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اإلهداء
خريه هللا تعاىل بني الدنيا ولقائه فاختار لقاء ربه :
رب الربية  ،من ّ
 إىل منقذ البشرية ،وحبيب ّ
وفجر
أشرف األنبياء واملرسلني سيّدان حمدمد صلل هللا عليه وسلم ص الذي أانر مشكوة العلم ّ
ينابيع املعرفة وبلغ رسالته إىل القادمني جيال بعد جيل.

 وإىل أجدادي األفاضل ،ألحاب العلم والفضل ،الذين استضاءت هبم حياة أسريت علدميا،
وعدمليا ،وروحيا،اللهم ّبرد مضاجعهم،واغفرهلم،وأدخلهم يف جوار رمحتك ،وارزقهم جنة
الفردوس برمحتك اي أرحم الرامحني.
 وإىل روح الشيخ عبيدهللا السندي_ رمحه هللاص.
 وإىل أرواح أساتذة الشيخ عبيد هللا السندي صرمحه هللا ص.
الدى احملبوبني الكرميني اللذين حتدمال عين املشقة والعناء،وربّياين منذ لغري خالة أيب
 وإىل و ّ

وشجعين عل تعلّدمه فأدعو هلدما ملبيا أمر هللا تعاىل َ ﴿:ر ِّ
ب ْار َمحْهما
الذي أعدين لتعليم الدينّ ،
َكما َربَّ ِّ
ص ِّغريا ﴾ }سورة اإلسراء  ،{42 :وأدعو هللا تعاىل أن مي ّد يف عدمرمها،ويرزقهدما
ياِن َ

الصحة والعافية ،وجيزيهدما أحسن اجلزاء يف الدارين.

 وإىل أساتذيت الكرام ،أكرم اخللق وأعز الناس الذين شجعوين عل اجل ّد يف سبيل طلب العلم
علي ملا متكنت عل أن أحرر
وأنفقوا الكثري من الوقت ما يف وسعهم ألجله ،لو مل حيسنوا ّ

هذه الكلدمات ،اللهم ارفع درجاهتم يف الدارين. .

إيل يد العون يف مواللة دراسيت.
 وإىل كل من م ّد ّ
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كلمة الشكر والتقدير
احلدمد هلل أمحده وأستعينه وأشكره عل ما أسبغ عل ّ من نعم الحتص  ،وأللّي وأسلّم عل

حبيبه املصطف املبعوث رمحة للعاملني ،وعل آله الطيّبني الطاهرين ،وألحابه جنوم اهلدى ،وعل

من تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.
وبعد :

فعدمال بقول هللا عزوجل  ﴿ :لَئِّ ْن َش َك ْرمُْت َأل َِّزي َدنَّ مك ْم  )1(﴾ . .وامتثاال هبدي النيب صلل
()2
ِ
اّلل ".
َّاس َملْ يَ ْش ُك ِر َّ
هللا عليه وسلمص َ :
"م ْن َملْ يَ ْش ُكر الن َ

فأوال أشكر هللا ريب الذي أنعم علي آبالئه اليت الحتص والتعد وأكرمين بنعدمة العلم ومن

عل ّ إبجناز هذا البحث املتواضع.
اليسعين إال أن أتقدم ابلشكر وجزيل االمتنان إىل كل من ساعدين يف إجناز هذه الرسالة،
وأخص ابلذكر اجلامعة اإلسالمية العاملية متدمثلة يف إدارهتا عدموما ،وكلية ألول الدين،وقسم التفسري
وعلوم القرآن خالة حيث أاتحت يل هذه الفرلة الغالية.
مث أتقدم ابلشكر جلدميع أساتذيت،وشيوخي الذين أسهدموا يف تكويين العلدمي بتقدمي خرباهتم
املتنوعة،وأخص منهم ابلشكر سعادة األستاذ الدكتور قارئ اتج أفسر ص حفظه هللا تعاىل صالذي
تفضل ابإلشراف عل هذا البحث،فقدم يل مالحظاته القيدمة واستدراكاته الدقيقة،وأرشدين
بتوجيهاته املفيدة،وأفادين آبرائه السديدة،وأعطاين من وقته وجهده ضعف األضعاف ما كنت أرجوه
منه.وأدعوا هللا صعزوجلص أن جيعل ذلك كله يف ميزان حسناته يوم القيامة ،فجزاه هللا عين خري
اجلزاء.
(.)1سورة ابراهيم ،اآلية 7:
(.)2أخرجه اإلمام الترمذي (المتوفى 972ه) في سننه  332 /4في باب ما جاء بالشكر لمن أحسن إليك رقم
الحديث ،5211مط :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  -مصر ط :الثانية 5321 :هـ = 5271م.
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ويف اخلتام أسأل هللا تعاىل أن يتقبل مين هذا البحث املتواضع قبوال حسنا وخالصا لوجهه
الكرمي  ،وأن جيعله يف ميزان حسنايت يوم القيامة  ،وأن ينفعنا به.
علدمين ،وأن يوفّقين ملا حيبه ويرضاه ،وأن جيعل أعدمايل
كدما أسأل هللا تعاىل أن ينفعين مبا ّ

خالصة لوجهه الكرمي ،وأن يتقبلها مين،إنه يب وابملؤمنني رؤوف رحيم.

صجل وعال ص عل حبيبه خري خلقه سيّدان حمدمد ،وعل آله ولحبه،وعل
ولل هللا
ّ

من تبعهم إبحسان إىل يوم الدين،وسلّم تسليدما كثريا كثريا.

القسم األول :
مقدمة البحث للتفسري" إهلام الرمحن" ( خمطوط)
احلدمد هلل الذي الإله إالهو املتوحد يف اجلالل بكدمال اجلدمال الذي أنزل الفرقان عل
عبده؛ليكون للعاملني نذيرا وداعيا إىل هللا ابذنه وسراجا منريا.ونشهد أن الإله اال هللا وحده الشريك
له يف ذاته،وال يف لفاته،وال يف أفعاله،ونشهد أن سيدان حمدمدا عبده ورسولهص لل هللا عليه وعل
آله ولحبه وعل من تبعهم إبحسان إىل يوم الدين وسلّم تسليدما كثريا كثرياص.
أمهية اوموووع :
فإن أفضل ما اشتغل املشتغلون من العلوم،وأفنيت فيه األعدمار،ووجهت إليه اهلدمم،هو
كتاب هللا تعاىل،من متسك به هدى،ومن اهتدى بنوره رشد.ولقد كان حمل العناية من هذه األمة
منذ نزوله عل حمدمد صلل هللا عليه و سلمص إىل وقتنا هذا،وقد تركوا لنا ترااث ضخدما،مليئا
ابلنوادر،ومكتظا ابجلواهر الذي ذخرت به املكتبة اإلسالمية.وهذا كان نتيجة جهود العلدماء و
احملققني من سلف األمة الذين أفنوا أعدمارهم،وتركوا الداير،وشدوا الرحال،وقابلوا الرجال،وسحروا
الليايل،وانصرفوا عن امللذات.وقد انتشر هذا الرتاث يف علومه املتنوعة يف بالد شىت،وقامت
اجلامعات األكادميية بفتح اجملال لتحقيق هذا الرتاث.وبعد اكتشاف آالت الطبع تزادد احلاجة إىل
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أن تنشر هذه الكنوز إىل أطراف العامل،واليزال العلدماء يتحدثون عن املخطوطات وطبعها.وبتوفيق
هللا ص جل وعالص أدرك أبناء األمة اإلسالمية أمهية احلفا عل جهود أسالفهم،وأنفقوا أوقاهتم
الثدمينة وأمواهلم إلخراج الدرر من مكنوهنا.ويكون األمر أكثر دقة وأبلغ انتظاما عندما هترع
املؤسسات التعليدمية املتعددة لتنفيذ تلك املهدمة الشريفة،فتنشئ املراكز املتخصصة،وتقيم املعاهد
املتنوعة اليت ختدم هذا األمر،وهتيء للباحثني كل ما حيتاجونه يف هذا الشأن،وتسهل هلم طرق
احلصول عل تلك املخطوطات بكل الوسائل املتاحة ويف أي مكان وجدت .وكل أولئك عوامل
رئيسة كان هلا أثر يف إماطة اللثام عن هذا العباب الزاخر من مصنفات السلف اليت تزخر هبا
مكتبات العامل.واملراد من حتقيق املخطوطات إخراج غري املنشور إىل منصة املنشور بثقة أن ما جاء
يف حلة النشر الشهباء هو حصيلة الفكر من نسب إليه أبلفاظه إىل قدر اإلمكان,وغايته هو تقدمي
املخطوطة لحيحا كدما وضعه مؤلفه بدون شرحه.ولو ننظر إىل الرتاث اهلائل املبعثر يف مكتبات
شبه القارة اهلندية،نرى أن هذا الرتاث له قيدمة علدمية وإنه حباجة ماسة إىل إخراجه يف ثوب الطباعة
بعد البحث العدميق والتحقيق الدقيق ليزدهر تراثنا العلدمي،وهذه املصنفات تتعلق جبدميع العلوم
والفنون عل رأسها علم التفسري،فلعلدماء اهلند مصنفات ضخيدمة يف هذا.
إننا جند شخصية علدمية فذة هلا ابع طويل يف جمال تفسري القرآن الكرمي وعلومه أال وهي
شارحا كبريا لفكرة اإلمام
شخصية الشيخ عبيد هللا السندي (2784ء2422 -ء)الذي كان حقا ً
الشاه ويل هللا الدهلوي الذي هو أول مفكر إسالمي يف شبه القارة،وإنه كتب عل اجلوانب
االجتدماعية واالقتصادية لإلسالم،فدمشريا إىل جانبه هذا يكتب شاعر الشرق حمدمد إقبال" :إن
كتابة الشيخ الشاه ويل هللا الدهلوي حول السياسة واالقتصاد حمرية للعقول جدا يف زمن كانت
قوى املسلدمني العلدمية والعدملية يف معرض الزوال كتدهورهم يف جمال السياسية واحلكومة،وكان الناس
()1
يتوغلون يف أمور الطائل حتتها،وإن الشاه ويل هللا الدهلوي هو الرائد احلق لنشأتنا الثانية".
ويقول أيضا" :حنن املسلدمون يف مواجهة مهدمة كبرية جدا،وإين أرى لزاما علينا أن نفكر عل
حي دون أي انقطاع عن ماضينا،ولعل اإلمام الشاه ويل هللا الدهلوي
اإلسالم من جديد كنظام ّ
( )1اقبال کے حضور سيد نذير نيازی .303 ،إكاديمية إقبال ،الهور9059 :م.

حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي (من سورة الدهر إىل سورة احلجرات) ]6[ ..................

كان أول من شعر ابلنهضة اجلديدة )1( ".ويكتب إقبال يف رسالة إىل املولوي أمحد رضا البجنوري:
جتوز يل امسا لعامل له نظرة اثقبة عل الفقه اإلسالمي واأللول والفقه والتفسري
"هل ميكن لك أن ّ
مع اخلربة التامة بفلسفة الشاه ويل هللا وكتاابته،فلو أجد هذا العامل،فأهيئ له فرلة القيام عندي
لقسط من الوقت،وأدفع له عوضا عن ذلك مكافأة مالية )2( " .لعل حمدمد إقبال مل يتعرف الشيخ
عبيد هللا السندي يف هذا الصدد،فإنه كان رجال عبقراي هلذه املهدمة العلدمية.
3
يقول الشيخ السندي عن تدبره القرآن وتذوقه" :ما زلت أطالع القرآن وحجة هللا البالغة
لدي عل ألول اإلمام
منذ اثنىت عشرة سنة ،ويف ذلك الزمان قدمت حبل املواضع املشكلة القرآنية ّ
ويل هللا الدهلوي ابلطدمأنينة،وأما الذين اليشهدون مبكانة اإلمام ويل هللا،ال أستطيع دعوى جعلهم
مطدمئنني،ولكنين رأيت آنذاك برانجما عدمليا للتعليم العدملي حسب ألويل،والبد من الشهادة بتأثري
()4
ذلك املقام املقدس املتجلي".
والشيخ السندي قد ترك ترااث علدميا خلفه،وخالة أماليه عل تفسري القرآن ابللغة العربية
املسدم ب"إهلام الرمحن يف تفسري القرآن".وهذا تفسري منفرد حيث مادته وفكرته فإنه يتناول
التفسري السياسي االجتدماعي للقرآن.ومن خالل ذلك يتدمسك بفكرة اإلمام الشاه ويل هللا
الدهلوي,ورغبة مين ابملشاركة هبذه املسرية املباركة لنيل درجة الدكتوراة اخرتت خمطوطه للتحقيق.
وقبل الدخول يف للب املوضوع البد أن أذكر هنا بعض األمور املتعلقة مبقدمة البحث.
 أسباب اختيار اوموووع

 التعريف ابومؤلف ومكانته العلمية
 مميزات التفسري العلمية ومنهج اومؤلف فيه
 منهج التحقيق
 الدراسات السابقة
 حتقيق اومخطوط
( )1التكوين الجديد للفكر الديني في اإلسالم ،محمد إقبال.27 ،ط:الهور.
( )2اقبال نامه ،محمد عطاء هللا.949 -945 ،
 3كتاب فريد لم يكتب مثله وهو في موضوع علم أصول الدين  ،وأسرار الشريعة .وهو مطبوع متداول.الباحث
ت کابل،عبد هللا اللغاري ،رتبه ،الدكتور غالم مصطفى خان ،خود نوشت
( )4موالنا عبيد هللا سندهی کی سرگذش ِ
حاالت بقلم الشيخ عبيد هللا السندي .54قومی اداره براے تحقيق تاريخ وثقافت,إسالم آباد :ط9057 :ء.
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 منهج الباحث يف حتقيق اومخطوط

أسباب اختيار اوموووع:

كدما يقدر العلدماء جمدموع املخوطات اإلسالمية يف العامل بعشرة ماليني خمطوط,مبا يف ذلك من
مكررات للنسخة الواحدة،ومل يطبع منها حىت اآلن معشار عشرها،وهي تشكل مبجوعها ثروة علدمية
هائلة يف شىت فروع املعرفة حباجة ملن يظهرها إىل عامل الطباعة؛لينتفع هبا املسلدمون؛ولذلك أدخل
حتقيق املخوطات يف الدراسات العليا يف اجلامعات مؤخرا ومن الرتاث اإلسالمي يف شبه القارة
اهلندية صعدا التحقيقات العلدمية العديدة صالذي ترك لنا الشيخ السندي تفسريه ابللغة العربية
املسدم ب تفسري إهلام الرمحن يف تفسري القرآن،وخمطوطه األليل موجود يف مكتبات دولتنا،
ونسخة من هذا املخطوط توجد يف مكتبة جمدمع البحوث اإلسالمية من اجلامعة اإلسالمية العاملية
إبسالم آابد.وهذا املخطوط كان يف حاجة إىل حتقيق وتعليق،وإخراجه يف الثوب اجلديد فاخرتت
هذا املخطوط يف مرحلة الدكتوراة.وكثرياما نرى يف بالد العرب أن الطالب من مراحل املاجستري
والدكتوارة خيتارون املخطوطات العلدمية للبحث والتحقيق يف مراحلهم الدراسية.وهذا األمر يثري
املكتبة اإلسالمية.وهذا التفسري له مميزات عديدة كدما نذكرها من بعد،من أمهها أنه الينظر إىل
تفسري القرآن تعبريا حرفيا بل يربط التعاليم القرآنية بنظم اإلسالم االجتدماعي،وهذا من أكرب
التحدايت اليت يواجهها العامل اإلسالمي اليوم حيث نسدمع هتافات التفريق بني الدين والدولة،وأن
الدين أمر شخصي العالقة له أبمور الدولة واجملتدمع،ولكن عل العكس من ذلك أن فلسفة اإلمام
ويل هللا الدهلويص اليت جتلت فكرته يف التفسري إهلام الرمحن وكتاابت الشيخ السندي األخرىص
تنظر إىل اإلسالم نظرة متكاملة وتقدمه دينا جديرا هبداية اإلنسانية يف كل عصر ومصر .ويف هذا
الصدد ميكن االختالف مع الشيخ السندي،ولكن ابعه الطويل يف تدبر القرآن وفهدمه لفلسفة
اإلمام الشاه ويل هللا الينكر.
التعريف ابومؤلف :الشيخ عبيد هللا السندي ومكانته العلمية :

هو الشيخ عبيد هللا بن إسالم السندي أحد العلدماء املشهورين،ولد يف بيت من بيوت
الوثنيني يف  9من احملرم سنة 2474ه املوافق 2784م يف قرية "جيانوايل" من مضافات
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سيالكوت 1وتويف والده قبل والدته فرتيب يف حجر خاله الوثين،وتعلم اخلط واحلساب والتاريخ
وغريها يف مدرسة إنكليزية.ورأي ذات يوم يف اليقظة أن نقطة من نور حاذت بني عينيه مث دخلت
يف قلبه،فوجد بردا وسكينة يف قلبه ،وألق يف روعه أنه سيدخل يف دين اإلسالم فرغب إليه وحصل
بعض الكتب اإلسالمية كتحفة اهلند للشيخ عبيد هللا البائلي( )2وتقوية اإلميان للشيخ الشهيد
إمساعيل)3( ،واشتغل هبا مدة حىت رسخ يف قلبه اإلميان،فهاجر من بلدته إىل السند سنة
2031ه=2777مـ فأسلم عل يد الشيخ احلاج حمدمد لديق السندي( )4وشرح هللا لدره فأقبل
عل طلب العلم وقرأ النحو والصرف مث رحل إىل كانبور 5وقرأ فيها عل الشيخ أمحد حسن
()7
الكانبوري(، )6مث إىل ديوبند فأخذ احلديث عن شيخ اهلند حمدمود حسن بن ذو الفقار علي
 1بلد من بالد بنجاب باكستان.الباحث
( )2الشيخ عبيد هللا السلفي البائلي صاحب تحفة الهند ،كان اسمه في الجاهلية اننت رام واسم أبيه كوني مل ،من هللا
سبحانه عليه السالم ،وأظهر إسالمه سنة  5924هـ وحسن إسالمه ،وصن رسالة لطيفة في تحقيق ديانة الهنود
تس مى بتحفة الهند ،فهدي هللا س بحانه بها كثيرا من الناس .كان الش يخ عبيد هللا من الس عداء الذين ش رر هللا ص درهم
لالس الم ،ومق قلوبهم حبا وإيمانا وحكمة ،و توفي س نة 5350هـ  .لينظر:اإلعالم بمن في تاريخ الهند من ا عالم
المس مى بـ نزهة الخواطر وبهجة المسااامو والنوا،ر ت :عبد الحي الحس ني  .5300-5922 /8دار ابن حزم،
بيروت 5490هـ .
( )3الشيخ الشهيد إسماعيل بن عبد الغني ابن ولي هللا الدهلوي أحد أفراد الدنيا في الذكاء وقوة النفس والصالبة في
الدين ،ولد بدهلي سنة 5523هـ كان بحرا زاخرا في المعقول والمنقول ،ثم الزم السيد اإلمام أحمد بن عرفان الشهيد
البريلوي ،وأخذ عنه الطريقة ،فجاهد معه في سبيل هللا مع البشتون ضد اإلمبراطورية السيخ ،واستشهد في باالكوث
من أرض ياغستان (اآلن باكستان) سنة  5942هـ .من كتبه رسالة أصول الفقه وله في التوحيد والتصو تقوية
اإليمان وهو با ردية ،و العبقات .ولينظر :نزهة الخواطر و بهجة المسامو و النوا،ر.254/ 7 ،
( - )4هو الشيخ الحافظ محمد صديق البرجوندوي السندي من أئمة الطريقة الراشدية  ،وكان يمنع عن الشرك والبدعة
 ،وكان صحب الصدر الشهيد الشاه اسماعيل،وا مير الشهيد السيد احمد البريلوي لما وردوا في السند الجتيازهم إلى
أفغانستان وتنور بصحبتهم.توفي سنة 5308ه .لينظر:سرگزشت حيات (ترجمة تحديث العبد الضعي بنعمة ربه
اللطي لإلمام عبيد هللا السندي ) باللغة ا ردية للشيخ عبد الخالق آزاد 34 ،مط :إداره رحيمية الهور باكستان .ط:
9054م.
 5بلد من بالد الهند.الباحث
( . )6هوالشيخ الفاضل أحمد حسن الكانبوري ولد ونشأ ببلدة "بطاله" من أعمال كورداس بور ،وسافر للعلم فالزم
المفتي لط هللا ببلدة عليكره وتخرج عليه ،وولي التدريس بمدرسة مظاهر العلوم في سهارنبور فدرس بها زمانا ،ثم
ولي ب "فيض عام" في كانبور ودرس بها مدة طويلة ،ثم سافر إلى الحجاز فحج وزار وأخذ الطريقة عن سيد الطائفة
الشيخ إمداد هللا المهاجر  ،ثم رجع إلى الهند.من مؤلفاته تعليقات على المثنوي المعنوي ،ورسالة في إمكان الكذب
وامتناعه هلل سبحانه وتوفي في سنة 5399ه لينظر نزهة الخواطر 5580/8
( .)7هو الشيخ محمود حسن بن الشيخ ذوالفقار على المعرو ب "شيخ الهند " ولد في بريلي سنة 5928ه وكان
طالبا أوال لدار العلوم ديوبند درس على يد الشيخ محمد قاسم النانوتوي وغيره ثم عين مدرسا بدار العلوم .من تالمذته
الشيخ أشر علي التهانوي،والشيخ أنور شاه الكشمير ،والشيخ عبيد هللا السندي،والشيخ حسين أحمد المدني وغيرهم.
توفي الشيخ _رحمه هللا _ سنة 5332ه لينظر :أكابرعلماء ديوبند للحافظ أكبر شاه البخاري ص  44 -45مط :إدارة
إسالميات الهور وأيضا تاريخ دارالعلوم ديوبند للشيخ محبوب الرضوي  32-33 / 9ط9001 :م مط :الميزان
ناشران وتاجران كتب الهور باكستان.

حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي (من سورة الدهر إىل سورة احلجرات) ]4[ ..................

احلنفي،وتفقه عليه ورسخ يف العلوم،مث ويل التدريس مبدرسة "دار الرشاد" يف أرض سند فدرس هبا
زماان ،مث رجع إىل ديوبند وأقام هبا مدة من الزمان،وأسس مجعية مؤمتر األنصار يف 2048ه
=2434م وكان غرض تلك اجلدمعية أن ينظم خرجيي دار العلوم ديوبند،وأن يعقد املؤمترات إلنشاء
حركة احلرية بني الناس مث سار الشيخ إىل دهلي 1وأسس نظارة املعارف يف عام 2002ه
=2420م بفناء املسجد الفتحبوري وكان غرضها أن جيتدمع الشباب من العلدماء والقواد من الرجال
السياسية،وأعلن أنه يدرس القرآن الكرمي،وحجة هللا البالغة،وبعض كتب احلديث يف سنتني ملن يريد
األخذ ممن انلوا درجة الفاضلية من عليكره،وديوبند فدرس هبا أعواما،ورحل إىل أفغانستان وتركيا
مث قدم مكة املكرمة وجاور فيها مدة مخس عشرة سنة يدرس فيها التفسري واحلديث والعلوم الويل
اللهية.كان ممن سع لنهضة املسلدمني وإقامة العدل،وبعد جماورته مبكة املكرمة مخس عشرة سنة
مث رجع إىل اهلند وقض أايمه األخرية يف اهلند يقضي مدة يف دهلي ومدة يف السند يدرس فيها
حجة هللا البالغة عل طريقته اخلالة،ويشكل بعض اللجان السياسية حىت وافاه األجل يف الثالث
من رمضان سنة 2030ه املوافق  42من أغسطس 2422م ،ودفن يف قرية دين بور 2من توابع
)4( 3
هباولبور .
كان الشيخ عبيد هللا السندي مربوع القامة أمسر اللون ،زاهداً يف اللباس والطعام ،هو كان انبغة
من نوابغ عصره يف قوة اإلرادة وحتدمل املشقات ،وكان مفرط الذكاء وجيد االستعداد يف فنون شىت،
ومل يكن له كبري اشتغال ابلتأليف،ومن أحسن ما كتب التدمهيد لتعريف أئدمة التجديد ابلعربية ألفه
مبكة،ومقالة عن اإلمام ويل هللا الدهلوي يف العدد اخلاص بذلك جمللة الفرقان الشهرية ،تدل عل
دبرا وتطبيقها
سعة نظره وعدمق فكرته .وكان عظيم الشغف أبفكار الشاه ويل هللا الدهلوي دراسة وت ً
أيضا يف ضوء فكرة الشاه ويل هللا الدهلوي،وله
عل األحوال الراهنة،وكان يدرس القرآن الكرمي ً
رأي خاص يف تفسري القرآن ،كان يستنبط منه دقائق السياسة العصرية،واملذاهب االقتصادية ،وكان
 1عاصمة مملكة الهند.الباحث
 2قرية بجوار رحيم يار خان،بنجاب،باكستان.الباحث
 3بلد من بالد بنجاب باكستان.الباحث
( )4لينظر :نزهة الخواطر للشيخ عبد الحي الحسني الطالبي (المتوفى 5345ه)  5300/8وأيضا حياة الشيخ غالم
مصطفى القاسمي وجهوده العلمية (غالم مصطفي قاسمي سوانح ۽ علمي ڪاوشون) .52-57وأيضا :سرگزشت
حيات للشيخ عبد الخالق آزاد 32-33و .82

حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي (من سورة الدهر إىل سورة احلجرات) ]40[ ................

يتوسع يف االعتبار والتأويل،ومن تالمذته النجباء الشيخ أمحد علي الالهوري(،)1والشيخ حمدمد
سرور( )2وحمدمد موس جار هللا ()3من علدماء الروس ,وحاجي نيك حمدمد لاحل(,)4والشيخ غالم
()7
مصطف القامسي )5(,األديب دين حمدمد الوفائي()6وغريهم.
إهلام الرمحان يف تفسري القرآن وأهم ميزاته العلمية و منهج اومؤلف فيه:
إن من تراث الشيخ السندي التفسريي،تفسريه ابللغة العربية املسدم بـ "إهلام الرمحان يف
تفسري القرآن"،وقد أماله الشيخ السندي عل تلدميذه موس جارهللا العامل الروسي ( )8الذي مت
( )1هو الشيخ المفسر أحمد على بن الشيخ حبيب هللا السندي الالهوري من أسرة السيخ الوثنية ،أسلم والده وحسن
نوالَه في  9من شهر رمضان سنة 5304ه .كان أكثر تعليمه على
إسالمه ،ولد في قرية " َج َالل " من مضافات ُك ِ
وجراَ َ
ير َجهند ُو من بالد السند ،وكان من أكبر أعضاء حركة الخالفة اإلسالمية،
الشيخ عبيد هللا السندي في أ َ ُم ُروت وقرية ِب ُ
وزوجه ابنته من زوجته السندية ،توفي في صالة العشاء ساجدا في
كان الشيخ السندي تزوج بوالدته حين أرملت،
َّ
شهر رمضان المبارك عام 5385ه  ،لينظر :قائد تحرير الوطن (وطن جي آزادي جو امام ) للدكتور /محمود شاه
البخاري ص  544مط :لجنة إحياء ا دب السندي ط5284 :م.
( )2ولد الشيخ في منطقة بنجاب في سنة 5202ء حصل على درجة البكارليوس مع مرتبة الشر من جامعة ملية
دهلي كما أنه درس في جامعة القاهرة بمصر،وهو جمع مقاالت الشيخ السندي حول اإلمام الشاه ولي هللا وحركته
السياسية.توفي سنة 5283ء.لينظر :مقال الشيخ غالم مصطفى القاسمي 394،مرتبه  :الدكتور مظهر الدين سومرو
ناشره  :نظير أحمد القاسمي بن الشيخ غالم مصطفى القاسمي مط :مطبع نفيس حيدرآباد .ط 51 :اكتوبر 9000م.
( )3هو الشيخ موسى جارهللا ابن فاطمة،التركستاني القازاني التاتاري،الروستوفدوني الروسي :شيخ إسالم روسيا ولد
في (روستو دون) بروسيا 5921ه،وتفقه بالعربية وتبحر بالعلوم اإلسالمية ،وحج وجاور بمكة ثالث سنين وعاد
إلى بالده ،فأنشأ مطبعة في (بتروغراد) خدم بها اللغات العربية والفارسية والتركية والروسية خدمة مفيدة .وكان
يحسن هذه اللغات ،وتوفي في مصر "بالقاهرة" عام  5322هـ ومن مصنفاته  :نظام التقويم في اإلسالم ،تاريخ القرآن
والمصاح وغيرها لينظر:ا عالم للزركلي .395-390 /2
( )4حاجي نيك محمد كان من " كلنتن "إحدى مقاطعات الواليات للماليزيا,ولد سنة 5200ء كان أبوه "المفتي الحاج
وان موسى " من كبار علماء ماليزيا  ,هو أرسل إبنه عبد هللا إلى مكة خذ التعليم من الشيخ عبيد هللا السندي وبقي
معه من 5230ء إلى وفاته 5233ء  :لينظر :سماجي إنصا اور اجتماعيت :غالم مصطفى القاسمي, 512 ,ت:مفتى
عبد الخالق آزاد الهور ط :رحيمية مطبوعات .9052
( )5هو غالم مصطفى بن الحافظ محمود بن رئيس خان المعرو ب عالمة القاسمي من عشيرة جانديو ولد في قرية
يرو َخان َ
(ال ُركَانَه ) من بالد السند.وكانت والدته في عام 5294م.كان من كبار علماء
" َبنبُو خَان" من مضافات ِم ُ
شبه القارة الهندية .له جهود جبارة في مجاالت متعددة.توفي في سنة 9003ء ودفن في حيدرآباد السند .لينظر:حياة
الشيخ غالم مصطفى القاسمي وجهوده العلمية (غالم مصطفي قاسمي سوانح ۽ علمي ڪاوشون) مرتبه  :الدكتور
قاضي خادم .55مط :كرسي العالمة غالم مصطفى القاسمي بجامعة السند جامشورو .ط :ا ولى 9055 :م.
( )6هو الشيخ دين محمد بن الحكيم ُكل محمد ولد في قرية "نَ ِبي آ َباد ُ" من مضافات "ك َِرهي َيا ِسينُ " َ
(ال ُركَانَه) من بالد
السند في عام 5355ه.كان من شيوخه اإلمام عبيد هللا السندي وغيرهم ،كان صحافيا ،أديبا  ،عالما نبيال  ،نقادا .من
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
مقصد (مقصد الحياة ) تذكرة مشاهير السند وهو كتاب قيم بحيث لم يسبق إليه أحد ،إلهام الباري ترجمة تجريد البخاري
(باللغة السندية ) مطالعة شاه ( مطالعة الشاعر الشعبي الشاه عبد اللطي البهتائي ) وغيرها من المؤلفات القيمة توفي
في سنة 5322ه .لينظر مقال الشيخ غالم مصطفى القاسمي،ترتيب:مظهر الدين سومرو 450-402
( )7لينظر :نزهة الخواطر.5309 -5300 /8 ،
( )8قد سبق ترجمته.
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لقاءه مع الشيخ السندي خالل سفره إىل روسيا،وخالل إقامته مبكة املكرمة قد لقيه مرة اثنية
فاستق من منبع علدمه،فتلق عنه فكرة اإلمام الشاه ويل هللا،فنسخ هذا التفسري ابلسدماع من
يوما (،)1وخالل هذه املدة كان معه حاجي نيك
الشيخ السندي،وذلك فقط يف مئة ومخسني ً
لاحل،موالان عبد هللا لغاري,عزيز أمحد( )2أخو الشيخ أمحد علي الالهوري،وقد نسخوا نسخة هذا
التفسري من الشيخ موس جار هللا،وجاؤا هبا إىل اهلند،وقد نشر جزءا منه (من سورة الفاحتة إىل
سورة األنفال) الشيخ غالم مصطف القامسي السندي( )3من أكادميية الشاه ويل هللا حيدر آابد
بتغيري النص وفقا ملا فهم من النص بتعبرياته بدون التخريج ،وهلذا جند اختالفا بينه و بني املخطوط.
وقد ترجم حمدمد عبد الرزاق خريج ديوبند،وتلدميذ الشيخ السندي هذا التفسري إىل اللغة األردية من
البقرة إىل املائدة مث قام بعدمل الرتمجة من بداية مقدمة التفسري وسورة الفاحتة وسورة األنعام إىل
سورة التوبة موالان حمدمد قاسم،ونشر هذه الرتمجة موالان حمدمد معاوية من" كبري واال" .وهذه الرتمجة
مطبوعة من مكتبة أوراق الهور ،وتوجد يف األسواق واملكتبات ((4)) .وهلذا املخطوط األساسي ال
يزال يف حاجة إىل إخراجها يف ثوب يليق مبكانتها العلدمية.
نسبة التفسري إىل الشيخ السندي

من األسئلة اليت مازالت موضع النقاش عند معتين فكرة الشيخ السندي،ما جنده يف الكتب
املكتوبة إبسم الشيخ السندي،أَ ُكلّه من فكرته أم بعضه دخيل من قبل تالمذته؟وهذا السؤال ح ًقا
يدور حىت اآلن بني اإلجابتني :يقول بعض العلدماء إن تالمذة الشيخ السندي أدخلوا يف كتبه ما
ليس من فكرته األليلة،وبعضهم يقول إن تالمذة الشيخ قد عربوا فكرة الشيخ السندي
أيضا موجه إىل تفسري الشيخ
أبلفاظهم،ولكن جوهرها من فكرة الشيخ السندي.وهذا السؤال ً
السندي إهلام الرمحن ،فيقول الشيخ عبد احلدميد السوايت" :هذا [التفسري] مل يكتبه الشيخ السندي
كثريا مما فيه هو من كالم الشيخ السندي،ولكن من الظلم
بنفسه ،بل إنه خطاب إمالئي،نعم! إن ً
( )1موالنا عبيد هللا سندهى کے علوم وافکار:عبد الحميد السواتي ص  ,27مكتبه حميديه ،جوجرانواله5493 :هـ.
( )2هو الشيخ عزيز هللا بن خان محمد جروار ولد في قرية " ُك ُل خَانُ " من مضافات شَهدَاد ُ ُكوتُ َ
(ال ُركَانُه)من بالد
السند في عام 5332ه،وكان من شيوخه أمثال الشيخ عبيد هللا السندي،غالم مصطفى القاسمي وغيرهما.لينظر :مشاركة
علماء السند في حركة حرية الوطن للدكتور مظهر الدين سومرو .319-310
( )3قد سبق ترجمته.
( )4لينظر:الترجمة ا ردية إللهام الرحمن .92مط :مكتبة أوراق،الهور9001 :م.
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نسبة الكتاب أبمجعه من البداية إىل النهاية إىل الشيخ السندي،ويصح أن نعرب هذه النسبة ابخليانة
العلدمية،فإن بعض ما فيه مشتبه وخطأ مل يقل به الشيخ السندي والهو يالئم فلسفة الشاه ويل هللا،
وقد جاء موس جار هللا يف السنوات األخرية من عدمره إىل اهلند ومكث يف هبوفال،1وإنه قد كتب
كتبًا أخرى،بعضها مفيد مثل الوشيعة يف نقد عقائد الشيعة،وبعضها خطأ وقابل للرد ،فدمثال له
فرعا،وهذا خالف ما عليه أسالف األمة،
كتاب السنة والذي جعل فيه السنة ألال وكتاب هللا ً
وشرحا لكتاب هللا،فبناء عل ذلك إن نسبة
فرعا
فإهنم جيعلون كتاب هللا ً
ألال والسنة ً
وتفسريا ً
ً
إهلام الرمحن مائة ابملائة إىل الشيخ السندي اليطابق األمانة العلدمية،ومن شأن الكتب املدمةأة أنه
جتتدمع فيها ألفا اجلامع والسامع وتعبرياته وختيالته مع ألفا األستاذ،والجيوز محل مسئوليتها
مجيعا عل األستاذ إال إذا نظر فيها األستاذ ولدقها،فأكثر الكتب اليت تنسب إىل الشيخ السندي
إهنا يف األلل كتب إمالئية،ويوجد قدر يسري من الكتب واملقاالت اليت سجلها الشيخ بيده هو،
وموس جار هللا،وإن كان عاملا واسع اخلربة،واستفاد من علوم الشيخ السندي،ولكنه مل حيتل مكانة
ً
العامل احملقق وإنه حاطب الليل،ومع ذلك إنه عامل لحيح العقيدة،جدير بكل إجالل وتوقري،إنه
مسلم مازال فريسة اضطهاد االستعدمار الروسي،وقد أجاله ستالني( )2من وطنه ،فقض أكثر حياته
()3

اجرا يكايد املشقات".
مه ً
هذا رأي الشيخ السوايت،ولكن هناك رأي آخر للدكتور أيب سلدمان الشاهجهانفوري ،فيقول:
إن تفسري إهلام الرمحن قد لرح عنه العالمة موس جار هللا أنه رتبه أبلفا الشيخ
السندي،مل يصدر من لسانه لفظ إال وقد ُحفظ أمامه بكل دقة،وأحال الشيخ السندي ابلنظر يف
تلك األمايل،وأبدى مسرته واطدمئنانه عل جهد العالمة جار هللا،واهتدمامه ابلصحة مث إن الشيخ
()4
السندي أفصح عن إلالحه ومسرته يف كتابة له.
 1بوبال مدينة قديمة في الهند وتسمى بقلب الهند.الباحث.
( )2جوزي فيساريونوفيتش ستالين ولد سنة 5878م كان السكرتير العام للحزب الشيوعي في االتحاد السوفييتي من
5299م إلى  ،5213ورئيس وزراء الدولة السوفيتية من 5245م إلى 5213م ،و توفي سنه  .5213لينظر :رونلد
فرانسس ،برتانيكا،لينظر :موقعه انترنيتhttps://www.britannica.com/biography/Joseph-Stalin ،
( )3موالنا عبيد هللا سندهی کے علوم وافکار،عبد الحميد السواتي.22 -27 ،
( )4امام انقالب موالنا عبيدهللا سندهی – حيات وخدمات أبو سلمان الشاهجهانفوري 922،سندهـ ساگر اکادمی،
الهور 9052م.
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أيضا بعد ذكر ميزات التفسري إهلام الرمحن" :إن موالان السندي قد نظر يف
يقول الدكتور ً
األمايل املؤلفة،ومل أيل السامع جه ًدا يف الضبط والكتابة،وقد اطدمأن الشيخ بعد مالحظة هذه
املسؤولية،وأبدى مسرته.وال جند مثل هذه الصراحة عن األمايل األردية والسندية،فالميكن الثقة هبذه
()1
الدرجة عل أية جمدموعة من جمدموعات األمايل سوى أمايل موس جار هللا".
هذان رأاين لعاملني جليلني هلدما مكانة مسلدمة يف األوساط العلدمية،فالتناقض الظاهر يف
جدا،ولكن حيندما يرجع القارئ إىل كتب أخرى عن أفكار الشيخ
الرأيني يشوش ذهن القارئ ً
السندي ألفها تالمذته آخرون مثل الربوفسر سرور( ،)2إنه جيد نفس الفكرة فيها فيتلجلج يف خلده
هل أمجع مجيع التالمذة عل الدس كدما يدعي العلدماء مثل الشيخ السوايت وأمثاله؟ األمر أن من
جر الشخصيات الفذة إىل شاكالت ذهنية خالة له،وإذا ما مل يالئم شيء من
سجية اإلنسان ّ
أفكار تلك الشخصيات مبا عنده من الشاكلة املخصولة،يقوم ابلتأويالت أو إدعاء أهنم الميكن
منهم لدور مثل هذه األفكار،واألمر أن الشخصيات العبقرية اليتبعون مبنهج خاص مثل العامة،
جنرهم إىل الشاكالت اخلالة
فكرا ً
وإهنم ّ
خالا هلم ميكن االختالف عنه،ولكن الينبغي أن ّ
يكونون ً
لنا،فإن هذا يضر فكرهتم وخيفي معامل شخصياهتم،وهذه الكارثة قد حلت – لةأسف – عل فكر
كثري من األعالم العبقرية مثل ابن تيدمية،والشاه ويل هللا،والغزايل،وحمدمد إقبال وغريهم.
وقد نقل الشيخ غالم مصطف القامسي مقدمة الشيخ موس جار هللا يف بداية
تفسري سورة البقرة،وهو خري دليل عل حل هذا النزاع،ويقول الشيخ موس جار هللا :وبعد أن
حصل عندي شئ من فلسفة اإلمام ويل هللا رغبت يف الزايدة،وأردت رغبيت مبوالان األستاذ اإلمام
السندي ففرح وأبدى رغبة أكثر من رغبيت فبسدملنا وأخذان يف تفسري الكتاب الكرمي عل ألول
فلسفة اإلمام ويل هللا كل يوم بعد طلوع الشدمس إىل للوة الظهر أو إىل للوة العصر :كان ميلي
ابللغة العربية وكنت أكتب وأجتهد أن اليفوتين حرف والكلدمة فكتبت يف مدة مائة ومخسني يوما
ألفني وأربع مائة لفحة عل مقدار لفحة هذه الكراسة من  27مجادى األويل يوم اإلثنني سنة
2013ه إىل  20من ذى القعدة 2013ه= 43يوليو 2408م إىل  20من يناير
( )1المرجع السابق.910 ،
( )2قد سبق ترجمته.
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2407م،كان األستاذ السندي اليسأم،وكنت أزداد نشاطا يف االجتدماع والكتابة،وإن كنت مريضا
أشد املرض يف ختام الدرس شكرت اإلمام السندي شكرا بقليب ولساين وشكرين اإلمام شكرا أزيد
من شكري ألف مرة وزايدة لكرمه.وملاكان يراه من ثبايت ونشاطي وعظيم اجتهادي ,وملا يراه من
()1
أماليه كلها كتبت وضبطت بتدمام االهتدمام.
اوميزات اومهمة للتفسري إهلام الرمحن

إن تفسري" إهلام الرمحن" ما زال خمطوطًا،ومل ينشر أبكدمله حىت اآلن،وتوجد له ثالثة نسخ
حسب علدمي:منها نسخة يف مكتبة محيد هللا التابعة جملدمع البحوث اإلسالمية،إسالم آابد ،ونسخة
يف مكتبة اجلامعة حيدرآابد،ونسخة أخرى مباليزاي،وهذا املقال مبين عل أساس املخطوط األول،
فبعد املراجعة إىل هذا املخطوط،أقوم بدراسته،وهناك بعض اخلصائص املنهجية للتفسري أذكرها يف
النقاط التالية:
-1

االهتمام بتفسري القرآن ابلقرآن كدما يقول اإلمام الدهلوي يف الفوز الكبري
حتت عنوان تفسري القرآن ابلقرآن  ":وهنا نكتة دقيقة البد من معرفتها ،وهي
أن القرآن الكرمي أحياان يذكر القصة يف موضع ابإلمجال ،ويف موضع آخر
ابلتفصيل كقوله تعاىل ﴿:قَ َال إِِّين أ َْعلَ ُم َما َال تَـ ْعلَ ُدمو َن ﴾ 2مث قال بعد ذلك
السدماو ِ
ِِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض َوأ َْعلَ ُم َما تـُْب ُدو َن
ب َّ َ َ
قوله تعاىل  ﴿:أََملْ أَقُ ْل لَ ُك ْم إ ّين أ َْعلَ ُم َغْي َ
4 3
َوَما ُكْنـتُ ْم تَكْتُ ُدمو َن ﴾"

( )1لينظر :تفسير إلهام الرحمن في تفسير القرآن من إفادات اإلمام عبيد هللا السندي، 1-4 /5 ،نشره وحققه الشيخ
غالم مصطفي القاسمي مط :مطبع نفيس حيدرآباد بدون تاريخ الطبع.
 2سورة البقرة،اآلية30 :
 3سورة البقرة،اآلية33 :
4لينظر:الفوز الكبير في أصول التفسير لإلمام الدهلوي (المتوفى 5572ه)  28تعريب وتعليق  :الشيخ سعيد أحمد
البالن بوري مط :مكتبة البشرى كراتشي باكستان ط5433 ،4:ه=5909م.
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االهتمام بتفسري القرآن ابلسنة النبوية اومطهرة مثال  :قوله تعاىل﴿ :اه ِد َان
ِ
الصَرا َط الْ ُدم ْستَ ِق َيم﴾ 1يقول اإلمام الدهلوي ":الصراط املستقيم كتاب هللا"2
ّ
وهذا تفسري القرآن ابلسنة النبوية املطهرة كدما يف تفسري جامع البيان يف أتويل
القرآن " :عن علي عن النيب صلل هللا عليه وسلمص أنه قال ،وذكر القرآن،
فقال :هو الصراط املستقيم ".
3

-3

4

االهتمام أبقوال الصحابة _رووان هللا عليهم أمجعنيص كدما يقول اإلمام
الدهلوي يف الفوز الكبري  :وأحسن الطرق يف شرح الغريب ما لح عن ترمجان
القرآن عبد هللا بن عباس 5عن طريق أيب طلحة ، 6واعتدمد عليه البخاري 7يف
لحيحه غالبا  ،مث طريق الضحاك 8عن ابن عباس..مث ما نقله البخاري من
شرح الغريب عن أئدمة التفسري ،مث مارواه سائر املفسرين عن الصحابة والتابعني
وأتباعهم من شرح غريب القرآن.

9

1سورة الفاتحة ،اآلية1:
 2لينظر:فتح الخبير بما البد من حفظه من علم التفسير لإلمام الدهلوي (المتوفى 5572ه) (خ)  3جامعة أم القرى
بمكة المكرمة مكتبة الملك عبد هللا بن عبد العزيز الجامعية قسم المخطوطات.
 3أخرجه الدارمي (المتوفى 911ه) في سننه  9028/4في باب فضل من قرأ القرآن رقم الحديث  3374ت :حسين
سليم أسد الداراني مط :دار المغني للنشر والتوزيع ،المملكة العربية السعودية ط5459 ،5:ه.
 4جامع البيان في تأويل القرآن لإلمام الطبري ( المتوفى 350ه)  575/5ت :أحمد محمد شاكر مط :مؤسسة الرسالة
ط5490 ،5 :ه=9000م.
 5عبدهللا بن عباس  :هو صحابي جليل،حبر هذه ا مة  ،ولد بمكة سنة  3قبل الهجرة  ،وتوفي بالطائ سنة 28ه.لينظر
أسد الغابة في معرفة الصحابة البن ا ثير(المتوفى 230ه)  929-925/3ت :أحمد علي المعوض  ،أحمد عادل
مط:دار الكتب العلمية ط :ا ولى 5451 :ه.
6هو على بن أبي طلحة سالم بن المخارق الهاشمي والء ،مولى بَنِي هاشم واسم أبي طلحة سالم بن المخارق أعتقه
العباس ،ومات سنة 543ه .لينظر  :تهذيب الكمال في أسماء الرجال لإلمام المزي (المتوفى  423/90 )749ت:
بشار عواد معرو مط :مؤسسة الرسالة ط5400 ،5:ه.
 7أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري  :إمام الدنيا وجبل الحفظ  ،صاحب الصحيح  ،ولد سنة 524ه  ،وتوفي سنة
912ه .لينظر تهذيب الكمال ليوس بن عبد الرحمن المزي (المتوفى 749ه) .427- 430/94
 8هو ضحاك بن مزاحم الهاللي والء ،البلخي الخراساني  ،أبو القاسم  :مفسر  ،توفي سنة 501ه .لينظر :سير أعالم
النبالء للشمس الدين الذهبي ( المتوفى 748ه )  318/1الناشر  :دار الحديث القاهرة ط :عام 5497ه= 9002م.
 9لينظر :الفوز الكبير في أصول التفسير لإلمام الدهلوي ( المتوفى 5572ه) .43-49
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فهم القرآن من الصحابة كحزب ومجاعة مثال  :كدما يف مقدمة إزالة اخلفاء
عن اخللفاء ما ملخصه ابلعربية :إن األحكام القرآنية أكثرها جمدملة وال يتبني
إمجاهلا إال بتفسري السلف الصاحلص رضوان هللا عليهم أمجعنيص 1كدما سأل
عبد هللا بن عباس عن وجه التطبيق والوضاحة بني قوله تعايل  ﴿:فَِإ َذا نُِف َخ ِيف

اب بـَْيـنَه ْم يـَ ْوَمئِ ٍذ
ُّ
الصوِر فَ َال أَنْ َس َ
يـَتَ َساءَلُو َن ﴾ 3فقال صرضي هللا عنهص أبن عدم التساؤل يوم احلشر  ،والتساؤل
2
ضه ْم َعلَ بـَ ْع ٍ
ض
َوَال يـَتَ َساءَلُون ﴾ ﴿ َوأَقْـبَ َل بـَ ْع ُ

بعد دخول اجلنة 4.فتبني مفهوم اآليتني بتفسري الصحايب.

 -5تفسري القرآن حسب ترتيب النزول
من امليزات املهدمة للتفسري إهلام الرمحان أنه اتبع فيه مؤلفه الرتتيب النزويل دون التفسري املتبع
عند عامة املفسرين،وهذا االجتاه التفسريي من مميزات القرن العشرين حيث قام بعض املفسرين
()5
بتفسري سور القرآن الكرمي حسب ترتيب النزول
 1لينظر:إزالة الخفاء عن خالفة الخلفاء (باللغة الفارسية) لإلمام الدهلوي (المتوفى 5572ه) 9/5تصحيح ومراجعة
السيد جمال الدين الهروي.
2سورة المؤمنون  ،اآلية505 :
3سورة الصافات ،اآلية 97 :
4لينظر:الفوز الكبير في أصول التفسير لإلمام الدهلوي17 ،
( )5ومن هذه التفاسير :
 -5تفسير بيان المعاني للشيخ مال حويش آل غازي الفراقي الديرزوري(5880ء5278 -ء) ،وهذا التفسير في
ستة مجلدات.
 -9التفسير الحديث لمحمد عزت دروزة(5887ء5284 -ء) ،والتفسير في عشر مجلدات.
 -3فهم القرآن الحکيم  -التفسير الواضح حسب ترتيب النزول لمحمد عابد الجابري(5231ء9050 -ء)
والتفسير في ثالث مجلدات.
 -4معارج التفكر ودقائق التدبر للشيخ عبد الرحمان حسن حبنكة الميداني(5297ء9004 -ء)،والتفسير في
خمسة عشر مجلدا،ويحتوي على تفسير السور المكية،ولكن المؤل لم يوفق الكتماله.
وهذا النوع من التفسير من االتجاهات الجديدة في تفسير القرآن،ولتبرير هذا المنهج التفسيري يقول الشيخ عزت دروزة
في مقدمة التفسير الحديث " :فقد رأينا أن نستوثق من صحة ما ذهبنا إليه فاستفتينا سماحة الشيخ أبي اليسر عابدين
مفتي سورية والشيخ عبد الفتار أبا غدة ،الذي كان من المرشحين إلفتاء مدينة حلب ،فتلقينا منهما جوابا مؤيدا حيث
قال ا ول في جوابه« :إن التألي والتصني تابع غراض المؤلفين حسبما يعرض لهم من أشكال ،إلظهار الفوائد
التي يطلعون عليها ،وليس التفسير بقرآن يتلى حتى يراعى فيه ترتيب اآليات والسور ،فقد ّ
يعن للمفسر أن يفسر آية
ثم يترك ما بجانبها لظهور معناها وقد يفسر سورة ثم يترك ما بعدها اعتمادا على فهم التالي .وال مانع من تألي تفسير
على الشكل المذكور ،وهللا أعلم» وحيث قال الثاني« :إن شبهة المنع لهذه الطريقة آتية من جهة أنها طريقة تخال ما
عليه المصح الشري اليوم من الترتيب المجمع عليه والمتواتر إلى ا مة نقله جيال بعد جيل .ودفع هذه الشبهة أن
المنع يثبت فيما لو كان هذا الصنيع مسلوكا من أجل أن يكون هذا الترتيب مصحفا للتالوة ،أي ليتلو الناس القرآن على
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هناك أمر ينبغي أن أنخذ به،وهو أن ترتيب القرآن حسب ترتيب النزول أمر اليتوقف عل
التوقيف،وليست عندان رواايت معتربة ترشدان عل هذا الرتتيب ابجلزم،ومجيع املفسرين عرب التاريخ
قد اختاروا الرتتيب املصحفي يف تفسري القرآن.وقد ذكر يف كتب علوم القرآن أن علي بن أيب
طالبص رضي هللا عنهص كان عنده مصحف حسب ترتيب النزول،ويقول العالمة جالل الدين
السيوطي( )1يف هذا الصدد" :ومما استدل به لذلك اختالف مصاحف السلف يف ترتيب السور
فدمنهم من رتبها علی النزول،وهو مصحف علي کان أوله اقرأ مث املدثر مث ن مث املزمل مث تبت مث
التکوير )2(" .ولكن الرتتيب الذي متّ عليه االتفاق يف عهد عثدمان هو الرتتيب املوجود اليوم ،ومل
اج يف األمة،وال هو موجود بني أيدينا؛ولذلك نرى يف التفاسري املذكورةص
حيصل ملصحف عل ٍي رو ٌ

منها إهلام الرمحن للشيخ السنديصأنه اليوجد فيها الرتتيب الواحد بل هناك تقدم وأتخر يف وضع
السور،والباحث يف هذه املخطوط الثالث يطلع عل أن النسخ عل منط واحد من حيث الرتتيب
ابختالف يسري،ولكن مل جيد سببا داال عل مسرية املؤلف هبذا الرتتيب.وأما الكاتب وانقلوه أيضا
مل يشريوا إليه.وأما املقام احملدمود ( أمايل الشيخ السندي ابللغة األردية ) مازال خمطوطا يف ستة

النحو الذي سلكتموه.أما وإن الغرض للمفسر والقارئ معا غير هذا فال مانع من سلوكه إطالقا.ويستأنس لسواغية هذه
الطريقة بما سلكه أجلّة من علماء ا مة المشهود لهم باإلمامة والقدوة من المتقدمين في تأليفهم ولم يعلم أن أحدا أنكر
عليهم ما صنعوا .ويحضرني منهم اآلن اإلمام ابن قتيبة المتوفى سنة  972للهجرة ،فقد مشى في تفسير ما فسّره في
المتلو اآلن .ويبدو هذا جليا في
كتابه المطبوع «تأويل مشكل القرآن» على غير ترتيب النزول وعلى غير الترتيب
ّ
الصح () 940-932على أن القول بالمنع تبعا لهذه النظرة الضيقة ينبغي أن يشمل ما سلكه الشيخ جالل الدين
المحلّي ،ثم جالل الدين السيوطي في تفسير هما المعرو بتفسير الجاللين إذ قد بدأ ا ول بالتفسير من آخر القرآن
الكريم وهو صاعد إلى سورة الكه  ،ثم مات فأت ّم الجالل السيوطي من حيث وق سلفه إلى أول القرآن الكريم .فهما
لم يراعيا في مسلكهما هذا البدء على ترتيب القرآن من أوله إلى آخره .وكذلك ينبغي أن يشمل ما صنعه الشيخ عبد
الوهاب النجار في كتابه «قصص ا نبياء»  ،والشيخ محمد أحمد العدوي في كتابه «دعوة الرسل إلى هللا» .فهما أيضا
لم يراعيا في موضوعات كتابيهما ترتيب المصح المتلو اليوم بل راعيا اعتبارا آخر ،وكذلك ينبغي أن يتناول المنع
كتابكم «الدستور القرآني في شؤون الحياة»  ،فقد سلكتم فيه نحو طريقتكم في التفسير من جمع طائفة من اآليات
الكريمة ف ي صعيد واحد ،ثم تفسيرها وبيان ما تلهمه من المعاني الكريمة .فإن قيل إن هناك فارقا بين صنيعكم في
الدستور وصنيعكم في التفسير ن ا ول يمكن أن يجعل من باب التألي على اعتبار وحدة الموضوع التي ينظر فيها
إلى مدلول اآليات فحسب ،في حين أن النظر في الثاني متجه إلى مراعاة النزول فحسب( ".التفسير الحديث محمد
عزت دروزة[ ،مرتب حسب ترتيب النزول] .50/5 ،دار إحياء الكتب العربية  ،القاهرة  5383هـ.
( )1هو الحافظ جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن الخضيري السيوطي الشافعي ولد في سنة 842ه ونشأ في
القاهرة يتيما .كان من كبار علماء مصر له نحو  200مصن  ،منها الكتاب الكبير ،الحاوي للفتاوى ،اإلتقان في علوم
القرآن ،ا شباه والنظائر وغيرها من المؤلفات القيمة توفي في سنة 255ه .لينظر :ا عالم للزركلي.309-330 /5،
( )2اإلتقان في علوم القرآن ،عبدالرحمٰ ن بن أبي بکر جالل الدين السيوطي(ت255:ه).952/5 ،ت ،محمد أبوالفضل
إبراهيم،الهيئة المصرية العامة للكتاب5274 ،هـ.
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جملدات من ممتلكات مكتبة محيد هللا,وينظر الباحثون أن يطبع ما يليق به،ولكن هذا املخطوط
عل الرتتيب التوقيفي.
 -6أتثره بفكرة اإلمام الشاه ويل هللا الدهلوي يف تفسري إهلام الرمحن

يع ّد الشيخ عبيد هللا السندي أكرب شارح يف شبه القارة اهلندية لفكرة اإلمام الشاه ويل هللا
الدهلوي ،كدما أشار إليه الشيخ موس جار هللا" :وكان اإلمام السندي وقف جل عدمره يف القرآن
الكرمي ويف فلسفته.وكان يعرف الفلسفة حق املعرفة.وكان يفسر القرآن الكرمي عل ألول فلسفة
لاحب حجة هللا البالغة اإلمام ويل هللا الدهلوي،وقد اجتهد يف حتصيل فلسفته ويف شرحها سنني
عديدةحىت أتقنها حق االتقان،وأثرها عل كل فلسفات سائر الفالسفة مث بىن عل فلسفة اإلمام
ويل هللا تفسري كل القرآن الكرمي.وكان يعتقد يف اإلمام اعتقادا مل أر أحدا يعتقده يف إمام من أئدمة
()1
كثريا مصطلحات اإلمام الشاه ويل هللا يف تفسريه مثل حجر البحت
األمة " .فهو يستخدم ً
وحظرية القدس واملةأ األعل واملةأ السافل والتجلي األعظم والنفس الرمحانية وغري ذلك،وجند
اإلحالة إىل أفكار اإلمام ويل هللا خالل قراءة التفسري،وقد مر هذا االقتباس من كتابة الشيخ
السندي":ما زلت أطالع القرآن العظيم وحجة هللا البالغة منذ اثنىت عشرة سنة،ويف ذلك الزمان
لدي عل ألول اإلمام ويل هللا الدهلوي ابلطدمأنينة،وأما الذين
قدمت حبل املواضع املشكلة القرآنية ّ
اليشهدون مبكانة اإلمام ويل هللا،ال أستطيع دعوى جعلهم مطدمئنني،ولكنين رأيت آنذاك برانجما
()2
عدمليا للتعليم العدملي حسب ألويل،والبد من الشهادة بتأثري ذلك املقام املقدس املتجلي"..
ويف نفس التفسري يذكر الشيخ السندي حتت قوله تعاىل ":مه َو الَّ ِّذي أ َْر َس َل َر مسولَهم ِّاب ْهلمَد َو ِّد ِّ
ين ا ْحلَ ِّق
لِّيظ ِّْهرهم َعلَى ِّ
الد ِّ
ين مكلِّ ِّه َوَك َفى ِّاب ََِّّّلل َش ِّهيدا" [الفتح] 47:يف سورة الدخان استشهادا،ويستنبط منها
م َ

ما ملخصه:ولو شرحنا القرآن علی فلسفة اإلمام تلوح منه برانمج لالنقالب ال يوازيه بشیء من
برانجمات االنقالب يف العصر احلاضر.فلو قام قطر من أقطار املسلدمني أوساطهم وأدانينهم بعد
إمياهنم ابلربانمج االنقاليب املستفاد من القرآن بتوسط حجة هللا البالغة،وإزالة اخلفاء،وسائر كتب
( )1لينظر :إلهام الرحمان في تفسير القرآن،للشيخ السندي ،تحقيق:غالم مصطفى القاسمي 4،مقدمة التفسير للشيخ
موسى جار هللا( ،حيدرآباد)
ت کابل ،عبد هللا اللغاري ،54 ،ترتيب:غالم مصطفى خان.
( )2موالنا عبيد هللا سندهی کی سرگذش ِ
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الشيخ لفازوا يقينا واتبعهم مجيع أهل اإلسالم مث ال يقدر أن يقابلهم مجاعات االنقالب مع عددهم
ومددهم ودعاايهتم وكل احتياالهتم؛فإن أتثري القرآن يف قلوب أهل اإلميان عظيم مثل زيت ميسه
النار،وإضاعة مثل تلك القوة العظيدمة لإلسالم ببقاء مناقب قوم أوبيت أوأفراد ليس من الدين،وليس
1
من احلكدمة يف شیء.
ويف نفس التفسري يذكر الشيخ السندي رأي اإلمام أكثر من مائة مرة،ويستحسن رأيه.
وهذا خري دليل عليه واحلريص عليه عل املزيد البد أن يرجع إىل كتاب الشيخ السندي يف هذا
املوضع إبسم شاه ويل هللا فلسفته ابللغة األردية( شاه ويل هللا اور ان كا فلسفه).
يف ضدمنه يستند الشيخ السندي إىل األلول اليت مهدها اإلمام الشاه ويل هللا يف كتبه:
منها حجة هللا البالغة حيث ذكر فيه عنو ًاان إبسم "ابب كيفية فهم املراد من الكالم" مث "ابب كيفية
فهم املعاين الشرعية من الكتاب والسنة" فذكر حتته عشرة ألول لفهم الكالم(.)2
 -7التفسري االجتماعي:
هو املنهج العلدمي الذي حياول فيه املفسر أن يفسر القرآن يف ضوء املناهج العلدمية اليت
تدرس ألول نشأة اجملتدمعات البشرية واملؤسسات والعالقات بينها االجتدماعية وكذا املبادئ
املؤسسة للحياة االجتدماعية.ويعتدمد هذا املنهج عل تطبيق النظرية القرآنية يف اجملال االجتدماعي،
وإقامة حياة اجلدماعة البشرية عل أساسها يف نواحي شىت؛ اجتدماعية واقتصادية وسياسية مع
التوفيق بني الدين اإلسالمي،وقضااي اإلنسان املعالرة.ومن خصائصها تطبيق فكرة النص عل
مالبسات العصر احلديث،وربطها بظروف اجملتدمع ومالحظة الواقع احلضاري الذي يعيش فيه
املفسر،وإثبات التوافق والتالؤم بني متطلبات الزمن والفهم القرآين). (3
وقد ظهرت يف جمال تفسري القرآن الكرمي يف القرون األخرية حركات اجتدماعية السيدما
حركات التجديد لنهضة األمة اإلسالمية يف سائر أقطار عامل اإلسالم،وهي مازالت يف استدمرار
 1لينظر :تفسير سورة الدخان من هذا البحث.الباحث
( )2لينظر:هذا البحث مفصال في حجة هللا البالغة934 /5 ،
( )3لينظر:الفكر االجتماعي في تفسير الميزان عبد الجبار الرفاعي 2 ،مجلة قضايا اإلسالمية ،العدد الثاني 5221م.
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حىت عصران الراهن،ففي هذا اجلو قد قام العلدماء ابالهتدمام ابجلانب االجتدماعي للقرآن حسب
متطلبات عصره بدل جمرد الرتكيز عل اجلانب الفردي واألخروي،وبناء عل ذلك نراهم حياولون
طرح احللول للدمشكالت املادية واملعنوية يف اجملتدمع يف ضوء تعليم القرآن الكرمي؛وذلك عل أساس
أن القرآن الكرمي هو النور اخلالد جلدميع العصور والدهور،وإنه يشدمل كافة أبعاد احلياة اإلنسانية
فردية كانت أو اجتدماعية،وهذا األمر من أهم ما يبتين عليه التيار االجتدماعي التفسريي،وقد برز
هذا االجتاه يف تفسري عديد من املفسرين يف العرب والعجم،منهم الشيخ عبيد هللا السندي الذي
طبق هذا املنهج يف تفسري القرآن إىل أقص ما ميكن حىت أنه الميكن يف بعض األحيان االتفاق
معه فيدما يستنبط من القرآن من النكت التفسريية املتعلقة ابألمور االجتدماعية.ويف هذا الصدد هو
أيضا يقوم ابلنقد عل الفكر الراهن وعل رأسها الرأمساليون .كدما يقول الشيخ يف تفسري قوله
ً
ِّ
َّ
الس ْي َر ِّسريموا فِّيها
اهرة َوقَ َّد ْرََ فِّيها َّ
هم َوبَ ْ َ
تعاىل َ ﴿:و َج َعلْنَا بَ ْي نَ ْ
ني الْ مق َر ال ِِّت َاب َرْكنَا فيها قمر ظَ َ
ِّ
ِّ
َس ِّ
هم )1(﴾ ..ما ملخصه :إن هللا بني
ني أ ْ
ني فَقالموا َربَّنا ابع ْد بَ ْ َ
ايل َوأَ ََّّيما آمنِّ َ
س ْ
فارَ َوظَلَ مموا أَنْ مف َ
لَيَ ِّ َ
نعدمه عل أهل اليدمن أي كان الطريق واسعا بني اليدمن والشام للتجارة،وكان عل ميينه ومشاله

جنات مع سهولة التجارة لكل شخص مسكينا أو أمريا ،وكان سكان قوم سبا مركزا لتجارة الدنيا
ابعتبار الثقافة حيث كانوا يوللون أشياء التجارة إىل الشام مث إىل أورواب بسهولة،وكانت سفن
جنوب اهلند تصل إىل اليدمن من العدن كدما الخيف هذا أيضا أبن كان يف الروم ملوكية كبرية آنذاك،
واألشياء التجارية من خارج األورواب كانت تصل عندهم بسهولة ألقوام اليدمن فثبت من هذا أبن
حياة أهل اليدمن كانت حضارية؛لكنهم ملا كفروا نعم هللا أي بنوا الشركات الكبرية واإلدارات
ألنفسهم ابعتبار الرأمسالية،مل يبق التجارة بسهولة لعامة أفراد اجملتدمع،فالنتيجة أبهنم هلكوا كدما يشري
ِّ
ارََ وظَلَموا أَنْ مفسهم فَجعلْنَاهم أَح ِّ
يث.﴾...
اد َ
ني أ ْ
إليه القرآن قوله تعاىل﴿ :فَ َقالموا َربَّنَا َابع ْد بَ ْ َ
َ ْ ََ ْ َ
َس َف ِّ َ م
وهو يذكر أيضا أمهية تطهري اجملتدمع اإلسالمي عن األحزاب إلقامة االجتدماعية اإلسالمية كدما يف
متهيد سورة األحزاب يقول الشيخ السندي ما ملخصه:االجتدماعية اليت حيدثها انقالب القرآنص إظهار
( -)1سورة سبا ،رقم اآلية52-58 :
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الدين عل األداين كلهاص يلزم أن تكون بصورة حزب ال بصورة األحزاب حىت ميكن إقامة حكومة عل قانون
القرآن تغلب عل مجيع احلكومات األرضية،فلتدمام هذا االنقالب يشرتط نفي األحزاب من االجتدماع.هذا
يسدميه أهل عصران بتطهري احلزب عن الضعفاء الذين مل يطدمئن أنفسهم عل امللك متاما،فالظاهر من إسم
سورة األحزاب أهنا خترب عن األحزاب اليت هامجت املدينة،وابطنها نفي األحزاب من االجتدماعية اإلسالمية
املدينة هي لورة االجتدماع اإلسالمي .فاهلل صعزوجلص نف هجوم األحزاب عليها،كذلك جيب عل النيب
صلل هللا عليه وسلم ص مث عل املؤمنني أن يطهروا االجتدماع اإلسالمي عن األحزاب(.)1

 -8مراعاة فن االعتبار يف تنزيل اآلَّيت على الواقع
إن من األمور اليت راعاها الشيخ السندي يف تفسريه هو فن االعتبار،وبذلك يذكر الشيخ
حرلا منه هلداية اجليل اجلديد
السندي اآلايت عل الواقع،ويستخرج منها املعاين اجلديدة،وهذا ً
إىل القرآن الكرمي،فحاول تنزيل آايت القرآن عل الواقح مستعينا بفن االعتبار.ويف بيان فن االعتبار
يقول اإلمام الشاه ويل هللا الدهلوي يف الفوز الكبري يف ألول التفسري ":أن النيب  -لل هللا عليه
وسلم  -اهتم بفن االعتبار واالستشهاد ،وسلك منهجه وطريقه ليكون سنة لعلدماء أمته وفتحاً
لباب العلوم الوهبية اليت خصوا هبا")2( .وعل هامش االعتبار يكتب الشارح :املراد من االعتبار
أو العربة لغة هو العبور من جانب الطريق أو النهر إىل جانب آخر منه ،ويف االلطالح  :هو
انتقال الذهن وعبوره من الدليل إىل املدلول (الدعوى) أو من املنصوص إىل غري املنصوص (املقيس)،
ومنه قوله تعاىل":فاعتربوا َّي أويل األبصار"3وقوله":إن يف ذلك لعربة ألويل األبصار،"4وليس هذا
خارجا من طرق االستدالل األربعة (عبارة النص ،وإشارة النص ،وداللة النص ،واقتضاء النص)،
ً
))((5
بل االعتبار نوع من إشارة النص ،فإذا كان بناءه عل علة فقياس ،وإال فإشارة النص).
والتفسري اإلشاري عند الصوفية هو النظري ملثل هذا االستنباط،ولكن الفرق بني ما يقدمه الصوفية
 1لينظر :تفسير سورة ا حزاب من هذا البحث.الباحث.
( )2لينظر :الفوز الكبير في أصول التفسير لإلمام الدهلوي ( المتوفى 5572ه) ص  501تعريب وتعليق  :الشيخ
سعيد أحمد البالن بوري مط :مكتبة البشرى كراتشي باكستان ط5433 ،4:ه=5909م.
 3الحشر9:
 4الزمر95:
( 5لينظر:الفوز الكبير في أصول التفسير الشاه ولي هللا أحمد بن عبدالرحيم الدهلوي .503،بيت العلم ،كراتشي:
9002ء.
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وما قدمه الشيخ السندي,هو أن الصوفية ذكروا أمورا أخالقية والروحية استنباطا من النصوص.
وأما الشيخ السندي هو يستنبط األمور االجتدماعية والسياسية من إشارات نصوص التنزيل.
والنظري الثاين هلذا النوع من االعتبار هو التفسري العلدمي السائد يف العصر احلديث،فقد
قال به يف العصر الراهن حىت العلدماء الذين انتهجوا منهج العالمة ابن تيدمية الذي يشدد عل
القيام ابلتفسري احلريف أو النصي للنصوص.فلو مل يرتك التفسري املأثور السائد عل مر العصور،
ولكن جبنب ذلك أشري إىل األمور االعتبارية،فلعله مسدموح به إىل حد ما مل يقضي عل املعاين
املتبادرة.
مشريا إىل اجلانب االعتباري لتفسري الشيخ السندي :إن
يقول الدكتور سعيد الرمحن ً
اإلفادات القرآنية ملوالان عبيد هللا السندي ليست نتيجة اإلنكار للتفاسري السابقة بل أهنا عبارة عن
البحث عن املعارف مع االستفادة من التفاسري،وهو يف هذا الصدد يعدمل بقول هللا تعاىل:فاعتربوا
اي أويل األبصار،واالعتبار البحث عن احلل للدمسائل املستجدة،ومثال ذلك تلك اآلايت اليت نزلت
يف غزوة بين نضري،وهي مبعناها املتبادر مبنية عل الدعوة إىل أخذ النتائج بزوال بين النضري،ولكن
الفقهاء توسعوا يف ذلك،واستدلوا عل حجية القياس.وهذا مفهوم بعيد،ومل يقم أحد ابلتحدي
لصاحل الفقهاء للدين،فدما ظنك ابلذي أيخذ مفهوما أقرب منه ؟ وذلك عبارة عن التفكر يف
))((1
أسباب زوال األمم،وربطه ابلقرآن.
ملا يرى الش ــيخ الس ــندي أن األمور االجتدماعية مثل األمور املنزلية فيفس ــر اآلايت مايتعلق
أبمور البيت مســتنبطا منها األمور االجتدماعية اعتبارا.مثاله يف ســورة األحزاب حتت قوله تعاىلََّ :ي
ِّ
َّ ِّ
ِّ
ِّ
ين إِّ ََهم.53 ...ي ــذكر
آمنموا َال تَ ْد مخلموا بميم َ
ين َ
وت النَِّّ ِّ إ َّال أَ ْن يم ْؤ َذ َن لَ مك ْم إ َىل ََ َع ظام رَْي َر ََظ ِّر َ
أَي َه ا ال ذ َ
الشيخ السندي يف تفسريه ما ملخصه :كدما نظم النيب بيتهصتفصيله يف سورة األحزاب يف الفصل الثامن
والتاس ـ ـ ــعص كان واجبا عل املؤمنني إبقاء هذا التنظيم عل حاله.ويف نفس الس ـ ـ ــورة يذكر الش ـ ـ ــيخ حتت قوله:
والذين يؤذون اومؤمنني واومؤمنات...ما ملخصه :إن نساء املؤمنني يؤمرن خبصولية لباسهن فيكون اجتدماعة
(" )1حر
9004ء.

فكر"  ،سعيد الرحمن ،عبيد هللا السندي ،تفسير المقام المحمود (جزء عم)  ,3مكى دار الكتب ،الهور
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املس ــلدمني يف املعاش ــرة ممتازة.وبعد هذا االمتياز إذا تعرض املنافقون الهتام املؤمنني جيازون فيخرجون من املدينة
فاليقبلهم اجتدمــاعــة مــا ابلعزة واإلكرام.هبــذا يتحقق عــدم إطــاعــة النيب للكــافرين واملنــافقني مث تطهري مجــاع ـة

عنهم)1(.والعصـر الراهن يقتضـي هذا االسـلوب؛ألن الرجال املثقفني اجلدد اليتأثرون برسـالة قدمت
يف الثوب التقليدي.وهذا األمر يواجهه الدعاة مرة وأخرى.يقول الش ـ ـ ـ ــيخ وحيد الدين خان:لقيت
يف األايم املاضية الدكتور إكرام احلق،وكان له شغف ابلداسات اإلسالمية ،فقال إين قدمت بقراءة
كثري من التفاس ـ ـ ـ ـ ـ ــري األردية؛ولكن قليب مل يطدمئن بذلك،ومثل هذا االنطباع جنده ع ند كثري من
املثقفني اجلدد،ســبب ذلك أن التفاســري كتبت يف األســلوب التقليدي دون األســلوب االجتهادي،
مثاال من القرآن.قال تعاىل :كلما أوقدوا َرا للحرب أَفأها هللا( )2ومض ـ ـ ـ ـ ـ ــدمون
وقدمت لذلك ً

هذه اآلية جيذب إليه اجليل اجلديد الذي حيب األمن والسالمة،ولكن التفاسري مل تقم بفتح معنوية
هذه اآلية،ومحلها املفس ــرون عل اليهود الس ــابقني،كأهنا حكاية األمر املاض ــي،وليس ــت هلا عالقة
ابلوضــع الراهن،والنكتة املهدمة لفهم القرآن أن ما قيل يف الســياق املاضــي،ينبغي أن يراه املفســر يف
الس ــياق الراهن،ويكتش ــف انطباقه اجلديد،فبناء عل ذلك نس ــتطيع أن نقول إن اآلية فيها أل ــول
))((3
أبدية،وهو واجب علي أهل اإلسالم أن يتجنبوا عن احلرب أوقدها غريهم.
 -9نقد آراء اومفسرين.
إن املتدبر يف تفسري إهلام الرمحن جيد أن الشيخ السندي أحياان ينتقد يف تفسريه عل أقوال
السم ِّاء ذَ ِّ
وج.يذكر الشيخ
ات الْبم مر ِّ
املفسرين،ويرجح رأيه مع الدليل مثال ذلك قوله تعاىل :قولهَ :و َّ َ
السندي حتت قولهصتعاىلص املذكور ما ملخصه:إن علدماء اهليئة من حيث االلطالح يقسدمون
كل فلك عل اثنىت عشرة قطعة،ويسدمون كل قطعة برجا.وكثري من املفسرين فسروا القرآن عل
هذا االلطالح.4وهذا ليس بصحيح عندان.فإان ال نعرف يف األرض مجاعة يعرفون اهليئة عل
( )1لينظر تفصيال:تفسير سورة ا حزاب من هذا البحث.الباحث
( )2المائدة.24:
ب دعوت وحيد الدين خان ,2:43، ,7 ،الرسالة ،دهلي 9052م.
( )3مجتہدانہ اسلو ِ
 4كما يقول الشيخ المحلي في تفسير قوله{:والسماء ذات البروج} الكواكب اثنا عشر برجا تقدمت في الفرقان،لينظر:
تفس ير جاللين تألي  :عبد الرحمن جالل الدين بن أبي بكر محمد كمال الس يوطي(ت255:ه) من البقرة إلى بني
إ سرائيل ولجالل الدين محمد بن أحمد ا ن صاري المحلي من الكه إلى الناس(ت824:ه)  175سورة البروج.مط:
مكتبه رحمانيه.وغير ذلك من التفاسير المشهورة.
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الطالحهم،فاملرادمنه هو معناه اللغوي1الااللطالح هو كل شئ يربج،ويظهر،ويرتفع،فالكواكب
لتربجها يقال له :الربج فدمعىن والسدماء ذات الربوج :السدماء ذات الكواكب والسيارات،منها تعرفها
()2
العرب؛ألهنم يعينون بطلوعها وغروهبا موامسهم.
 -01التفسري اجلديد عما عليه اومفسرون
املفسرون،فدمثال
يف كثري من األحيان يريد الشيخ املعىن اجلديد لآلايت القرآنية ّ
عدما عليه ّ
ت َما َد َّهلم ْم َعلَى َم ْوتِِّّه إَِّّال َدابَّةم ْاأل َْر ِّ
ِ َأتْ مك مل
ض ْي نَا َعلَْي ِّه ال َْم ْو َ
قال يف تفسري قوله تعاىل":فَ لَ َّما قَ َ
ِّ
سأَتَهم".أي عل آل داؤد املوت انقطع عنهم توجه حظرية القدس،3وكان ذلك بعد وفاة سليدمان
م ْن َ
ودفنه يف قربه.مات سليدمان طيبا مثل أسالفه ما جرى عليه شئ ينقصه من مرتبته هو كان الندموذج
األعل للخالفة يف بين إسرائيل ما استحق أحد مثله من بىن إسرائيل امللك بعده.وملا دفن هو يف
مقابر أجداده هذا هو كان موته ما دهلم على موته..موت آل داؤد إال دابة األرِ..إذا انقطع

عن كامل توجه حظرية القدس ذكران أنه مات.وإذا جلس رجل مل يتوجه إليه حظرية القدس من
األلل مقام رجل جمتىب نقول أنه جلس دابة األرض مقام إنسان كامل ليس له نسبة إىل السدماءفولد
سليدمان قام مقامه،وشق اجتدماعية بين اسرائيل الذين مجعهم داؤد .كان قبيلتان مع ولد
سليدمان،وعشر من القبائل بغت عليه.هذا هو دابة األرضصوهو ولد سليدمانص أكلت عصا
()4
حكومة آل داؤد
 1يؤيده تفس ير اإلمام الش نقيطي يقول في تفس يره :إن أص ل هذه المادة من الظهور،ومنه تبرج المرأة.لينظر:تفس ير
أض واء البيان في إيض ار القرآن بالقرآن ت  :محمد ا مين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الش نقيطي
(المتوفى 5323 :ه ـ) 472 /8الناشر:دار الفكر للطباعة و النشر والتوزيع بيروت – لبنان ط 5451 :ه ـ 5221 -
مـ.وغير ذلك من التفاسير المشهورة.
( )2لينظرتفصيال:تفسير سورة البروج من هذا البحث.الباحث.
 3إن مسألة حظيرة القدس لها موضع خاص في فكرة الشاه ولي هللا الدهلوي .إن نزول جميع الفيوض اإللهية لصالح
اإلنسان يكون بواسطة حظيرة القدس ،وهي منبع جميع ا مور المهمة (مثل بعثة ا نبياء وقيام الملل وغير ذلك).
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
والندي ا على ،وهذا الرور هو ما نسميه اإلنسان ا كبر أو إمام النوع اإلنساني .ومنبع جميع ا روار اإلنسانية رور
واحد ،وهذا الرور ا عظم في صورة اإلنسان ،وكذلك هناك إمام على حدة لجميع أنواع الحيوان .لينظر :شاه ولی
هللا کی تعليم ،غالم حسين جلباني 391 ،وما بعد.ط:دار الكتب الهور باكستان.
( )4لينظر تفصيال:تفسيرسورة سبا من هذا البحث.الباحث
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 -00موقف الشيخ السندي عن أقسام القرآن
القسم ميني يقسم هبا لتأكيد شيء،وقد ورد القسم مع مشتقاته يف القرآن قراب ثالثة
وعشرين مرة،وجاء يف كثري من اآلايت أن اللفظ املختار للقسم حلف أو ميني،وهناك يرد سؤال
كيف يقسم هللا خبلقه؟وقد جاء النهي عن اليدمني بغري هللا تعاىل،وقد أجاب عن هذا السؤال اإلمام
جالل الدين السيوطي أبوجه -2:أنه عل حذف مضاف أي ورب التني ورب الشدمس وكذا
الباقي :4.أن العرب كانت تعظم هذه األشياء وتقسم هبا فنزل القرآن عل ما يعرفون :0.أن
األقسام إمنا تكون مبا يعظدمه املقسم أو جيله وهو فوقه وهللا تعاىل ليس شيء فوقه فأقسم اترة بنفسه
واترة مبصنوعاته؛ألهنا تدل عل ابرئ ولانع ((1)) .ولكن الشيخ عبيد هللا السندي يقول أبن القسم
يف القرآن يكون للشهادة مهدما كان أبمر عظيم أو ال؛ يقول الشيخ يف تفسري سورة الزخرف حتت
قوله تعاىل :حم ( )2والْ ِكتَ ِ
اب الْدمبِ ِ
آان َعَربِيًّا لَ َعلَّ ُك ْم تَـ ْع ِقلُو َن )2( .يف هذا املوضع
ني ( )4إِ َّان َج َع ْلنَاه قُـ ْر ً
ُ
َ
لرح البيضاوي أبن القسم يف القرآن يكون للشهادة( )3فإن القسم واملقسم عليه هنا شئ واحد
فإابنة الكتاب شاهدة علی أن املراد تفهيدمكم وإال فدمسألة الكليات اليت تذكر يف السورة ميكن أن
جتدمل يف عشر آايت،فاإلطناب والبيان كله شاهد علی أن األمي العريب يفهم املسائل حقيقتها
فتقريبا إلی أفهامهم يبني القرآن بياان واضحا علی منهاج اللغة العربية حنن اختذان هذه الكلدمة من
()4
البيضاوي ألال يف مجيع أقسام القرآن
 -12االدعاء أبن القرآن يريد إظهاره على األدَّين كلها استدالال من حديث
الرسول " ِْ
اإل ْس َال ُم يَـ ْعلُو َوَال يـُ ْعلَ  "5كدما يقول اإلمام الدهلوي يف حجة هللا
( )1اإلتقان في علوم القرآن ،اإلمام جالل الدين السيوطي.11 /4 ،
( )2الزخر  :اآلية 3-5 :
( )3يقول اإلمام البيض اوي في تفس ير قوله تعالى:حم والكتاب المبين :إنا جعلناه قرآنا عربيا :أقس م بالقرآن على أنه
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
عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (المتوفى281 :هـ ) 82/1ت :محمد عبد الرحمن المرعشلي الناشر :دار إحياء
التراث العربي – بيروت ط :ا ولى  5458 -هـ.
( )4لينظر :تفسير سورة الزخر من هذا البحث.الباحث.
 5أخرجه اإلمام الدار قطني( المتوفى 381ه) في سننه  375 /4في باب المهر رقم الحديث  ،3290تحقيق وتعليق
 :شعيب ا رنؤوط ،حسن عبد المنعم شلبي ،عبد اللطي حرز هللا مط :مؤسسة الرسالة ،بيروت – لبنان ط :ا ولى :
5494ه=9004م.
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البالغة  :فاملراد من نصب هذه األمة أن تكون كلدمة هللا هي العليا ،وأال يكون
1
يف األرض دين أعل من اإلسالم".
 -13إبراز استدالل القرآن الكرمي من العلوم اخلمسة وهي علم األحكام،علم
اجلدل ،علم التذكري آبالء هللا،علم التذكري أبايم هللا،وعلم التذكري ابملوت
ومابعده2.ويف هذا اجملال أمثلة متعددة.
بعض مصطلحات الشيخ عبيد هللا السندي.
يستخدم الشيخ السندي بعض املصطلحات يف التفسري ابللغة األردية,مثل االنقالب ,نعره
,وغريمها،ولعل هذا مراعاة ملخاطيب شبه القارة اهلندية.
هذه أهم ميزات التفسري إهلام الرمحن اليت تتجل من خالهلا منهج التفسري للشيخ السندي.
منهج التحقيق:
أما منهجي يف هذا التحقيق,فيتلخص يف النقاط اآلتية.
االهتدمام مبعرفة املخطوط،واالهتدمام مبعرفة املؤلف،واتريخ أتليفه ومكانه,والنقد الداخلي
الذي يتضدمن حبثا يف مضدمون نص الوثيقة,ومنهجية كاتبها،واجتاهه االجتدماعي أو األديب مث دراسة
منهجيته من خالل األساليب واألدوات اليت استخدمها يف كتابة املخطوط أو الوثيقة أواملصدر
بشكل عام،فاهتدمدمت ابألمور التالية:وهي كدما يلي :
 تعيني النص املعتدمدة يف التحقيق ,واملنهج الذي سلكته يف نسخه للدمخطوط من
املناهج املعتربة عند أهل االختصاص.
 حتديد ألول التحقيق العلدمي اليت استخدمتها.
 1لينظر:حجة هللا البالغة لإلمام الدهلوي ( المتوفى 5572ه )  32 /9ت :السيد سابق مط :دار الجيل بيروت لبنان،
ط5492 ،5:ه=9001م
 2لينظر:الفوز الكبير في أصول التفسير ( المتوفى 5572ه) ص 32-53
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 تبيني الطريقة العلدمية يف التعامل مع النصوص والرتاجم وحنوها.
 االلتزام يف العزو,والتوثيق,والتعليق,والش ـ ـ ـ ـ ـ ــرح,واإليض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح وحنو ذلــك مبــا حيتــاجـه
املشروع,ووضع الفهارس لعناوين شىت.
الدراسات السابقة:
من املعلوم صكدما ذكرت سابقا ص أن التفسري إهلام الرمحن قد طبع الشيخ غالم مصطف
القامسي جزءا منه بتغيري نص وفقا ملا فهم من النص بتعبرياته بدون التخريج،وجند اختالفا بينه وبني
املخطوط،وترمجت بعض السور إىل اللغة األردية،ولكن مل نطلع عل من قام بتحقيق خمطوطه
الكامل.وأما فكرة الشيخ السندي فقد كتب حوهلا كتب عديدة،ولكنها التتعلق مباشرة مبوضوعنا.
لذا املخطوط األساسي اليزال يف حاجة إىل إخراجها يف ثوب يليق مبكانته العلدمية.
حتقيق اومخطوط
إن املرحلة األوىل لتحقيق أي خمطوط هو احلصول عل النسخ املختلفة من الكتاب لتقدمي لورة
لحيحة ملا كتبه مؤلف الكتاب.
من حسن حظي أن نسخة من تفسري إهلام الرمحن كان موجودا يف مكتبة جمدمع البحوث اإلسالمية
,اجلناح البحثي للجامعة اإلسالمية العاملية إبسالم آابد،فلم أحتدمل كلفة يف حصوهلا،ولكن أخربين
األستاذ صاملشرف عل حتقيق هذا املخطوطصالدكتور اتج أفسر صحفظه هللا تعاىلص رئيس قسم
التفسري بكلية ألول الدين ابجلامعة اإلسالمية العاملية إسالم آابد أبنه يوجد أكثر من خمطوط هلذا
التفسري غري نسخة جمدمع البحوث فهو قد حصل بنفسه عل خمطوطني آخرين من التفسري إحدامها
من السند,واثنيتهدما من ماليزاي ،ولومل يكن مساعدته يف هذا األمر املهم مل أمتكن حبصوهلدما فجزاه
هللا خري اجلزاء مين.واجلدير هنا عرض أولاف هؤالء املخطوطات الثالث.
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نسخة إسالم أابد .أما نسخة إسالم آابد فإهنا حمفوظة إىل اآلن حمفو يف مكتبة جمدمع البحوث
اإلسالميةصمكتبة محيد هللا ص برقم  73,71,72:ومصورة (مبيكروفيلم) برقم  73,71,72:وهي
نسخة خزائنية نفيسة بغالف جلدي وعدد أوراقها  337ورقة للدمجلد األول 043,ورقة للدمجلد
الثاين,و 223ورقة للدمجلد الثالث وعدد أسطره عل لفحة  43سطرا عل االختالف،فإن
بعض لفحاته هلا  04سطرا،ويف كل سطر حوايل ثالث عشرة كلدمة،وهي يف ثالثة جملدات،ومسيت
هذه النسخة ن إ (نسخة إسالم أابد) .ومن اجلدير بذكر أن هذا املخطوط ليس يف خط واحد
وبيد انسخ واحد بل يظهر بعد مقابلة األلواح من املواضيع املختلفة أن املخطوط قد نسخ اترة
خبط نستعليق ومرة خبط النسخ مبداد األسود واألزرق.ومن أحد النساخ الشيخ عبد هللا لغاريص
الذي كان من تالميذ الشيخ السندي بقي معه يف مكة املكرمة,ومجع أمايل الشيخ ابللغة السندية
أيضاص أنه كتب بعضها,والثاين هو حاجي نيك لاحل من علدماء ماليزاي,وانتهي كتابتها سنة
2408م.
وأما ما حققت ،فقرابة مائتني ومخس وأربعني لفحة مبساحة لفحتني من ألل املخطوط
يف لفحة واحدة يف التصوير اإللكرتوين مث إهنا ستكون ضعفا فتصري العدد أربع مائة وتسعني
لفحة من ألل املخطوط.وجعلت هذه النسخة مبثابة النسخة األللية؛لكوهنا أقرب إىل
الصواب؛ألن كال منهدما من تالميذ الشيخ السندي وشركاء الدرس ملا أمال هذا التفسريللشيخ
موس جار هللا.
نسخة ماليزَّي .ومسيت النسخة الثانية ن م ( نسخة ماليزاي) وعدد أسطرها عل كل لفحة أيضا
 44سطرا،وهي يف سبعة جملدات.وحاجي نيك عبد العزيز( )1الذي كان تلدميذا حلاجي لاحل,هو
نسخ النسخة من نسخة أستاذه( )2وأكدمل كتابته سنة 2431ء.
( )1هو الشيخ نيك عبد العزيز بن نيك مت,كان أبوه من تالميذ الشيخ حاجي وان موسى ,جاء عبد العزيز إلى ديوبند
لحصول التعليم وكان بقى على منصب رئيس الوزراء لمنطقة كلنتن من 5220م إلى 9053م .لينظر:سماجي انصا
اور اجتماعيت شاه ولي هللا كي نظر مين للشيخ غالم مصطفى القاسمي ،517مط :إدارة رحيمية الهور ط ,9:عام
9052م.
( )2المرجع السابق .517:
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نسخة حيدرآابد:مسيت النسخة الثالثة ن ح ( نسخة حيدرآابد) وعدد أسطرها عل كل لفحة
حوايل  03سطرا.والشيخ عبد اجمليد السندي هو نسخ هذا املخطوط،وكان حيسن اخلط كدما أنه
نسخ عبقات للشيخ الشاه إمساعيل.
إين حاولت االستفادة من هذه املخطوطات الثالث؛ليخرج النص أكثر لحة وأقرب إىل ما كتب
املؤلف أو كان يريد كتابته,ورجعت من خالل هذا إىل كتب الشيخ السندي املختلفة،وكتب اإلمام
الشاه ويل هللا الدهلوي،وكتب التفسري األخرى ،وكتب السنة الشريفة والكتب العامة كدما أين ذكرت
يف اهلامش ما هو حباجة إىل التفسري.
مالحظة خاصة:إين ركزت جهدي عل حتقيق هذا املخطوط من اجمللد األول مبتدائ من سورة
الدهر إىل هناية سورة احلجرات من اجمللد الثاين.ويف هذا القدر كانت هذه السور القرآنية داخلة يف
إطار التحقيق – 2 :سورة الدهر  -4الربوج -0 -الطارق  -2الروم  -1لقدمان  -3السجدة  -8األحزاب

 -7سبا  -4فاطر -23 -يس  – 22الصافات  -24ص  -20الزمر -22يونس  -21هود -23
املطففني -28االنشقاق  -27النازعات  -24عبس  -43التكوير  – 42االنفطار  -44املرسالت -40
النبأ  – 42ق  -41الذارايت – 43 -الطور -48النجم  -47القدمر  -44الرمحن  -03الواقعة -02
احلديد  -04املؤمن  -00حم سجدة  -02الشورى  -01الزخرف  -03الدخان  -08اجلاثية -07
األحقاف  -04القتال  23الفتح  – 22احلجرات.

منهج الباحث يف حتقيق اومخطوط.
تركزت يف قراءة النص وحتقيقه عل اخلطوات اآلتية:
 أثبتت النص األليل ,وقابلت معه النسخ األخرى لتكدميل النقص مع إثبات ما يكون راجحا ,وإبراز
الفروق يف اهلامش.
 ضبطت النص ,وحاولت توثيقه وحتقيقه جمتنبا من التحريف مع تقدميه يف ثوب الئق حسب وضع
املؤلف بقدر الطاقة البشرية.
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 وجدت األغالط يف النسخ حسب القواعد العربية،فدما جلأت إليها إال قليال كدما نبهت إليها يف
اهلامش مرات،وتركت هذا اجملال للباحثني والناقدين عليها.
 قدمت بتنظيم مادة النص بوضع النقط  ,والفوالل  ,ومجيع العالمات املتعلقة هبا؛ليوضح معىن النص
خدمة للنص وسهال ملتناوله.
 علقت التعليقات عل األمكنة اخلالة اليت أراها مناسبة خلدمة النص.
 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
 نقلت اآلايت الكاملة بيندما الشيخ السندي يذكر جزءا من اآلية القرآنية أو يشري إىل اآلايت مع
أرقامها.
 عزوت اآلايت القرآنية إىل سورها مع ذكر أرقامها .
 خرجت اآلحاديث الواردة واآلاثر الواردة أثناء البحث من مصادرها األللية .
 قدمت برتمجة األعالم املذكورين يف البحث إال املشهورين منهم كاخللفاء األربعة وأئدمة املذاهب األربعة
وغري ذلك.
 التزمت بتعريف االلطالحات الواردة يف النص من خالل الكتب املعتربة.
 ذكرت املصادر واملراجع يف اهلامش ابملنهج التايل  :أذكر اسم الكتاب واسم املشهور للدمؤلف بتدمامه
زمن الطبع ومكانه مع ذكر اجلزء والصفحة وبياانت الكتاب عند ذكره ألول مرة ومابعدها أذكر اسم
املؤلف والكتاب مع اجلزء والصفحة.
 وضعت الفهرس النهائي للسور,واآلايت القرآنية،واألماكن ,واألحاديث واألاثر ،واألعالم ،وفهرس
املصادر واملراجع,واملوضوعات.
وأخريا أدعو هللا أن يوفقين ألداء هذا العدمل وإجنازه عل الوجه الذي يرتضيه فتكون فيه
الفائدة،إنه مسيع جميب الدعوات.
واآلن نبدأ ابملوضوع.
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القسم الثاِن :صور النسخ

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

لوحة رقم ) 410 ( :من اجلزء األول من نسخة إسالم آابد
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لوحة رقم ) 224 ( :من اجلزء الثالث من نسخة ماليزاي
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لوحة رقم ) 30 ( :من اجلزء الثالث من نسخة ماليزاي
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لوحة رقم ) 13 ( :من اجلزء الثالث من نسخة ماليزاي
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لوحة رقم )48( :من نسخة حيدرآابد
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لوحة رقم )224( :من نسخة حيدرآابد

حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي (من سورة الدهر إىل سورة احلجرات) ]38[ ................

لوحة رقم )30( :من نسخة حيدرآابد
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سورة الدهر

()1

أان تفكرت يف تلك السورة املتعلقة بيوم القيامة.واملسألة واحدة متكررة أبلفا خمتلفة،
وأبسلوب جديد يف كل سورة.وهذا الذي يتأثر به أرابب املعاين والبيان يرون الطرق املبنية ملعىن
واحد كثرية جيعلوهنا من أهم أنواع البالغة(.)2والرجل األديب إذا قرأ كالمهم,وقرأ القرآن البد أن
يتأثر بذلك .وعندي مل تكن هذه( )3املسألة عندهم إال لغوية،وليست يل معرفة أبدب العرب كثريا.
إمنا( )4قرأت كتب الصرف والنحو بقدر احلاجة.ومن إخواننا رجال هلم مهارة ،وبالغة يف علوم
املعاين .منهم الشيخ أنور شاه( )5هو رفيقي يف الدرس،وكثري من العدمليات يف ديوبند( ،)6وكان
متخصصا بعلم البالغة ،وكان يذكران( )7من فوائده كثرية؛لكين ال أأتثر بذلك إال مثل ما يكون يف
بالدان جمالس للشعراء

()8

يعرض عليهم موضوع واحد ،كلهم ينظم عليه

()9

قصيدة أو غزل مث

جيتدمعون يف جملس منظم حتت رايسة شاعر كبري ،وكل يذكر أشعاره ،واملعىن الواحد يبينه هؤالء
الشعراء أبلفا خمتلفة وتعبريات متقاربة مث يرجحون البعض عل البعض .وتلك اجملالس اليزيد
( )1اقتص رت معظم التفاس ير على أن س ورة الدهر مكية ،ونس به الخفاجي إلى الجمهور .فعن ابن عباس وابن أبي
طلحة وقتادة ومقاتل :هي مكية .التحرير والتنوير «تحرير المعنى الس ديد وتنوير العقل الجديد من تفس ير الكتاب
المجيد» المؤل  :محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى 5323 :هـ )،370/92
الناشر  :الدار التونسية للنشر – تونس ط 5284 :هـ.
( )2والبالغة في اللغة:الوص ول واالنتهاء ،يقال" :بل فالن مراده" إذا وص ل إليه ،و"بل الركب المدينة" ،إذا انتهى
إليها ،وتقع في االصطالر وصفا للكالم والمتكلم.لينظر:دروس البالغة مع شرحه شموس البراعة مط :مكتبة البشرى
كراتشي باكستان.
( )3في ن م  :هذا لكن كلمة" هذه" أصح حسب القاعدة النحوية.الباحث
( )4في ن م  :أنا
( )5هو الشيخ أنور شاه بن الشيخ مسعود الكشميري ولد في كشمير سنة 5929ه .كان من أساتذته الشيخ رشيد أحمد
الكنكوهي ،وش يخ الهند محمود الحس ن،والش يخ خليل أحمد س هارنفوري وغيرهم توفي س نة 5319ه .من مؤلفاته
:فيض الباري ش رر ص حيح البخاري  ،التص ريح بما تواتر في نزول المس يح ،مش كالت القرآن وغيرها.لينظر أكابر
علماء ديوبند للحافظ أكبر ش اه البخاري ،12-13ط:إداره إس الميات الهورط9003:م.وايض ا :تاريخ دار العلوم
ديوبند للشيخ محبوب الرضوي  ،77-72 /9ط:الميزان ناشران وتاجران كتب الهورط9001:م.
( )6هي من أكبر الجامعات اإلس المية ا هلية في ش به القارة الهند أنش ئت في 5827م في مدينة ديوبند بالهند بعد
احتالل البالد على يد اإلنجليز،وإنهاء الحكم اإلسالمي.الباحث.
( )7في ن م  :لنا
( )8في ن م  :يكون
( )9في ن م :على ذلك الموضوع
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لإلنسانية معىن إال التوسع يف التكلم ابللسان اهلندوستاين( .)1وحنن إذا قرأان أشعار تلك اجملالس
نلتذ أبفكارهم ،وبعضها يكون مؤثرا إىل غاية يرقص اإلنسان بقراءهتا؛لكن إذا رجعنا إىل املعىن فدما
استفدان كلدمة زايدة عل ما كنا نعلم من قبل .وتلك اجملالس واملشاعرة أعرفها( )2أان ابلتخصص؛ألن
كلها بلساننا فدما استفدان بعد ذلك من علدماء من بياهنم يف تطور التعبريات يف القرآن ماكان يف
قلبنا فرق بني هذا وبني ذلك ،فاليقبل قلوبنا أن القرآن أييت بعشرين سورة يف مقصد واحد،
واليكون الغرض منها إال تطور التعبري للرجل العريب ،فكان القرآن نزل يف تلك السور لبيان سعة
لغة العرب ،وبيان فضائلها .ورأينا كثريا من أقراننا متأثرين بذلك مثل ذلك التأثر؛لكن هذا اليكون
ثقيال عل عقوهلم هم حيدملوهنا عل أن اللغة العربية لغة إهلية ،ونشر كدماالهتا أيضا يكون من األمور
اإلهلية .وهلم يف ذلك كالم طويل ،ونظرايت يقارنون بني لغة من لغات الشرق أو من لغات الغرب،
وبني لغة العرب ،ويذكرون مزااي وفضائل للعربية.
تعجبت يوما :مسعت من كدمال الدين القادايين()3املبشر يف أورواب ،والبالد الغربية لإلسالم،
وهو من تالمذة الشيخ نورالدين القادايين( )4مسعته يقول :إن اللغة العربية أم اللغات ،وهي بينة يف
نفسها ،وأت يف االستدالل عل ذلك بلسان عريب مبني.فاهلل ولف العريب ابملبني هي اللسان
( )1كلمة " الهندي " يكون أحسن؛ ن كلمة "هندوستاني" كلمة مستخدمة با ردية.الباحث
( )2في ن م  :أعرضها
( )3الخواجة كمال الدين(لم أطلع على تاريخ حياته ووفاته) كان يدعي لنفس ه أنه مثل غالم أحمد في اإلص الر
والتجديد ,وذهب إلى أنجلترا لتبلي ديانة القاديانة,وكان إذا س مع بش خص أس لم ادعى فورا أنه أس لم على يديه على
الطريقة القاديانية وقد ذكر سائح هندي عن الخواجة كمال الدين وطريقته في طعامه ،فقال( :إن ا ستاذ كمال الدين
كان جالس ا مع أحد أص دقائه في المطعم يأكالن الطعام ،وبعد ذهابهما س ألت ص بي المطعم ماذا أكل هذان الش يخان،
فقال بكل سذاجة :أطيب نوع من لحم الخنزير لينظر :جريدة الفضل_تنشر من قاديانية ويسمى جريدة قاديان أيضا_
 95أغسطس سنة 5294م.
( )4ولد الحكيم نور الدين بن غالم رس ول في عام 5918ه في بهيرة من مديرية ش اه بور في البنجاب غربي
الباكس تان وقد درس الحكيم نور الدين الفارس ية وتعلم الخط ومبادئ العربية س افر إلى لكهنو,بهوبال،الحجاز,
ثم عين طبيبا خاص ا في والية جمون _كش مير الجنوبية _ واش تهر بها ،وفي هذا الوقت تعر على الميرزا غالم
أحمد القادياني الذي كان مقيما في س يالكوت وش رع يحرض القادياني على ادعاء النبوة ويؤل الكتب لتص ديقه
وتكفير من ال يؤمن بنبوت ه ،ولق ب ب الخليف ة ا و ل وخليف ة المس يح الموعود بمب ارك ة االس تعم ار البريط اني.
وكان آخر حياته أن س قط عن فرس ه وجرر واعتقل لس انه قبل وفاته بأيام ،ومات في  53من مارس عام 5254م
واستخل الميرزا بشير الدين محمود نجل الميرزا غالم أحمد.لينظر :القادياني والقاديانية للشيخ أبي الحسن الندوي,
 33- 30م :دار السعودية للنشر ط5227 ,3 :ء.
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الوحيد( )1الذي يتبني بنفسها لإلنسانية الحيتاج إىل معرفة وضع األلفا للدمعاين فتعجبت من
ذلك أن مثل هذا الرجل كيف يتكلم يف جمدمع عريب()2عدمومي مبثل ذلك؟وذكرت ملوالان أيب الكالم
آزاد( ،)3وكان هو يف ذلك اجمللس ضحك هو عل جهل ابملسألة ،وقال ":إن القول للقادايين".
وكدمال الدين له اتليف خمصوص يف إثبات ذلك قلت :سبحان هللا كيف خلق هللا العقول متفاوتة؟.
أان أعرف كلدمة خمتصرة .كل الفضائل اليت ذكروها للسان العريب ،وأان علدمت هبا يقول الذين
يعرفون سنسكريت(.)4وأان أعرف كلدمة منها هؤالء الذين يعرفوهنا هم يثبتون كل هذه املزايت
لسانسكريت .وعند اليهود أيضا عقيدة أن لغة التوراة لغة إهلية .فدمن تطابق األفكار يف ذلك أان
جعلتها خارجة عن كدمال القرآن .هذا املقصد ،وإن كان عظيدما إىل درجته؛لكن القرآن()5أعظم
من ذلك .قليب حيكم يقينا أنه الينزل يف القرآن كلدمة إلثبات مثل هذا املقصد ،وتلك األدمغة كلها
سطحية التعرف من معىن اإلنسانية ،وروحها شيئا)6( .فتوجهنا إىل أن نتفكر يف السور املتعددة
عل موضوع واحد فجاء يف فكران ،وهذا الفكر ابتدائي ما أمتدمناه؛لكن شئ يطدمئن به اخلاطر.
وحنن حنتاج إىل مثل تلك األشياء ،وإن كان الناس يف غىن عنها.
اإلنسانية اجتدماعيتها هي موضوع القرآن:وهذا قد تقررعند الكاملني من أهل العلوم فسلدمنا
ذلك مث نرى أن اإلنسانية تنقسم إىل ألناف ابعتبار الذهنية ،والذهنية تتأثرمن أعدماهلم .فدمن
يتفكر طول عدمره يف مسائل احلكدمة يكون له ذهنية خالة .ومن يشتغل طول عدمره يف الزراعة
( )1في ن م  :وتوحيد لكن كلمة" الوحيد" أصح حسب السياق.الباحث
( )2في ن م  :كلمة "عربي " التوجد.
( )3هو أحمد بن خير الدين الكلكتوي ،المش هور بأبي الكالم آزاد ،وس ماه والده غالم محي الدين ،وهو من أذكياء
العصر .ولد ونشأ بك لكته ،واشتغل بالعلم من صباه ،ولما حصلت له الملكة الراسخة في معرفة اللغة العربية أقبل إلى
مطالعة الكتب جد واجتهد ،ثم قدم لكهنؤ وولي إن شاء مجلة الندوة ل سان حال ندوة العلماء ،فأقام بلكهنؤ زمانا ،ثم سار
إلى أمرتس ر وتولى إنش اء ص حيفة الوكيل ا س بوعية ،ثم س ار إلى كلكته وأنش أ الهالل الص حيفة ا س بوعية س نة
 5330هـ  ،له كتاب تذكرة في ترجمة حياته ،وغبار خاطر وكاروان خيال جمع فيهما رسائله ا دبية ،ومجلدان من
ترجمة القرآن وتفسيره ،وله غير ذلك من الرسائل .لينظر :نزهة الخواطر للشيخ عبد الحي الحسني الطالبي (المتوفى
5345ه) .5522-5528 /8
( )4هي لغة من لغات الهند.الباحث.
( )5في ن م :القرآن العظيم.
( )6في ن م :ثم فتوجهنا
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يكون له ذهنية خالة عل غري ذهنية من يشتغل يف احلكدمة .ومن يشتغل يف التجارة دائدما،
والحياسب إال النفع املايل والنقصان فعنده نقصان جسدمه ولحته ال أمهية له .ونقصان ماله يتأثر
به أكثر .فله ذهنية خمصولة .هكذا ألناف اجملتدمع من عدمال ()1أعدمال خمتلفة كثرية من جتار هلم
ذهنيات خمتلفة .واملسائل املشكلة الميكن تعليدمها أللحاب ذهنيات خمتلفة بتعبري واحد ،فسنح
لفكران أن مسألة القيامة أمهيتها يف تعليم القرآن واإلسالم عدموما ظاهرة ،وإدراكها اليتيسر لكل
أحد بسهولة .فإن كان هللا( )2أنزل سورا متعددة مراعاة لذهنيات خمتلفة فاليبعد من احلكدمة بل
احلكدمة يف بعض األوقات تكون موجبة لذلك()3فوجدان بعض السور منطبقة عل فكران( )4متام
االنطباق،وحصلت لنا اإلعانة يف ذلك التطبيق من كالم اإلمام عبد العزيز الدهلوي

()5

يف

تفسريه( ،)6ومن كالم شيخ شيخنا موالان حمدمد قاسم( )7يف بعض مناظراته مع اهلنود الذين ينكرون
القيامة ابلتفصيل املسلم عند املسلني .ويف بعض السور افتكران شيئا؛لكن النقدر عل تطبيقه عل
متام السورة ،وحنن نسع يف ذلك حىت يسهل لنا ذلك األمر؛لكن طريقنا( )8هو عل طريق أهل
التفسري.

( )1في ن م:من أعمال مختلفة
( )2في ن م  :فإن هللا سبحانه.
( )3في ن م:كذلك.
( )4أي اإلنسانية اجتماعيتها هي موضوع القرآن.الباحث.
( )5هو الشيخ اإلمام المحدث عبد العزيز بن الشاه ولي هللا الدهلوي لقبه بعضهم سراج الهند.ولد ليلة الخميس 91
من رمض ان 5512ه.أخذ العلم عن والده،حتى حص لت له ملكة راس خة في العلوم ،ولما توفي أبوه وله س ت عش رة
س نة عند وفاة والده ،وكان من أس اتذه الش يخ محمد عاش ق بن عبيد هللا البهلتي وغيره فاس تفاد منهم  ,وأما مص نفاته
فأش هرها :تفس ير القرآن المس مى بفتح العزيز ,كتابه بس تان المحدثين ،الس ر الجليل في مس ألة التفض يل .وتوفي بعد
ص الة الفجر يوم ا حد  7من ش وال 5932ه وله ثمانون س نة ،وقبره بدهلي عند قبر والده خارج البلدة.لينظر نزهة
الخواطر للشيخ عبد الحي الحسني الطالبي (المتوفى 5345ه)5058-5054 / 7
( )6ليراجع تفسير العزيز المشهور ب تفسير عزيزي،اإلمام عبد العزيز الدهلوي،ط:ايج ايم سعيد كمبني،كراتشي.
( )7هو الش يخ محمد قاس م النانوتوي المعرو ب " حجة اإلس الم "ولد في س نة 5948ه في نانوته ،تعلم الكتب
االبتدائية من الفار س ية والعربية في قرية ديوبند.ثم درس كتب الحديث لدى الش يخ عبد الغني الدهلوي ،ش ارك الش يخ
في الجهاد ض د االس تعمار البريطاني س نة 5817م وأس س دار العلوم ديوبند في  51من محرم الحرام س نة 5983ه
الموافق  30من مايو 5822م .من مؤلفاته  :تحذير الناس  ،انتص ار ا س الم ،تص فية العقائد وغيرها وتوفي عام
5927ه .لينظر :أكابر علماء دار العلوم ديوبند للحافظ أكبر شاه البخاري .92-95
( )8في ن م  :لكن طريقته هو غير طريق أهل التفسير .وهللا الموفق.
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الرجل احلكيم ينظر يف شئ فأول ما يتوجه نظره إىل فطرته ،وماتقتضيه مث ينظر يف أحواله
أيها يناسب فطرته ،والحيتاج يف ذلك إىل تكلف ،وأيها خيرج عن ذلك املنهاج فيبحث عن املوانع
واألسباب حىت يطدمئن خاطره هبذا األمر املتعني()1من منهجه إن كان هذا الزما يف هذه الظروف
واحلاالت ،فالرجل احلكيم الينظر يف األشياء إال بتلك الذهنية ،فدمراعاة ذهنية احلكيم عندي سورة
اإلنْس ِّ ِّ
ني ِّم َن َّ
الده ِّر ََلْ يَ مك ْن َش ْي ئا
ان ح ٌ
الدهر نزلت لبيان يوم القيامة .قوله":ه ْل أَتَى َعلَى ِّْ َ
َم ْذ مكورا) .4ذهنية عامة العدمال املشتغلني ابلكتاب ضرورايت احلياة لعلها ليست مستعدة؛ألن
تدرك معىن الدهر .الناس حياسبون ابألايم واليايل .ففي سورة الرمحن إشارة إىل تلك النعدمة "ال َّ
س
ش ْم م
والْ َقمر ِِّبسب ظ
ان"( )2وقبل وجود الشدمس والقدمر اليكون الزمان عند عامة األذهان ،وبشئ مسلسل
َ َم م َْ
يقيسون تقدم بعض األشياء عل بعض ابلنسبة إىل ذلك الشئ  .هذا هو املفهوم من كلدمة الدهر.

واحلكيم يعرف أن الشدمس والقدمر خملوقان بعد خلق كثري من األشياء ،وبعد خلق الشدمس والقدمر
خلقت مركبات العنالر يف األرض عل التدرج املعدنيات مث النبااتت مث احليواانت مث اإلنسان.
فاألحيان من الدهرقبل الشدمس والقدمر مل يكن لورة اإلنسان والمادته مل يكن شئ منهدما يذكر.
اإلنْس ِّ ِّ
ني ِّم َن َّ
الده ِّر ََلْ يَ مك ْن َش ْي ئا
ان ح ٌ
فإىل هذه احلالة إشارة يف قوله تعاىل( :ه ْل أَتَى َعلَى ِّْ َ
َم ْذ مكورا) استفهام تقرير فهدمنا منه أن اخلطاب للناس يفهدمون تلك املسألة)3( .والذين مل يتفكروا
يف معىن الزمان ،وال معىن الدهر ،وال يف ارتقاء مدارج احلياة إىل األرض هل حيسن من احلكيم أن

خياطبهم مبثل ذلك التقرير ،ويطدمئن أبهنم يصدقون ذلك؟ هذا احلكيم يعرف أن اإلنسان خملوق
بعد خلق أنواع كثرية من املخلوقات ،وابمتزاج حالل من مواد تلك األنواع .وبدن اإلنسان جتدون
فيه( )4آاثر املعدنيات كلها وآاثر النبااتت واحليواانت .هذه املسألة بينة عند احلكيم؛لذلك ذكرها
( )1في ن م :المتغير .
( )2الرحمن  :اآلية 1 :
( )3في ن م  :والغرض لم يتفكروا
( )4في ن م  :شبه آثار.
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هللا كاألمر املتقرر يف قوله تعاىل":إِّ ََّ َخلَ ْقنَا ِّْ
اج نَ ْب تَلِّيه فَ َج َعلْنَاه ََِّسيعا
شظ
سا َن ِّم ْن نمطْ َف ظة أ َْم َ
اإلنْ َ
ب ِّ
صريا" 1وفيه بيان خواص اإلنسانية إنه ذومسع ،وذوبصر ،وذو علم ،وفهم عدميق تلق إليه املسألة
َ

فيتفكر فيها وجييب عنها له السدمع والبصر ،وفيه االستعداد استعداد االبتالء( )1يف العلوم ،وهذا
ليس إال يف اإلنسان .فاآلية الثانية فيها بيان عن حقيقة اإلنسانية أوال ماكانت إىل زمان مث بعد
ما هتيأ األسباب ،واألركان ،والعنالر خلق اإلنسان عل مزاج خاص .واإلنسان بفطرته ينقسم
عل قسدمني أحدمها :يوافق،ويراعي ما اقتضته فطرته من الشئ عل ما لح عنده من العلوم.
اثنيهدما :قسم ميش عل اقتضاء حيوانيته من اللذات اخلسيسة خمالفا ملا اقتضته فطرته ،وعلدمه
مثال:الرجل بفطرته حيتاج إىل زوج من النساء فالعقلية اإلنسانية أوجبت عل اإلنسان بفطرهتا أن
خيطب إمرأة()2من عائلة ،ويرضيهم لذلك االجتدماع مث ينكح تلك املرأة .هذا نظام اقتضاه اإلنسانية
لفوائد يدركها كل الناس ،والبعض يراعي ذلك الفكر فال يقضي شهوته إال ابلنكاح .هذا رجل
حمدمود يشكره كل الناس .ورجل يغلب عليه شهوته ،ويغضب إمرأة ابلقهر من عائلة ،ويقضي
شهوته .هذا رجل ظلوم كفور جيد يف نفسه قبح ذلك العدمل بدليل أنه لو فعل معه ذلك العدمل
أحد لكان تشقق( )3ابلغيظ .فالفرق بني القسدمني من اإلنسانية واضح .هذا معىن قوله تعاىل":إِّ ََّ

ه َديْ نَاه َّ ِّ
يل إِّ َّما َشاكِّرا َوإِّ َّما َك مفورا"  3هل جيوزعند احلكيم أن جيازي من هذين الصنفني جبزاء
السب َ

واحد؟ كال!فالكفر الزم أن حيبس يف السجن ،واحلكيم جيوز هذا يف سياسياته يف اجتدماعياته.

الناس الذين يعتقدون عل الفطرة يسجنون يف السجن )4( ،ويعاجلون أبنواع العالجات يستيقظ
ِّ ِّ
ين َس َال ِّس َل َوأَ ْر َالال َو َس ِّعريا" 1
فطرهتم عن تلك الغواية .هذا معىن قوله تعاىل":إِّ ََّ أَ ْعتَ ْد ََ ل ْل َكاف ِّر َ
مث الذين ميشون عل الفطرة .هم أيضا نوعان :2:مجاعة تكون يف مزاجها حرارة ،وسرعة:4 .مجاعة
( )1في ن م  :استعداد االبتداء.أظن هذا من خطأ الكاتب ،ن السياق يخالفه.الباحث
( )2في ن م  :أن يخطبه إمرأة من عائلة.
( )3في ن م  :تشفق لكن كلمة" تشقق " أنسب حسب السياق.الباحث
( )4في ن م  :السجون
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تكون يف مزاجها السكون واملشي عل االعتدال .وكل رجل الزم أن يعامل عل مقتض حاالته،
ويكون يف ذلك إلالح فطرهتم مقصودا .مقصدان من مثل هذا الكالم أن السجن كدما يراع
إللالح تلك الطائفة الفاسدة ،كذلك اجلنة أيضا يقصد هبا إلالح األمزجة ،وإن كان اإلعوجاج
يف تلك األمزجة قليال اليضربون ،واليهانون مثل أهل السجون بل يراع يف طعامهم وشراهبم ما
للح حاهلم .والطائفة الثانية من األبرار ليس هنا ذكر السابقني .إمنا ذكر هنا من ألحاب اليدمني
مجاعة اكتبست ابألعدمال الصاحلة أخالقا حسنة.والطائفة األوىل اليت كانت يف مزاجها حرارة أزيد،
ولذلك يكونون مشددين ىف اإللالحات.هؤالء هم الذين يكونون خداما لالنقالب يف اإلنسانية
ميزج ىف مزاجهم ش ء مييل إىل الربودة ،ويصلح حرارهتم .ذكر جزائهم إىل آية "قَ و ِّارير ِّمن فِّض ظ
َّة
َ َ ْ
ِّ
ِّ
ِّ
اجها َزْْنَبِّيال"47 .
قَ َّد مروها تَ ْقديرا " 23وذكربعد ذلك طائفة أخرى" َويم ْس َق ْو َن فيها َكأْسا َكا َن م َز م
األبرار من القسم األول يشربون من مزاج كان فيه كافور .والثانية :يسقون من كأس كان فيه
زجنبيال(.)1والزجنبيل يعرف حبرارته؛ ألن هؤالء حيتاجون إىل ش ء من السرعة يف سريهم .وبيان هذا
ك
ميتد إىل"إِّ َّن ه َذا َكا َن لَ مك ْم َج َزاء َوَكا َن َس ْعيم مك ْم َم ْش مكورا" ( )11قوله تعاىل":إِّ ََّ ََْن من نَ َّزلْنَا َعلَْي َ
الْ مق ْرآ َن تَ ْن ِّزيال"  13املراد منه اجلزاء للطائفتني من اإلنسانية الشاكر والكفور عائد إليها أبسباب

يقتضيها مثل حدوث اإلنسان ألسباب أوجبت جزاؤه للكفور عل نوع ،وللشاكر لكل قسم منه

عل ما ينبغي .ونزول القرآن إمنا هو تنبيه ،وإمداد لالنسانية .وكل رجل مستعد لنوع من اجلزاء
ميكن أن يكدمله بعد ما علم من القرآن .والرجل الذي خيرج من السجن بعد عذاب خفيف ميكن
أن يتنبه يف حياته الدنيا ،ويندم عل هذا الفعل )2( .وكذلك األبرار يصلحون ماهلم من النقص
فيكون ارتقاؤهم بعد حيوة الدنيا أكدمل من األول فتبني بذلك ضرورة يوم القيامة ،واالحتياج إىل

( )1أظن هذا من خطأ الكاتب ن كلمة " زنجبيال" إسم كان وهو من قبيل المرفوعات.الباحث.
( )2في ن م :فيتركه بعد حياته الدنيا.
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سور( )1القرآن ،والنبوة؛لكن هذا البيان ،وهذا اخلطاب ال يستفيد من رموزه ،وال يفهم املراد منه
ك الْ مق ْرآ َن
إال رجل مارس يف علوم احلكدمة ،وتبصر يف معرفة الفطرة االنسانية" .إِّ ََّ ََْن من نَ َّزلْنَا َعلَْي َ
ك َوَال تم ِّط ْع ِّم ْنه ْم ِّآِثا أ َْو َك مفورا .11قسم من الناس الحيبون أن يسدمعوا
اصِّ ْرب ِّحلم ْك ِّم َربِّ َ
تَ ْن ِّزيال إىل فَ ْ

إرشاد املرشدين ،وال تعليم املعلدمني ،ويريدون أن يصروا( )2عل غيهم هم ليسوا كل اإلنسانية؛ولذلك
املرشد ال يكثر يف إرشاده ،واملعلم يعلم عامة الناس ،وال مينع ابمتناع تلك الطائفة .ومعىن قوله:
تنزيال نراعي فيه حاالت الطبقات ،ومدارج الناس؛ألن الفرق بني اإلنزال والتنزيل قريب من هذا.
فاصرب :داوم

()3

عل اإلرشاد ،والتعليم ،وال متتنع ابمتناع اإلمث والكفور ،واجعل للذين يريدون

االسرتشاد والتعليم وقتا خمصولا هلم الأييت يف ذلك الوقت أحد من اآلمثني والكفور .وهذا وقت
الصبح قبل طلوع الشدمس ،ووقت املساء قرب غروب الشدمس ،وقطعة من الليل بعد سكون
الناس ،وبعد اضطجاعهم يف املضاجع .فإن تلك األوقات يتفرغ فيها املساكني والضعفاء
لالسرتشاد ،وأهل الغواية( )4يكونون مصروفني يف اسرتاحاهتم وأشغاهلم .هذا معىن قوله تعاىل(:
ك ب ْكرة وأ ِّ ِّ
واذْ مك ِّر ْ ِّ
اس مج ْد لَه َو َسبِّ ْحه لَْيال ََ ِّويال) .15قوله " :إِّ َّن
َصيال َوم َن اللَّْي ِّل فَ ْ
اس َم َرب َ م َ َ
َ
ِّ
ِّ ِّ
اءه ْم يَ ْوما ثَِّقيال "  17الذين ميتنعون من استدماع اإلرشاد والتعليم.
ه مؤَالء مُيبو َن ال َْعاجلَةَ َويَ َذ مرو َن َوَر َ
اءه ْم يَ ْوما ثَِّقيال ال يتوجهون إىل ما تنتج حياهتم .هذه من أثقاهلم فنريد أن خنفف
قولهَ :ويَ َذ مرو َن َوَر َ
َس َره ْم َوإِّذَا ِّش ْئ نَا بَ َّدلْنَا
عنهم من أثقاهلم حسب احلاالت .قوله تعاىلََْ ":ن من َخلَ ْقنَاه ْم َو َش َد ْد ََ أ ْ
أ َْمثَا َهل ْم تَ ْب ِّديال"  .18فالفطرة اليت تقتضي هذه األعدمال منهم أيضا مستندة إليناَ .نن خلقناهم

و شددَ أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثاهلم تبديال .وخلقهم عل هذه الفطرة ،وبقاؤها عليها من
اقتضاء حكدمتنا من خارج الفطرة اإلنسانية؛ألن االنسان جبدمعيته جزء واحد من احليواانت،

( )1في ن م  :نزول القرآن.
( )2في ن م  :أن يصيروا لكن كلمة "أن يصروا" أصح حسب السياق.الباحث
( )3في ن م  :دوام
( )4في ن م  :أهل العذاب.
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واحليواانت كلها داخلة حتت نظام النبااتت .وهكذا إىل فوق سلسلة األسباب .فاألشياء الىت تكون
يف اإلنسانية خالف الفطرة يكون( )1فيها أتثر من اجملاورات اخلارجية للحيواانت والنبااتت وغريمها.
وحكدمة اجملاورة تستوجب رعايتهدما مثل حكدمة الفطرة ،فتنشأ منهدما هذه األقسام خالف الفطرة.
هذا عندان معىن قولهَ :نن خلقناهم إىل اخل مع كوننا قادرين عل تبديلهم النبدهلم مراعاة حلكدمة
اجلوار .ويف تلك احلالة ال نرتكهم عن استفادة اإللالح بقدر املستطاع فيكون نزول الكتاب عاما
شامال جلدميع األقسام .هذا معىن قوله تعاىل":إِّ َّن ه ِّذه تَذْكِّ َرةٌ فَ َم ْن َشاءَ َّاَّتَ َذ إِّ َىل َربِّه َسبِّيال َوَما
اَّلل إِّ َّن َّ
اء َّ
اَّلل َكا َن َعلِّيما َح ِّكيما" ( )14,30فأدخل من كانت فطرته
شاءمو َن إَِّّال أَ ْن يَ َ
تَ َ
شَ

مستقيدمة يف رمحته ،وأفادهم ابلقرآن لالرتقاء يف املدارج العالية .الصنف اآلخر الذي اليستفيد من
القرآن آلاثرمن املتجاورين نؤثر فيهم .فهذه حكدمة اجلوار أيضا مشية هللا فاليقدر عل خمالفته.
اَّلل إِّ َّن َّ
اء َّ
اَّلل َكا َن َعلِّيما َح ِّكيما" لكن يتبني
شاءمو َن إَِّّال أَ ْن يَ َ
هذا معىن قوله تعاىلَ ":وَما تَ َ
شَ
ظلدمهم عل فطرهتم بنزول القرآن مثل الذي ذكران .رجل يغتصب جارية لقضاء شهوته هو يف
غواية تلك ال تتنبه( )2لش ء؛لكن عامل رجل آخر معه تلك املعاملة ،واغتصب بنته أوأماهلا إليه
بدون إجازة من أبيها ،فهذا الفعل ،وإن مل يكن مانعا له عن غوايته فيدمابعد؛لكن حيكم عل نفسه
أنه ظامل يف عدمله البد كذلك القرآن العظيم إذا مسعوه ،ومل يتبعوه؛لكن يعرفون أهنم يظلدمون فطرهتم
فاليلومون إال أنفسهم ،فنزول القرآن ،وتعليدمه لعامة الشاكرين منهم ينفعهم مبعىن ،وللكفورمنهم
ِّ
ني أَ َع َّد َهل ْم َع َذااب
ينفعهم مبعىن آخر .هذا معىن قوله تعاىل ":يم ْد ِّخ مل َم ْن يَ َ
شاءم ِّيف َر ْمحَتِّه َوالظَّال ِّم َ
أَلِّيما" 34أى بعد إثبات ظلدمهم ،وجعلهم معرتفني بذلك :احلدمد هلل متت سورة الدهر .ونتكلم

يف تتدمة اآلن .الناس ظاملون خالفوا الفطرة ،لكن ما ننبهم أحد عل أنه ظلم ،وليس هلم استعداد
قريب لفهم أن ذلك الفعل هو الظلم لعدم انسالكهم يف اجتدماع يعتقدون بكون تلك األفعال
( )1في ن م  :تكون
( )2في ن م  :التنبه
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ظلدما .فإذا كان الرجل يعاشر تلك اجلدماعة فلو مل يقصر يف فهدمه لتبني له أنه ظلم .فاملعرتف
ابلظلم عل درجة ،والذي قصر يف فهم الظلم عل درجة دون ذلك .والذي مل يتنبهه أحد أبنه
ظلم ،وليس فيه استعداد قريب لفهم الظلم .هؤالء يف درجة دون من الدرجتني األوليني ،فعدم
التبليغ لكل الناس يكون املسؤول()1عل ذلك التقصري هواهليئة االجتدماعية للدمسلدمني .الرجل
يتدين بدين عقيدته أنه خمتص بقوم خاص ،وهو اليبلغ قوما غري قومه اليكون مسئوال ()2عن
التقصري يف التبليغ؛لكن الذي يعتقد أن دينه عام لالنسانية ،وهو جيد يف نفسه شرفا ،وفخرا عل
اإلنسانية ،ويصرح بذلك يف اجملالس العدمومية .فإذا قصر هؤالء يف التبليغ لعامة الناس يكون
املسئولية عليهم ،والتبليغ ال يكون إال بتفهيدمهم عل لساهنم .متت التتدمة.
املسألة األخرى اليت بقت من السورة السابقة( )3قوله ":مُثَّ إِّ َّن َعلَْي نَا بَيَانَه"( )4الفكر الذي

شاع يف الناس أن املتشاهبات ال يعرفها الراسخون يف العلم أيضا يكون معناه :أن هللا مل يبني تلك
احلصة من القرآن ،وهو يضاد ذلك النصُ :ث إن علينا بيانه( . )5فاهلل ما التزم عل نفسه من بيان
القرآن بينه ،ومن اجتهد يف ذلك يفهم املتشاهبات أيضا بتوسط الراسخني يف العلم.

()6

وحنن

صحبدمد هللاص استفدان من طريقة اإلمام ويل هللا ،ورأينا من جيعل نفسه سلفيا ينكر تفسري
( )1في ن م  :المؤول
( )2في ن م  :مؤوال
( )3أي سورة القيامة.الباحث
( )4القيامة :اآلية52 :
( )5في ن م :ثم إن علينا بيانه التوجد.
( )6قد اختل علماء اإلس الم في تأويل المتش ابهات ,ولهم موقفان :الموق ا ول :موق المفوض ين :وهم يقولون:
والرا سخون معطو على ا سم الجاللة " هللا " في قوله تعالى َّ ﴿:
ب َوأُخ َُر ُمتَشابِهاتٌ فَأ َ َّما الَّذِينَ فِي قُلُوبِه ْم
هن أ ُ ُّم ْال ِكتا ِ
ْ
ْ
َّ
َ
ُ
اس خونَ فِي ال ِعل ِم ....وفي هذا
الر ِ
زَ ْي ٌ فَيَتَّبِعُونَ َما ت َش ا َبه ِم ْنه ا ْبتِغا َء ْال ِفتْ َن ِة َوا ْبتِغا َء تَأ ْ ِوي ِله َوما يَ ْعلَ ُم تَأ ْ ِويله إِال ا َّ َو َّ
هو َو ْال َمالئِ َكةُ َوأُولُوا ْال ِع ْل ِم َ ..وإلى هذا التفسير مال ابن
العط تشري عظيم :كقوله تعالى ﴿ :شَهدَ ا َّ أَنَّه َال ِإله ِإ َّال َ
عباس ،ومجاهد، ،والشافعية ،والشيخ أحمد القرطبي ،وابن عطية( )6وغيرهم .وعلى هذا فليس في القرآن آية استأثر
هللا بعلمها  .ويؤيد هذا أن هللا أثبت للراسخين في العلم فضيلة .ووصفهم بالرسوخ ،فآذن بأن لهم مزية في فهم المتشابه
ن المحكم يستوي في علمه جميع من يفهم الكالم ،ففي أي شيء رسوخهم؟ الموق الثاني  :موق المؤولين وهو:
الوق على قوله" :إال هللا" وإن جملة والراس خون في العلم مس تأنفة ،وهذا مروي عن جمهور الس ل  ،وهو قول ابن
عمر ،وابن مس عود ،والكس ائي ،والحنفية ،وإليه مال فخر الدين وغيرهم من العلماء المتعددة .لينظر :التحرير
والتنوير للشيخ ابن عاشور ( ت5323 :ه),527-524 /3الناشر :دار التونسية للنشر -تيونس -ط5284:م.
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املتشاهبات ،مث تعجبنا أن إمام الطائفة منهم شيخ اإلسالم ابن تيدميه( )1رد تلك العقيدة أبشر طرق
الرد يف تفسريه سورة اإلخالص )2( ،ويف غريه من مؤلفاته؛( )3لكن عدم التدبر يفضي اإلنسان إىل
أرذل املراتب .رأينا رجاال من أهل العلم يدعون اتباع شيخ اإلسالمصابن تيدميةص  ،ويصرون عل
إنكار( )4تفسري املتشاهباتص هللا يعصدمنا وإايهم من ذلكص.

ي الحنبلي ،تقي الدين المعرو ب" ابن تيمية" .ولد في حران ( 798 - 225هـ
( )1هو أحمد بن عبد الحليم الدمش ق ّ
=  5398 - 5923م) وتحول به أبوه إلى دمشق فنب واشتهر .وطلب إلى مصر من أجل فتوى أفتى بها ،فقصدها،
فتعصب عليه جماعة من أهلها فسجن مدة ،ونقل إلى اإلسكندرية .ثم أطلق فسافر إلى دمشق سنة  759هـ واعتقل
بها سنة  790وأطلق ،ثم أعيد ،ومات معتقال بقلعة دم شق ،فخرجت دم شق كلها في جنازته.لينظر :ا عالم للزركلي
الدمشقي (المتوفى5322 :هـ) 544-5الناشر :دار العلم للماليين ط :الخامسة عشر  -أيار  /مايو  9009م.
( )2لينظر:مجموع الفتاوى تفسير سورة اإلخالص ت :ابن تيمية الحراني (المتوفى798 :هـ ) 7-1 /57ت :عبد
الرحمن بن محمد بن قاس م الناش ر :مجمع الملك فهد لطباعة المص ح الش ري  ،المدينة النبوية ،المملكة العربية
السعودية عام النشر5452 :هـ5221/م.
( )3لينظر :اإلكليل في المتشابه والتأويل ت :تقي الدين ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى798 :هـ)-50
،57الناشر :دار اإليمان للطبع والنشر والتوزيع ،اإلسكندرية – مصر .وغير ذلك من كتبه القيمة.
( )4في ن م  :ا فكار لكن كلمة "اإلنكار" صحيح حسب السياق.الباحث
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سورة الربوج
السم ِّاء َذ ِّ
وج( )4( .)1املنجم له ذهنية خمصولة ،وهلم كان اقتدار عل الصابئة 2قبل
ات الْبم مر ِّ
َو َّ َ
احلنيفية مثل أئدمة األداين .وكانت الصابئة هي امللة احلقة يف ذلك العصر ،وهم ينظرون()3إىل
خملوقات األرض ترجع إىل مادة من العنالر ،وترجع إىل لورة .وهذه أتيت من هيئة الكواكب.
وكل خملوق مركب يف لورته دخل للكواكب .والصورة ،واملادة تكوانن دائدما متواقفة .فإذا()4املنجم
إىل تعيني لورته أبخذ اهليئة للسيارات احلادثة من ابتداء زمن خلقه مث يرجع إىل( )5حكم كل
كوكب ،ويقدرتقديرا لتلك اهليئة يكون حكدمه عل ذلك املخلوق ابعتبار وجوده يف( )6األرض،
ونفعه ،ونقصانه لحيحا مثل حكم الطبيب بعد معرفة مزاج عنصره ،وتعيني حركاته فيضعه يكون
تعيني حاالته أكثره لحيحا مث دخل يف ذلك العلم اجلهلة الكذابون ،فأبطلوا ذهنية الناس الناشئة
من تعليم احلكدمة أن كل شئ عند هللا مبقدار .وهذه الذهنية يف الناس أحدثتها الصابئة ،فكان
الناس يسبحون حبدمد رهبم ،وحيدمدونه بعد معرفة احلكدمة يف خلق األشياء إىل اآلن عند املسلدمني
أو يف الصاحلني تلك السجية( )7حمفوظة أهنم يشكرون هللا عل كل نعدمة لغرية أو كبرية ،وكوهنا
()1هي مكية باتفاق.لينظر:التحرير والتنوير،اإلمام ابن عاشور.932/30،
 2إن ال صابئة نوعان :صابئة حنفاء و صابئة م شركون.أما ال صابئة الحنفاء فهم بمنزلة من كان متبعا ل شريعة التوراة
واإلنجيل قبل النسخ والتحري والتبديل من اليهود والنصارى.وهؤالء حمدهم هللا وأثنى عليهم .والثابت أن الصابئين
قوم ليس لهم ش ريعة مأخوذة عن نبي،وه م قوم من المجوس واليهود والنص ارى ليس لهم دين ولكنهم عرفوا هللا
وحده ،ولم يحدثوا كفرا ،وهم متمس كون "باإلس الم المش ترك" وهو عبادة هللا وحده وإيجاب الص دق والعدل وتحريم
الفواحش والظلم ونحو ذلك مما اتفقت الرس ل على إيجابه وتحريمه وهم يقولون "ال إله إال هللا" فقط وليس لهم كتاب
وال نبي.وال صحيح أنهم كانوا موجودين قبل إبراهيم عليه ال صالة والسالم بأرض اليمن.وأما ال صابئة المشركون فهم
قوم يعبدون المالئكة ويقرءون الزبور ويص لون ،فهم يعبدون الروحانيات العلوية.لينظر :الموس وعة الميس رة في
ا ديان والمذاهب وا حزاب المعاص رة تألي  :الندوة العالمية للش باب اإلس المي إش را وتخطيط ومراجعة :د.مانع
بن حماد الجهني 754/9،الناشر :دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع.
الطبعة :الرابعة5490 ،هـ.
( )3في ن م  :يحصرون.
( )4في ن م  :قدر
( )5في ن م  :لي لكن كلمة "إلى" أصح حسب السياق.الباحث
( )6في ن م  :من
( )7والسجية :الطبيعة والخلق .وفي الحديث:كان خلقه سجية .لينظر :لسان العرب المؤل  :محمد بن مكرم بن على،
أبو الفض ل ،جمال الدين ابن منظور ا نص اري الرويفعى اإلفريقى (المتوفى755 :هـ )  ،152/59الناش ر :دار
صادر – بيروت ط :الثالثة  5454 -هـ.
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نعدمة اليدرك إال بعد العلم ابحلكدمة اليت خلق إلجلها .وتلك السجية من بقااي الصابئة .فلدما دخل
فيها الكذابون ،وما وجد الناس حكدمة األشياء ،ألهنم أدركوها عل خالف ما يقوله هؤالءالكذابون
مث وقع افرتاق بني أهل العلم :طائفة يدركون قطعة من احلقائق ،وطائفة أخرى يدركون قطعة أخرى.
وكل منها يستند إىل كوكب غري كوكب أخرى( )1فورث( )2فيهم فكر االستبداد للكواكب ابلتأثري
مثل ما وقع يف احلنفاء اختاذ األحبار ،والرهبان أراباب بعد افرتاق امللة عل فرق ،واستناد كل فريق
إىل راهب أوحرب ،ومبالغتهم يف معرفة الدين لذلك احلرب املخصوص عند العامة .وهبذا الطريق اختذ
الناس علدماءهم أراباب .كل ما استند إىل رجل منهم لار حقا هذا بعينه مثل ما حدث من اعتقاد
استبداد الكواكب ابلتأثري بطل بذلك التوحيد ،وانتشر فيهم الشرك فسار دينا منسوخا .أما البقااي
من أهل العلم عل املنهج األول ،وإن كانوا قليلني عل علدمهم تقوم امللة الصابئة يف األرض هم
قائدمون عل ذهنيتهم ،وبتقليدهم اجتدماعات من الناس عل تلك الذهنية .فتفهيم مسألة يوم
السم ِّاء َذ ِّ
وج .الطالح
ات الْبم مر ِّ
القيامة ملن كان عل ذهنيتهم هو املقصود يف سورة الربوج .قولهَ :و َّ َ
علدماء اهليئة أهنم يقسدمون كل فلك عل اثنىت عشرة قطعة ،ويسدمون كل قطعة برجا .وكثري من
املفسرين فسروا القرآن عل هذا االلطالح(.)3وهذا ليس بصحيح عندان.فإان ال نعرف يف األرض
مجاعة يعرفون اهليئة عل الطالحهم فاملراد من الربوج هو معناه اللغوي( )4ال االلطالح .هو كل
شئ يربج،ويظهر،ويرتفع،فالكواكب لتربجها يقال له :الربج فدمعىن والسدماء ذات الربوج :السدماء
ذات الكواكب والسيارات،منها تعرفها العرب؛ألهنم يعينون بطلوعها وغروهبا موامسهم.فالسدماء
( )1في ن م  :الكواكب غير كواكب أخرى
( )2في ن م  :فحدث لكن كلمة ورث أبل عندي حسب السياق.الباحث
({ )3والس ماء ذات البروج} الكواكب اثنا عش ر برجا تقدمت في الفرقان،لينظر :تفس ير جاللين تألي  :عبد الرحمن
جالل الدين بن أبي بكر محمد كمال الس يوطي(ت255:ه) من البقرة إلى بني إس رائيل ولجالل الدين محمد بن أحمد
ا نص اري المحلي من الكه إلى الناس(ت824:ه) ص  175س ورة البروج.مط :مكتبه رحمانيه.وغير ذلك من
التفاسير المشهورة.الباحث
( )4يؤيده تفس ير اإلمام الش نقيطي يقول في تفس يره :إن أص ل هذه المادة من الظهور،ومنه تبرج المرأة.لينظر:تفس ير
أض واء البيان في إيض ار القرآن بالقرآن ت  :محمد ا مين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الش نقيطي
(المتوفى 5323 :هـ ) 472 /8الناشر  :دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت – لبنان ط 5451 :هـ -
 5221مـ.وغير ذلك من التفاسير المشهورة.الباحث
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ذات السيارات تشهد قوله" :والْي وِّم الْموعم ِّ
ود" 1فهذا عند أهل الكتاب أرابب التوراة،واإلجنيل
َ َْ َْ

معروف.ومجع الشهادتني بينهدما أن ما حكم به امللة احلنيفية ليس مبخالف ملا كانت عليه امللة
الصابئة يف زمن ظهورها ،فالشريعتان متطابقتان يف املقالد .قوله :و َشاه ظد وم ْشه ظ
ود  3فصله بقوله
ََ
َ

َصحاب ْاألم ْخ مد ِّ
ِّ
ود ()1
 :قمت َل أ ْ َ م
معروفة( )3فالشاهد هم هؤالء الذين فعلوا ابملؤمنني ما فعلوا .واملشهود هم املؤمنون الذين قتلوا(.)4
وكانت هذه()5الواقعة بني اليهود ،والنصارى( .)6قوله َ ":وَما نَ َق مموا ِّم ْنه ْم إَِّّال أَ ْن يم ْؤِّمنموا ِّاب ََّّلل ال َْع ِّز ِّ
يز
ا ْحل ِّم ِّ
السماو ِّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
ِ َو َّ
اَّلل َعلَى مك ِّل َش ْي ظء َشهي ٌد 4كدما أهنم شهدوا
يد" 8الَّ ِّذي لَه ممل م
َ
ْك َّ َ َ
()7
َّ ِّ
ين فَ تَ نموا
عذاب املؤمنني ،كذلك هللا شهيد عليهم .وجواب القسم هااتن اآليتان :قوله :إِّ َّن الذ َ
ات مُثَّ ََل ي تموبوا فَ لَهم َع َذاب جهنَّم وَهلم َع َذاب ا ْحل ِّر ِّيق ِّ َّ َّ 40
ني والْم ْؤِّمنَ ِّ
ِّ ِّ
آمنموا
ين َ
م َ
َْ م
م َ ََ ْ
ْ
إن الذ َ
ال مْم ْؤمن َ َ م
و َع ِّملموا َّ ِّ
ِّ ِّ
احل ِّ
ك الْ َف ْومز الْ َكبِّريم  .44املنجم حيكم
ات َهل ْم َجن ٌ
ار َذلِّ َ
الص َ
َّات ََتْ ِّري م ْن َحتْتها ْاأل َْن م
َ
()1

هذه القصة

()2

وقعت يف اليدمن قبل نزول القرآن فكانت

( )1في ن م  :تفصيله فيما بعد  :قصة
( )2وهذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين باهلل عز وجل ،فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا
عن دينهم ،فأبوا عليهم فحفروا لهم في ا رض أخدودا وأججوا فيه نارا وأعدوا لها وقودا يس عرونها به ،ثم أرادوهم
فلم يقبلوا منهم فقذفوهم فيها ولهذا قال تعالى :قتل أص حاب ا خدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما
يفعلون بالمؤمنين شهود أي مشاهدون لما يفعل بأولئك المؤمنين.لينظر :تفسير القرآن العظيم (ابن كثير) المؤل  :أبو
الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى774 :ه ـ) المحقق :محمد حسين شمس الدين
 312/8الناشر :دار الكتب العلمية ،منشورات محمد علي بيضون – بيروت ط :ا ولى  5452 -هـ
( )3في ن م  :وهذه القصة ذكرها في قتل أصحب ا خدود.
( )4اختلفت أقوال المفس رين في تعيين معنى الش اهد والمش هود إلى ما يقرب من عش رين قوال.لينظر:أض واء
البيان،اإلمام الشنقيطي.477/8،
( )5في ن م  :هذه الواقعة لكن كلمة "تلك" أنسب.الباحث
( )6قد اختل أهل التفس ير في أهل هذه القص ة من هم؟ فعن علي أنهم أهل فارس حين أراد ملكهم تحليل تزويج
المحارم ،فامتنع عليهم علماؤهم فعمد إلى حفر أخدود فقذ فيه من أنكر عليه منهم واس تمر فيهم تحليل المحارم إلى
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
عباس قتل أصحاب ا خدود النار ذات الوقود قال :ناس من بني إسرائيل خدوا أخدودا في ا رض ثم أوقدوا فيه نارا
ثم أقاموا على ذلك ا خدود رجاال ونس اء فعرض وا عليها ،وزعموا أنه دانيال وأص حابه وهكذا قال الض حاك بن
مزاحم وقيل غير ذلك.لينظر:تفسير القرآن العظيم،اإلمام الدمشقي.320-312/8،فالشيخ السندي رجح قول الضحاك
بن مزاحم كما اليخفى.الباحث
( )7في ن م  :فتلك السموت ذات البروج ،واليوم الموعود،وشاهد ومشهود إلى قوله " ذلك الفوز الكبير"

حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي (من سورة الدهر إىل سورة احلجرات) ]53[ ................

بنجومه أن كل قوم غار يرتفع يوما .وكل من ارتفع يذهب ايل احلضيض( )1يوما .واقتضاء النجوم
ليس إال موقتا .والذين ظلدموا الناس بقوهتم وقت ارتفاعهم البد يف حكدمة املنجدمني أن ايت يوم
يغلب الظاملون ،ويصريون مظلومني .هذا نسدميه جزاء ظلدمهم .الفرق يف التعبري واأللفا  .وكذلك
أهل الكتاب يؤمنون ابليوم املوعود معناه عندهم كل ظامل يؤخذ منه حق املظلوم .فإذا كان إحدى
الطائفتني من احلنيفية تظلم األخرى فعندها أن الظامل يؤخذ منه حق املظلوم .واألمرمتطابق .فالذي
استقر يف اإلنسانية ابختالف ألسنة احلكدمة إن الذين يظلدمون أهل احلق يكون هلم جهنم
واحلريق؛ألهنم أحرقوا املظلومني إما ظاهر أجسادهم ،وإما ابطن قلوهبم .والذين هم عل احلق،
َّ ِّ
ني والْم ْؤِّمنَ ِّ
ِّ ِّ
ات مُثَّ ََلْ يَتموبموا
ين فَ تَ نموا ال مْم ْؤمن َ َ م
وظلدموا البد أن أييت هلم نعيم .فهذا معىن قوله:إِّ َّن الذ َ
فَ لَهم َع َذاب جهنَّم وَهلم َع َذاب ا ْحل ِّر ِّيق إِّ َّن الَّ ِّذين آمنموا و َع ِّملموا َّ ِّ
احل ِّ
َّات ََتْ ِّري ِّم ْن
ات َهل ْم َجن ٌ
الص َ
م َ
م َ ََ ْ
ْ
َ َ َ
ِّ
ش ِّدي ٌد"  41اجملازاة اليت تظهر يوم القيامة
ك لَ َ
ْش َربِّ َ
ار َذلِّ َ
ك الْ َف ْومز الْ َكبِّريم .قوله ":إِّ َّن بَط َ
َحتْتها ْاأل َْن م
ليس أمرا جديدا بل ذلك األمر مستدمر يف الدنيا .أحد يظلم آخر ،واملظلوم ليس له قوة إال الدعاء
إىل هللا ،فرتون بعد األايم أن الظامل لار ذليال حمتاجا .هذا يف األفراد يوجد جتاربه عند مجيع الناس
بكثرة ،مث بعد ذلك مجاعة تظلم مجاعة .هلا أمثلة متعددة .أهل دين يظلدمون أهل دين آخر .أهل
حكم يظلدمون أهل حكم آخر .ترون بعد أايم أن سلطنة الظاملني قد ذهبت اليذكر هلم ذكر،
وبطل عز دين الظاملني ،وال يعظم شعائره ،ومل يبق ألهل ذلك الدين ثقة وأمانة بني الناس .وأمثلة
كل ذلك متواترة ىف التاريخ)2( .وكل أمثال تلك الواقعات حنن جنعلها تفسريا( )3لقوله تعاىل :إن
بطش ربك لشديد :أخذ هللا حق املظلوم من الظامل اليتأخر إىل يوم القيامة بل كل ما اقتض
( )1الحض يض فالحض يض مما يلي الس فح ،والس فح دون ذلك .ج :أحض ة.الحض يض :ما س فل من ا رض،وقول
ّ
الرزاق
العرب:نزل إلى الحض يض:تدنى.لينظر :تاج العروس من جواهر القاموس المؤل  :مح ّمد بن مح ّمد بن عبد
الحس يني ،أبو الفيض ،الملقّب بمرتض ىَّ ،
الزبيدي (المتوفى5901 :هـ ) .924-923/58المحقق :مجموعة من
المحققين .الناشر :دار الهداية.
( )2كما اليخفى من أولى ا لباب .الباحث
( )3من منهج الشيخ السندي أنه يطبق اآليات على الواقعات التاريخية لذا نقول إن منهجه في تفسير القرآن منهج
تطبيقي.الباحث.
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ئ َويمِّعي مد 43
احلكدمة إن أخذ الظامل ال يبطل بذلك النظام عل الفور يؤخذ .قوله :إِّنَّه ه َو يم ْب ِّد م

النظام الواحد يقيدمه هللا يف األرض ،فيصل إىل منتهاه مث ميوت ،وبعد ذلك يقيم هللا نظاما
آخرعوضه( )1فحكدمته يتقيد ابقتضاء ذلك النظام الذي يقتضيه الفطرة اإلنسانية .فإذا كانت الكثرة
يف النظام أهنم يقيدمون احلق فاليؤاخذ ابلواقعات القليلة ،وال يبطل ألجلها النظام .وإذا غلب عل
النظام البطالن فيؤاخذ عل الفور ،ويعيد قوما آخر ونظاما آخر يقوم مقامه .وإذا بطل النظام
األول ،وغلب عليه كثرة الظلم؛لكن النظام الذي يقوم مقامه مل يرسخ إىل اآلن يتأخر بذلك السبب
أيضا مؤاخذهتم .فإذا رأى الرجل حكدمة هللا يف أنه يبدئ نظاما ،ويعيد نظاما بشكل آخر ،وأتقن
تلك احلكدمة بتيقن أن هللا اليؤخر أخذ الظامل ،وينتظر فيه يوم القيامة .فإذا كان كل قرن فيه منوذج
القيامة موجود ،واملنجم يدرك هذا ابلسهولة ،فهذا القدر كاف يف إثبات يوم القيامة؛ألن املراد من
تعليم يوم القيامة ليس بيان عجائب ذلك اليوم بل املقصد حكدمة املؤاخذة فقط .واإلنسان إذا
تفكر أنه يرتك سدى هو أبطل اإلنسانية يف زعدمه .كذلك من زعم أنه( )2اليظلم الناس ،واليؤخذه
ود" 22أييت حزم يف فهم سلسلة التاريخ لقوم
ور ال َْو مد م
هللا هوأبطل االنسانية مرتني .قولهَ ":وه َو الْغَ مف م

حاكم عل األقوام نرى أهنم يظلدمون األقوام مث اليبطل ملكهم .فاملسألة اليت تقررت عندان لارت

كاملشكوك فيها يف هذه( )3اآلية بيان حكدمة ذلك احلزم إذا قام من تلك امللة الظامل أكثريتها طائفة
حمقة ،واستعدت النقالب هذا الظلم ،وإلالح امللة يتأخر املؤاخذة .هذا معىن قوله ":وهو الغفور
الودود" ملا أرادوا اإللالح ،وعزموا عل ذلك ،وإن كانوا قليلني ال خيافون سطوة الكثريين ،وجيزمون
أبهنم إما يقيدمون احلق وإما يقتلون حبدوث مثل تلك الطائفة يغفر هللا هلم ،ويؤخرهم .وكل ما قام
املصلحون عل عزمهم مستقيدما ،وإن كانت أعدماهلم تقصر فاهلل يودهم ،وحيب أن يوللوا إىل

( )1في ن م  :عرضه لكن كلمة عوض أنسب حسب السياق.الباحث
( )2في ن م :كلمة "أنه "
( )3في ن م  :تلك
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غرضهم من اإللالح ،فإذا كانوا هم اثبتني عل عزمهم يؤخرهللا مؤاخذهتم .وإذا تركوا ذلك العزم،
ومل يكن أعدماهلم كافية إللالح الظلم فادعاء طائفة أورجال الينفع.
لطيفة استطرادية( :)1اإلمام ويل هللا الدهلوي أهلم بتجديد الدين ،ومن قرأ كالمه يف التفهيدمات
يف حكاية أحوال املةأ األعل  ،وخطابه لكل طائفة من اجتدماع للدمسلدمني ال يتشكك يف أن الرجل
كان مأمورا ابالنقالب( .)2تلك املقالة عندي عنوان دعوته :إين منذ وقفت عل تلك املقالة ،وكان
ذلك قريبا من سنة 2422ء جزمت بفكري أن طريقة انقالبية ،وإن مل أجد من اترخيهم ،وحاالت
ذلك اإلمام خصولا ما يكفي إلثبات ذلك ،فكنت أأتسف كيف ضاعت تلك األخبار؟ وأان
كنت أعتدمد يف تصديق نظرايته االنقالبية يف ضدمن حجة هللا البالغة؛ألن ذلك الكتاب متواتر عنه
فقدرت أن أثبت نظرايته االنقالبية .وأما أعدماله االنقالبية فالنعلم منها ذرة كلدمة؛لكين استدمررت
يف تفتيش األحوال فوجدت واقعات قليلة لاحلة إلثبات كونه انقالبيا يف األعدمال ،وأان من زمن
طويل معزم بعلدمه االنقاليب ،وحاالته؛ألن ألل حيب بطبيعيت ملسألة اهلند ملا كنت يف بيت آابئي،
كان قيام اهلند عل القوة املتغلبة ألذ األفكار عندي ،فلدما هداين هللا إىل اإلسالم ،وقريبا من ثالث
سنني فرغت من تعلم العلم الضروري فرجعت إىل مكنوانت خاطري فبدلتها بقيام املسلني يف اهلند،
وأيقنت يف نفسي أن قيام اهلند بدون قيام املسلدمني اليتم أواليستدمر؛لكن كل ذلك ابإلمجال
إللالح فكري أين إذا قدمت املسلدمني عل اهلند فإين مل أتغريمن تلك النظرية اليت كانت راسخة
يف طبيعيت من قيام اهلند ،وأعانين يف ذلك الزمان زمان قلة املعلومات الصحيحة .إن آابئي كانوا

( )1االس تطراد:هو نوع من المحس نات المعنوية :تعريفه  :هو أن يخرج المتكلم من الغرض الذي هو فيه إلى آخر
لمناسبة  ،ثم يرجع إلى تتميم ا ول .لينظر :دروس البالغة مع شرحه شموس البراعة ص .523
( )2لينظر:التفهيم ات اإللهي ة،اإلم ام ولي هللا ال دهلوي ،تفهيم .928-922 /5 ،22:ط:أك اديمي ة الش اه ولي هللا
الدهلوي،حيدرآباد الس ن د.وأيض ا :مجموعه رس ائل إمام ش اه ولي هللا ( مجموعة الرس ائل لإلمام ولي هللا الدهلوي)
التفهيمات اإللهية ترجمته باللغة ا ردية للش يخ عقيدت هللا،ت:عطاء الرحمن قاس مي  939-951 /7ط9090 ,5:
شمع بك ايجنسي كراتشي باكستان.
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متعلقني بطريقة اننك )1( ،وكنت أعلم أن اننك استفاد من املسلدمني ،وتعلم من مشائخ الصوفية،
وما أعرض اإلسالم ذلك الفكر أعين اتصال اننك ابملسلدمني كان غالبا يف بيت آابئي .وهلم يف
ذلك واقعات خمصولة .بعض فقراء املسلدمني دعا لرجل منهم فرزقه هللا أوالدا ،وبذلك التوارث
كانوا يكرمون فقراء املسلدمني ،والصاحلني منهم .تلك اجلذبة( )2كانت موجودة يف قليب فنفعتين أن
أجعل مسألة اهلند فالحها موقوف عل فالح املؤمنني .ويف املسلدمني ما وجدت رجال انقالبيا
مثل اإلمام ويل هللا .وكلدما تقدمت يف معرفة رؤساء أقوام يف االنقالب وجدت اإلمام وىل هللا
فوقهم .أما طريقته يف االنقالب ،وبرانجمه قد بقي خمفيا عين .هذا الذي أحوجين إىل إثبات هذه

()3

املسائل يف هذا( )4املوضع يف هذا التفسري مث قام مقامه ولده اإلمام عبد العزيز الدهلوي( ،)5ونظرايته
عل طريقة والده ،ويؤثر منه أفعال انقالبية أكثر مما يؤثر عن أبيه .هو يف آخرحياته بعد ما فرغ
من أتسيس حكومة اجتدماعية نظم الجتدماعية( )6برانمج اجلهاد ،فكأنه تقدم إىل اتسيس حكومة
عسكرية ،وقد فاز يف ذلك إىل حد ،مث قام بعده ألحابه فقاتلوا ،وقتلوا .وهذا كله ارتقاء النقالب
اإلمام ويل هللا ،واستشهد تلك اجلدماعة 2423ء .ومن زمن 2223ء إىل اختتام املائة يف
2423ءكانت دورة انقالب اإلمام ويل هللا الدهلوي ذكران لكم أن أفعال االنقالب من اإلمام ويل
هللا التؤثر إال قليال ،مث يؤثر أزيد منه من الذين قاموا مقامه اإلمام عبد العزيز )7( ،وإخوته مث تبني
مثل النهار يف الذين قاموا مقامهم الشيخ إمساعيل شهيد( )8حفيد اإلمام ويل هللا ،وألحابه .هذا
ابعتباراألعدمال ،وأما يف العزم فالشك أن كل طبقة جاءت بعده كانت له يف ذلك شدة زائدة
( )1هو مؤسس لديانة سيخ.ولد نانك في عام 5422م .سافر إلى البلدان حتى إلى بغداد،ومكة المكرمة أيضا لتحصيل
العلم والمعرفة،وعاش أكثر حياته في قرية "كرتاربور" قريبا من الهور،وأكثر متبعي ديانته في الهند،وتوفي في عام
5132م.لينظر :الموسوعة العالمية ( عالمي انسائيكلوبيديا) ،9011 /9مط :فيصل ناشران،الهور باكستان.
( )2في ن م  :المجاذبة
( )3في ن م  :تلك
( )4في ن م :ذلك
( )5سبق ترجمته
( )6في ن م :جل جماعة
( )7سبق ترجمته
( )8سبق ترجمته
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عل الطبقة السابقة .فعل نظرايتنا أعدمال تلك اجلدماعة ،وإن كثرت؛لكن عزائدمهم قوية حيبهم هللا
سبب عزمهم املؤكد .ورأينا أكثر ذلك أن احلكومة اهلندية ،وقوة سلطاهنا كانت قد تالشت؛لكن
عزم هذه اجلدماعة يقيم عزة السلطان .فدما كان املتغلبون إىل ذلك الزمان يصرحون ألنفسهم أهنم
حكام امللك بل يظهرون يف خلواهتم ،وجلواهتم لغريهم ،وكبريهم أهنم من عدمال السلطان يعين أن
عزة إسم السلطان ابقية عندهم ،وليس عندهم قوة .وبعد شهادة تلك اجلدماعة يف سنة أوسنتني
أعلنوا أن احلكومة اهلندية لإلنكليز شرعوا يف التصرف تصرف املستقلني مستبدين .القوة املتغلبة
ليست جاهلة أبساليب احلكومة بل هي تعرف اتريخ تقدم األمم ،وأسباب أتخرهم ،وتعرف فلسفة
ذلك التاريخ ،فأعظم قوة لرفت احلكومة إىل أن ينس املسلدمون اهلند طريقة االنقالب لإلمام ويل
هللا وأللحابه ،ولرفوا يف ذلك مبالغ كثرية وفرية ،وجنحوا .فأول أعدماهلم إثبات أن الشيخ إمساعيل
الشهيد ،وألحابه تركوا طريقة آابئهم ،ولاروا وهابيني ،ونشروا تلك الفكرة يف عوام املسلدمني بكل
قوهتم .وابالستعانة( )1يف كون الوهابيني خارجني عن اإلسالم من املركز الديين احلجاز احلرمني،
وهم عدملوا تلك األعدمال إبتقان أنشاؤا مجاعة يغالون يف اتباع الشيخ إمساعيل الشهيد ،وأكثر
أعدماهلم أومجيعها عل طريقة الوهابيني النجدين ،واليدمانيني الزيدين ،وولل ذلك إىل حد لار
كالبديهيات ذكر الشيخ إمساعيل ،وكون الرجل وهابيا .فدمن ذكر شيخ إمساعيل خبري يقول الناس:
إنه وهايب.

( )1في ن م :واالستعانة
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األمر الثاين :أيدوا جهاال يؤمنون برجعة سيد أمحد شهيد( )1أمري اجلدماعة هو من بيت
النبوة من تالميذ الشيخ عبد العزيز( )2جعله أمريا عل اجلدماعة .وكان إماما يف اجلهاد ،والشيخ
إمساعيل الشهيد من شيوخ السيد أمحد كان وزيرا ،ووقعا شهيدين( )3يف يوم واحد يف دفعة واحدة،
وهلم مركز يف احلدود األفغانية يسدمونه "اجملاهدين" ينتظرون رجعة األمري الشهيد أييت إليهم إىل اآلن
أموال من املسلدمني من اتباع تلك الدعوة إبسم اجلهاد ،والغزاة ،وإبسم املعاونة للدمجاهدين،
واحلكومة اإلنكليزية تسامح هلم بتحصيل املال من أطراف اهلند ،وبعث الدعاة إليهم .فإن حدث
يف تلك اجلدماعة رجل ذو فكرلحيح فاتصاله أبهل اهلند ،وقيامه يف ذلك املركز غري ممكن له من
جهة تشدد احلكومة الربيطانية.
األمر الثالث :إرجاع الطوائف من املسلدمني فكرهم السياسىي بعد فتح دهلي يف سنة 2482ء
بعد مثان وعشرين سنة من شهادة األمري ،فبث الدعاة يف أهل الرأى من املسلدمني )4( ،ألهنم كانوا
حاكدمني عل بالط اخلليفة يقدرون أن حيصلوا االمتياز إبسم اخلليفة أبي لون أرادوا .فأرابب
السياسة بعد ذلك أكثرهم توجهوا إىل اخلليفة ،وكان هذا العدمل أشد من العدملني األولني يف نسيان
طريقة اإلمام ويل هللا .اآلن أبدلوا قوميتهم أيضا ،ومن ذلك الزمان شرع اإلنكليز يف أتييد اهلندو
أهنم هم املدمثلون للقومية اهلندية حىت جاء أوان االجتهاد والرتقي ،فقاموا بضد سياسة الربيطانية.
من ذلك الزمان رجع املسلدمون اهلنديون عن ثباهتم الطويل إىل تيقظ ما ،مث كانت مسألة اخلالفة
( )1السيد أحمد شهيد بريلوي عاش( 1201هـ-1246هـ )مؤسس الطريقة المحمدية في شبه القارة الهندية في القرن
الثالث عش ر الهجرى .قد قاد حركة إس المية في ش به القارة الهندية من أجل إعادة الوحدة اإلس المية ،وبث الوعي
الديني ،وطرد اإلنجليز .يرى البعض أن تأثيره لم يكن مقص ورا على العهد الذى نش أ فيه ،إنما أثر على الجيل الذى
أعقبه ،وعلى دعاة اإلصالر والعاملين في المجال اإلسالمي.بعث إلى رؤساء وأمراء المسلمين في المناطق المجاورة
ُعرفهم بالقض ية اإلس المية ،ودعا إلى ما يراه دينا خالص ا ،وإلى الجهاد في س بيل هللا ،حيث نظم جماعة كبيرة وهزم
ي ِّ
أحد كبار القادة الهنود الس يخ .وقتل مع أعوانه في معركة وادى باالكوت ض د جيش الس يخ في الرابع والعش رين من
ذى القعدة سنة 1246هـ ،المناظر 6مايو 1831م .لينظر:نزهة الخواطر،عبد الحي الحسنى.294-293/7،
( )2سبق ترجمته
( )3جملة واستشهدا بدل "ووقعا شهيدين" أنسب عندي.الباحث
( )4في ن م :أن يرجعوا في سياستهم الدينية إلى السلطان التركي خليفة المسلمين
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دعايتها يف اهلند قريبا من ثالثني سنة .وإمنا قامت بتأييد احلكومة الربيطانية؛ألن هذه احلكومة
التريد أن يتذكر املسلدمون أهنم يقدرون أن يقوموا الستخالص اهلند أبنفسهم ،فكانت دعاية
اخلالفة مفيدة من هذه اجلهة هلذه احلكومة .وملا قامت فئة االحتاد والرتقي انقلب األمر عليهم.
ففي احلرب العدمومية قام أهل اهلند ملسألة اخلالفة قياما ما اليؤثر مثله ال يف تركية وال يف مصر.
لرح بذلك رمزي( )1مدير أستاذ التاريخ جبامعة ماجنسرت قال :إن احلوادث اليت وقعت يف اهلند
بعد احلرب الكربى كانت أقوى من حوادث تركية و مصر؛لكن االنتفاء يف تلك احلركة ما كانت
يف قدرة أهل اهلند؛ألن مدار تلك احلركات اخلليفة ،وليس للخليفة تصرف ما للهند .هم سووا
الطريق يف الرتكية إللقاء اخلالفة.وقام الغازي

()2

وحزبه مؤيدا لذلك عل ضد االحتاد والرتقي

ففازوا؛ألن أكابر االحتاد والرتقي لاروا مطرودين ،وإبلغاء اخلالفة بطلت القوة اهلندية كلها ،ولو
كانت تلك القوة اجتدمعت عل أتييد احلركة االنقالبية لإلمام وىل هللا لرأيتم من آاثره االنقالب
الكبري؛لكن حنن أبطلنا قوتنا ابخنداع من عدوان .أان اشتغلت بتأييد اخلالفة أبمر شيخنا،

()3

ودخلت يف اجتدماع املسلدمني العام ،وما كان ذلك مقتض طبيعيت اقتضاء طبعي ال خيرج عن
التعلق ابهلند .ومنذ تفقهت يف طريق اإلمام وىل هللا كنت متشبثا أبذايل األمري السيد أمحد
شهيد()4وألحابه ،وحصلت من اتريخ تلك اهلجرة واجلهاد ،لعل أحدا من أقراين ما ولل إىل
ذلك ،وتبني يل أغالط الدعاايت الفاسدة إلنشاء تلك احلركة العاملية.وكتاب واحد مطبوع يف
حاالت األمري الشهيد،ويف سري حركاهتا مجعه الطائفة املنتسبة إىل مجاعة اجملاهدين يف احلدود،
وأدخلوا فيها كلدمات كاذبة أفسدت روح مجيع احلركات،وذلك الكتاب منسوب إىل رجل لاحل

( )1لم أطلع على ترجمته
( )2لم أطلع على ترجمته
( )3المراد منه هو الشيخ محمود حسن.الباحث
( )4سبق ترجمته
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من اجملاهدين .ويف آخرالكتاب مجع من مكتوابت األمري الشهيد ،ومكاتيب موالان الشهيد مكاتيب
يقارب عددها مائة أوأكثر فيها فوائد عظيدمة تتعلق بفهم احلركة.
مجلة معرتضة :أان ملا فرغت من طلب العلوم عل األساتذه يف سنة 2032ء مل يكن عندي
اطدمينان عل شيء إال قليال من مقاالت حمدمد قاسم( )1أو مقاالت شيخنا ،والباقي كله اقرتاب
واختالف يف الفقه واأللول واحلديث والتفسري فذكرت ذلك لبعض املشائخ يف ديوبند فحكوا إيل
حكاية من موالان رشيد أمحد( )2أنه كان يقول :ملا فرغت من طلب احلديث فحريت مث رجعت،
وتركت كل حمفل رجعت نفسي عل مطالعة كتب احلديث سنة كاملة ،وحصل يل االطدمينان
فحدث يل ذلك من قليب شوق إىل أن أعتزل اخلصومات ،وأن أمجع كل قويت ملطالعة ما قرأت
لعلي أفوز ابالطدمينان ،فرجعت إىل السند ،ويسر هللا مركزا عند ألحاب شيخنا يف الطريقة احلافظ
حمدمد لديق السندي )3( .مسعت من بعض الصوفية كان يقول يف حق شيخنا أنه جنيد( )4وقته،
وأان كنت أرى املشاهبة يف السكينة بصحبة شيخنا احلافظ ،وبصحبة شيخنا رشيد أمحد .هذا
الشيخ هو مبدأ إمياين ،وإسالمي هوالذي لقنين كلدمة التوحيد وقال :إنه كاألب واألم يل ،ومسعت
منه مرة كالما فهدمت منه أنه يشري يل ابلرمز()5أن أترك فكر الفقراء ،واشتدمل عل عدمامة السالطني
املخصولة يف داير اهلند ،وكان هلا إسم خمصوص يقوم مقام التاج .وهذا الشيخ ملا رجعت إىل
السند تويف قبل مرجع بعشرة أايم تويف يف عاشر مجادي الثانية ،وأان وللت يف العشرين من
مجادي الثانية؛لكن ألحابه تلقوين ابلرتغيب ،وإهنم كانوا مثل األب ،وأبيدي هؤالء يسر هللا يل
( )1سبق ترجمته
( )2هو الشيخ رشيد أحمد بن الشيخ هدايت أحمد الكنكوهي ولد سنة 5949ه ببلدة "كنكوه"من مديرية سهارنفور.
كان من شيوخه الشيخ محمد بخش رامبوري.والشيخ مملوك علي وغيرهما كان من قادة حركة تحرير الوطن ضد
االستعمار البريطاني  ،وكان من أجل خلفاء الشيخ إمداد هللا المهاجر المكي ،ومن تالمذته الشيخ محمود حسن "شيخ
الهند"  ،والشيخ خليل أحمد السهارنفوري والشيخ حسين أحمد المدني.وتوفي سنة 5393ه من مؤلفاته :فتاوي رشيدية.
لينظر :أكابر علماء ديوبند للحافظ أكبر شاه البخاري .44-45
( )3سبق ترجمته.
( )4قيل :جنيد ،مصغرا لجند،لينظر:تاج العروس،الشيخ الزبيدي .325/2،جند كلمة فارسية ا صل من "كند"اشتهر
اإلسم بين المتصوفة تشبها بالصوفي الزاهد جنيد البغدادي(ت927:ه).الباحث.
( )5في ن م :ا مر
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املركز ملطالعة ما قرأت فاشتغلت بذلك سبع سنني ،وحصل يل حبدمد هللا االطدمينان ،فاملسافة اليت
قطعها رشيد أمحد( )1يف سنة أان قطعتها يف سبع سنني ،ويف ظرفها تزوجت ،ورزقت األوالد ،والناس
اشتغلوا علدما ،ولنفت كتبا .وكان البذر هلذا االطدمينان اعتدمادي عل شيخ حمدمد قاسم من
ألحاب موالان عبد العزيز .وبعد زمن اعتدمادي عل اإلمام عبد العزيز( )2وإخوته مث بعد زمن إىل
االمام وىل هللا ،وحصل يل املطلوب ،ومت األمر الذي كنت أريده( )3مث بعد أن حصل يل االطدمينان
يف العلم تفكرت يف برانمج عدملي طريق املشائخ الذين لحبتهم إىل ذلك األوان هواجللوس يف
املساجد ،وتعليم الذكر ،والفكر لعامة املسلدمني ،ومجع املسلدمني عل األخالق الطيبة ،وما كنت
أرى نفسي أهال لذلك .واالشتغال ابلتدريس أيضا حيتاج إىل بناء املدرسة ،والأرى يف نفسي قدرة
عليها فلم يبق إال أن أذهب إىل مدرسة فأنضم إىل شيوخها .وهذا أيضا ما ارتضيته لنفسي مث
تفكرت يف مرافق االقتصاد من االشتغال ابلتجارة أوبتدملك األراضي ،ومل يوافق أيضا هذا خاطري.
يف ذلك الزمان وقع بيدي نسخة من "سوانح أمحدية" قرأت فيها اتريخ احلركة ،وكنت أعرف كل
رجاهلا؛ألهنم مشائخنا يف العلم ،وطريقة شيخنا ،وشيخ شيخنا متصلة إليهم ،ومذكوريف ذلك
الكتاب فاستبشرت به ،وعكفت عل طريقة املكاتيب فقط فوجدت فيها مقصدي:الشيخ إمساعيل
الشهيد كتب إىل رجل من ألحابه أن إقامة اجلهاد فرض عل املسلدمني الزم يف كل زمان ،وليس
معىن ذلك أهنم يفتحون البالد ،ويقيدمون الدولة العظيدمة .إمنا ذلك مشروط بشروط اليقدر عليها
املسلم يف كل األوان .وإقامة اجلهاد ،وحتصيل رتبة الشهادة متيسرة يف كل وقت لكل عهد واجب
عل املسلدمني إحياء ذلك الفرض أو كالما مثل هذا أتثرت به قواي قلت :هذا ميكن يل فإنه أجل
مقصد حيايت أجاهد عل حسب استعداد ،واستشهد الغرض يل يف الدنيا إال هذا مااستفدت
من ذلك الكتاب مث حصلت يل فيه شبهة أن الفقهاء يوجبون للجهاد مجع قوة تقادم قوة املخالفني،
( )1سبق ترجمته.
( )2سبق ترجمته
( )3في ن م  :تمت المعترضة .في المعترضة رجعنا إلى ا صل.
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وهذا الفكر يعارضه .فأيهدما يكون لحيحا فراجعت يف ذلك شيخنا يف ديوبند سألته عن ذلك
اإلشكال سنة 2021ء فأوضح يل املسألة بتفصيالت اتمة اطدمئن هبا قليب أن الصحيح هو ما
كتبه الشيخ إمساعيل ،وأنت إذا عدملت هبا كنت فائزا مث ذكر يل عل سبيل املشورة لوأنك أجريت
الدعوة إىل ذلك بني ألحابك واجتدمع حولك مجاعة ،وعدملتم بعد ذلك يف يوم مناسب لذلك
يكون أنفع للدمسلدمني .وسبب تلك املشورة أين كنت ذكرت للشيخ أن أربعة من الطلبة كانوا
يقرءون عندي اتفقوا معي عل هذا املسلك فذكر الشيخ لو أنك استدمررت عل ذلك العدمل
لكان أحسن فقبلت مشورته ،واستدمررت عل الدعوة يف السند حىت اجتدمعت عندي مجاعات
عل ذلك؛ولذلك خصين الشيخ فجعلين سكرتريا لنفسي ،وجعلين من ألحاب السر يف تلك
الدعوة .يف سنة 2048ء دعاين إىل ديوبند ،وفوض إيل بعض أعدماله كنت هبا إىل أربع سنني.
ومن تلك األايم شرعت أان يف التداخل يف دعاية اخلالفة القائدمة بني املسلدمني اهلند .أما قبل ذلك
مل يكن مطدمح نظري ،ونصب عيين أو ) (Idealإال طريق اإلمام إمساعيل الشهيد ،فكنت هنداي
مسلدما أجاهد بكل قويت أعداء اهلند املتغلبني علينا .هذا كان من فوائد ذلك الكتاب "سوانح
أمحدية" .وإمنا أطنبت يف هذا األمر؛ لتعلدموا قوة دسائس اإلنكليزية فقد درست قدر أربعة سطور
يف ذلك الكتاب ،وتعبت قدرعشرمن السنني يف إثبات أن تلك السطور األربعة مدسوسة عل
منت الكتاب مث مل يسلم مين ذلك الفكر إال من كان عل طريقتني( )1وإال شيخ اهلند .أما الناس
فاليسدمعون مثل هذا كأنه تقررعندهم أهنا من ألل الكتاب ،وتلك النسخة تطبع مرارا إىل أايمنا
هذه يطبعها ألحاب الدعوة إىل مركز اجملاهدين .وأان نبهت هؤالء الطابعني مرارا ،وهم وإن كانوا
يعتدمدون علي ،ويسدمعون أقوايل مل يقبلوا كلدمايت يف كون تلك السطورمدسوسة ،وقد رجعت مركز
اجملاهدين ،وسألت إمامهم عبد الكرمي( )2ابن واليت علي فقال:إن ألل املكتوب موجود عندان،
( )1في ن م  :طريقة
( )2لم أطلع على ترجمته
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وليس يوجد فيه تلك الكلدمات ،والذين يتبعوهنا يستندون يف دعوهتم إىل ذلك املركز ،وال يسألون
إمامهم عن ذلك .واآلن أنيت لكم بتلك العبارة يقول:األمر يف إنذاره العام حنن إمنا خرجنا؛لنقاتل
طائفة من كفار اهلنود تسدم "سيكه( ")1تغلبت عل بنجاب .أما اإلنكليز حنن من رعاايها؛وليس
لنا قتال عل خالف اإلنكليز أو كلدمات عل معناها شككت يف تلك الكلدمات ،وراجعت
التاريخ يف ذلك الزمان ،ومل يكن حصل للشركات الربيطانية تلك القوة حىت جتاهر أبهنا احلاكم
عل اهلند بل إمنا كانت تتخذ جنودا ،واجلنود كانت تستخلف عل وفاء سلطان اهلند .وهل ميكن
يف ذلك الزمان أن يصرح األمري إان حنن رعااي الربيطانية؟نعم بعد شهادهتم انقلب األمور .وهذا
شئ غريه .وألل هذه احلركة ليس من األمري الشهيد أمحد إمنا هي من اإلمام عبد العزيز .هذا
مبني يف ذلك الكتاب ،وهو الذي جعله أمريا ،وعدمم بعدمامته ،واإلنكليز زمن عبد العزيز الدهلوي
تداخلوا يف دهلي ،ومل يقم عبد العزيز إال الستخالص مركزه .وهل كان للسيكه دخل ،وتغلب
عل دهلي؟ واإلمام عبد العزيز ليس هو مؤسس تلك اخلطة من اقتدائها بل أساس احلركة من
اإلمام ويل هللا .ملا تغلب هنود مريته( )2عل دهلي يف آخر زمن اإلمام ويل هللا هو الذي دبر تدبريا
بواسطة األمري جنيب هللا خان( )3املخلص من ألحابه فدبر بواسطة دعوة السلطان حاكم األفغان
أمحد شاه أبداىل،

()4

وتكفل له مجيع نفقات عساكره من يوم خروجه من قندهار( )5إىل يوم

( )1هم متبعو كرونانك صاحب الديانة.الباحث
( )2بلدة من بالد الهند اآلن.الباحث.
( )3لم أطلع على ترجمته.
الدرانيين .ولد أحمد
( )4أحمد شاه بن محمد زمان خان السدوزائي،
ِّ
مؤسس دولة أفغانستان الحديثة ،وأول الشاهات ّ
شاه سنة سنة 5532هـ =5793م ،وقيل :سنة 5534هـ  .في أسرة تنتسب إلى ا سرة السدوزائيَّة سيِّدة عشيرة
البوبال زائي من قبي لة ا بدالي (العبدالي أو العبدي) ا فغان َّية،وت ُ عدُّ حروبه في الهند من أه ِ ّم أعما له العس كر َّية
والسياسيَّة؛ فقد غزاها تسع مرات بين عامي  5520و5580هـ = 5747و5722م ،ولكنَّه لم يعزم أبدا على أن يُقيم
سلطنة راسخة له في الهند .تُوفِّي  90من رجب سنة 5582هـ =  93من أكتوبر سنة 5779م بقرب مدينة قندهار،
ت ان ال ح ال يَّ ة.ل ي ن ظ ر:
ود ُفِ نَ ف ي ق ن ده ار ب أف غ انس
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
( )5بلد من بالد أفغانستان.الباحث
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رجوعهم إليها ،وهذا األمري جنيب هللا خان من األفغان ،وكانت له كلدمة مسدموعة عند أمحد شاه
فجاء أمحد شاه ،وقاتل هنود مريته بباين بت( )1سنة 2282ء ,واستألل مريته .كل هذا كان
بتدبري اإلمام ويل هللا ،ومصداقا لرؤاي رأها يف مكة املكرمة سنة 2222ء ذكرها ىف فيوض احلرمني

()2

ووقع مصداقها بعد ثالثني سنة ،واالستعانة من ملك األفغان لقطع املتغلبة عل دهلي طريقة
سياسية قررها اإلمام ويل هللا مث تبعه ولده مرة اثنية ملا دخل اإلنكليز فبث هذه اجلنود برايسة األمري
سيد أمحد إىل أفغانستان؛ليأتوا أبقوام األفاغنة ملهامجة اإلنكليز املتغلبة عل دهلي؛ألن السطان يف
ذلك الزمان كان ضعيفا يف أفغانستان .فإذا رأينا اتريخ احلركة ،ورأينا زمن األمري الشهيد فهل جيوز
ألحد أن يتصور أن األمري يسند تلك احلركة إىل نفسها خالة ،وجعل نفسه وأتباعه من رعااي
الربيطانية .؟هذه كلها دالئل عقلية قطعية ملا ذكرهتا للشيخ لدقين عل ذلك قال :نعم ،أن ألل
الربانمج كان اهلجوم عل دهلي لدفع اإلنكليز .وملا كان سيكه الكفار مائلني يف الطريق فإماطة
األذى من الطريق كانت من األمور الطبعية ال األللية مث اجتهد شيخنا ،ومتكن عل حتصيل ألل
النسخ من تلك املكاتيب غري حمرفة مل يكن فيها كلدمة من تلك الكلدمات ،وكانت عنده .مقصدي
من هذا التطويل كله أن دسيسة واحدة خمتصرة كيف جعلت احلركة االنقالبية القائدمة عل ألول
لحيحة نسيا منسيا من رجال يدعون اتباع تلك الطريقة .هذه األعدمال اليت ذكرهتا أربعة فيها من
احلكومة الربيطانية أعرتف هبا بقوة الكلدمة السياسية عند الربيطانيني أهنم مل يلتفتوا إال إىل القتال،
وال إىل اجلدال ،وال إىل شئ .غاية جهادهم أن ينس املسلدمون اهلنديون تلك احلركة االنقالبية،
ويوهن عزائدمهم إىل درجة ال يتفكرون إحياء احلركة مرة اثنية .وهذا كان عندي أساس املسألة يف
تفسري هذه السورة .الناس غلب عليهم الظلم فقام فيهم مجاعة مصلحة تريد ابلعزم القوي دفع
الظلم عن الناس فيؤخرهم هللا فيغفرهلم.
( )1هو اآلن تقسيم إداري لدولة الهند تتبع والية هاريانا( باإلنجليزية ) Haryanaالباحث.
( )2لينظر :فيوض الحرمين لإلمام ولي هللا الدهلوي،ترجمته باإلردية للش يخ محمد س رور بإس م مش اهدات
ومعار  ،334،مط:دار اإلشاعت،ط5454:ه،كراتشي باكستان.
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رأيت كلدمة ىف التفهيدمات اإلهلية :إين أهلدمت بطريقة كذا وكذا )1( .فلو قدر يل أن أقوم
بعدملها يتأخر خروج املهدي إىل زمن .فإذا قام مجاعة مصلحة ،وفازوا يف اإللالح يغفر هللا هلم
ويؤخرهم إىل أجل ،فإن مل يكن عندهم أعدمال كافية لرد الظلم ،وحصول املغفرة؛لكن عندهم عزم
قوي فيودهم هللا,وحيبهم .وإذا شرعوا يف عدمل يبارك هلم فيه .هذا كان عل حسب فهدمي معىن
قوله" :وهو الغفور الودود" .وأما إذا تركوا العزم املصدمم 2أيضا فاليبايل هللا هبم يف أي واد هلكوا.
مجلة معرتوة خمتصرة:بعد شهادة األمري ،وشهادة الوزير كان األمر راجعا إىل موالان حمدمد
إسحاق( )3القائم مقام جده يف دهلي ،ومل يتدمكن هو من جتديد احلركة اجلهادية ،وأان اجتهد يف
ذلك حنو عشر من السنني ،وكان قائال بشهادة األمري وشهادة الوزير ،وغلب عل ألحاب
اجلدماعة اليت تنتظر رجعة األمري ،فرتك بالده ،وجاء مكة ،وكان ابقيا عل عزمه .وكان يبث الدعوة
من مكة إىل اهلند ،ويف آخرسنة وفاته لقيه الشيخ إمداد هللا املهاجر( )4فأمره أبوامر وروده إىل اهلند.
ومن مجاعة الشيخ إمداد هللا شيوخ ديوبند كلهم صموالان حمدمد قاسم ،موالان رشيد أمحد ،موالان
( )1لم أجد تلك العبارة نص ا في التفهيمات لعل الش يخ الس ندي ذكرها معنى،أما اإلمام ولي هللا ذكر في كتابه
"التفهيم ات اإللهي ة"قول ه":ف ألهمني أن ه حقيق "على ع دة مواض ع.لينظرمثال :التفهيم ات اإللهي ة،اإلم ام ولي هللا
الدهلوي،قوله :ألهمني ربي تفهيم ، 91/9 ،90:فهمني هللا س بحانه أني أعطيت لك طريقا من الس لوك هي أقرب
الطرق ،تفهميم.544/9 ،552:
 2إن الكالم المذكور يستخدم باللغة ا ردية.الباحث
( )3الش يخ اإلمام العالم المحدث المس ند أبو س ليمان إس حاق بن محمد أفض ل العمري الدهلوي ،المهاجر إلى مكة
المباركة ،ودفينها.ولد لثمان خلون من ذي الحجة 5527ه بدهلي،وكان من ش يوخه :الش يخ عبد القادر بن ولي هللا
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
الحديث غير هذا الس ند ،وذلك فض ل هللا يؤتيه من يش اء .توفي بمكة المكرمة في الوباء العام  -وكان ص ائما  -يوم
اإلثنين لثالث ليال بقين من رجب  5529ه ،فدفن بالمعالة عند قبر س يدتنا خديجة رض ي هللا عنها .لينظر:نزهة
الخواطر،لعبد الحي الحسني.253-259/7،
( )4هو الشيخ العار الكبير ا جل إمداد هللا بن محمد .ولد يوم يوم اإلثنين  99من صفر سنة 5933ه بنانوته قرية
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
الجهن جهانوي وأخذ عنه الطريقة ،وفتح هللا س بحانه عليه أبواب المعرفة وجعله من العلماء الراس خين في العلم،
فتصدر لالرشاد والتلقين بأمر شيخه .وبارك هللا في تربيته وطريقته ،فانتشرت أنوارهما في اآلفاق ،وجدد به الطريقة
الجش تية الص ابرية ،وانتمى إليها ودخل في س لكها كبار العلماء :الش يخ قاس م النانوتوي والش يخ رش يد أحمد والش يخ
يعقوب والش يخ أش ر علي ،وكلهم ص اروا ش يوخا .،توفي يوم ا ربعاء 59من جمادى اآلخرة س نة 5357ه بمكة
المباركة ،فدفن بالمعالة عند الشيخ رحمة هللا الكيرانوي.لينظر :نزهة الخواطر للشيخ الحسني.5527-5524 /8.
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حمدمود احلسنص هؤالء الثالثة من ألحاب الشيخ إمداد هللا ابقون عل عزمهم .ومدرسة الديوبند
مركز لدعوهتم الأعرف رجاال آخرين هلم اتصال أبئدمة دعوة األمريالشهيد شيخ حمدمد إسحاق ،وهلم
عزم ابق عل تلك احلركة إال شيخنا موالان حمدمود احلسن شيخ اهلند ،ويل اتصال قوي بهصاحلدمد
هللص ،وهوأخربان عن أعدمال الشيخنيصموالان قاسم ،وموالان رشيد أمحدص الجيوز إفشاؤها .إمنا أثره
علي أن شيخنا كان أدون من شيخه يف العزم فشيوخهم مثل الشيخ إمداد هللا ،والشيخ إسحاق
كاان عل مرتبة عالية يف األعدمال ،وإن تكاثرت؛لكن العزائم مسلسلة موجودة حبدمد هللا سأجعلهاص

إن شاء هللاص أان بذورا النقالب كبري يف العامل .قوله ":ذمو ال َْع ْر ِّ
ش ال َْم ِّجي مد" 21املصاحل مرئية يف
إدارة احلق دائدما عل منهاج واحد .قوله ":فَ َّع ٌ
ال لِّ َما يم ِّري مد "23يعدمل عل حسب تلك املصاحل
يف كل وقت ما يناسب ذلك الوقت ،وليس يف أفعاله شئ من النقص كدما يعدمل يف الدنيا كذلك
يعدمل يف اآلخرة .إمنا البحث هل هذه احلياة تدوم بعد املوت أو ال؟ فإن دامت فالذي كان جيازي
ىف الدنيا الظاملني يكون فعله بعينه يف اآلخرة يوم القيامة ،فبهذا الطريق يسهل عل من تعود حبكدمة
يث ا ْجلنم ِّ
ِّ
ود" ( )48هذه
ود ( )47فِّ ْر َع ْو َن َوَِثم َ
النجوم أن يؤمن بيوم القيامة قوله" :ه ْل أ ََات َك َحد م م
َّ ِّ
ين َك َف مروا ِّيف تَ ْك ِّذ ظ
يب (َ )44و َّ
اَّلل ِّم ْن َوَرائِّه ْم مُِّميطٌ"
أمثلة املؤاخذة يف دارالدنيا قوله " :بَ ِّل الذ َ
( )10فإذا استدمروا يف الدنيا عل تكذيب يف تكذيب إن الذين فتنوا إىل ذلك الفوز الكبري.

الذي هو مدار االستشهاد يف هذه السورة ،فإن هللا من ورائهم حميط يؤاخذهم مثل ما أخذ فرعون،
ومثود .قوله":بل هو قمرآ ٌن ََِّمي ٌد (ِّ )14يف لَو ظح َُْم مف ظ
وظ ( )11هو مرجعه إن الذين آمنوا وعدملوا
ْ
َْ َ ْ
الصاحلات. .إىل ذلك الفوز الكبري .هذا يقرؤه كل رجل عارف،والفطرة اإلنسانية تقتضي
ذلك؛لذلك الكتاب يف اللوح احملفو الذي هوعنوان فطرة اإلنسانية .
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سورة الطارق
موضوع هذه السورة إثبات دوام احلياة بعد املوت الدنيوي .وهذه السورة ( )1من متام سورة الربوج.
ِّ
اك َما الطَّ ِّ
الس َم ِّاء َوالطَّ ِّ
ب "( )3فالسدماء ،والنجم
ار ِّق(َ )4( )2وَما أَ ْد َر َ
قولهَ ":و َّ
ار مق ( )1الن ْ
َّج مم الثَّاق م
الثاقب شاهد عل قوله":إِّ ْن مكل نَ ْف ظ
ظ"  2النجم الثاقب اليرى يف النهار ،ويف
س لَ َّما َعلَْيها َحافِّ ٌ
الظالم يطرق كأنه طارق جديد يف احلقيقة( ،)3وعل حاله النور الذي خيرج منه يف ليله ،وهناره

سواء خيتفي أويظهر ابعتبار العوارض ،كذلك النفس ختتفي بعد املوت؛لكن احملافظة مثل الكوكب
الثاقب اليرتكه أن ينتشر ابنفساخ بدنه .هذا هو املراد من مقصدان بدوام احلياة .فاإلنسان إمنا

يعرف عند الناس ال ابلنفس فقط بل يلزم أن يكون معه البدن أيضا .فقال":إِّنَّه َعلَى َر ْج ِّعه
لََق ِّ
اد ٌر" 8فلينظر لقادر دليل أن خلق البدن اإلنساين مثل األول ليس مبشكلِّ .م ْن بَ ْ ِّ
ني الصل ِّ
ْب

َّرائِّ ِّ
ب( )4( )7لكل من الذكر ،واألنث  .هبذا يفسر أهل العصر من األطباء بني الصلب والرتائب
َوالت َ
كناية عن حمل حدوث املين .وتفسري آخر أن الصلب للذكر والرتائب للنساء ،واليرضاه عصري،
وكال االحتدمالني مذكوران يف التفاسري( .)5واإللرار عل شئ خيالفه العقل ال يستحسن اليوم.

الس َرائِّمر "4واجلزاء الذي يكون الزما عليه يظهر يف ذلك اليوم كأنه كان مبطنا،
قوله":يَ ْوَم تم ْب لَى َّ
وليس شئ ال يف الداخل وال يف اخلارج يقدرعل نفيه .فإذا للبوا دوام احليوة فإظهار القوى الباطنة

( )1في ن م  :هو موضوع تلك السورة والسورة.
( )2هي مكية باالتفاق نزلت قبل س نة عش ر من البعثة.أخرج أحمد بن حنبل عن خالد بن أبي جبل العدواني« :أنه
أبصر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في مشرق ثقي وهو قائم على قوس أو عصا حين أتاهم يبتغي عندهم النصر
فس معته يقول :والس ماء والطارق [الطارق]5:حتى ختمها قال« :فوعيتها في الجاهلية ثم قرأتها في اإلس الم»لينظر:
التحرير والتنوير،ابن عاشور (المتوفى 5323 :هـ).917/30
( )3يؤيده قول اإلمام ابن عاش ور في تفس يره :والثقب :خرق ش يء ملتئم ،وهو هنا مس تعار لظهور النور في خالل
ظلمة الليل.لينظر:التحرير والتنوير،ابن عاش ور.912/30،ويقول اإلمام ابن كثير في تفس يره :وما أدراك ما الطارق
ثم فسره بقوله :النجم الثاقب قال قتادة وغيره :إنما سمي النجم طارقا نه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهار.لينظر:تفسير
ابن كثير،اإلمام الدمشقي.328/8،
( )4في ن م  :الصلب والترائب للذكر وا نثى.
( )5لينظر:تفس ير ابن كثير،اإلمام الدمش قي.328/3،وأيض ا :التحرير والتنوير،اإلمام ابن عاش ور .922/30،وغير
ذلك من التفاسير المشهورة .الباحث
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السم ِّاء َذ ِّ
الر ْج ِّع" 22كدما أن السدماء أتيت ابملطر مرة بعد
ات َّ
هواجلزاء،وهو يوم الدين  .قولهَ ":و َّ َ

مرة .هذا معىن قوله :ذات الرجع( .)1فاألرض ينصدع منها احلبوب ،والبذور ،كذلك يف ذلك
الوقت ميطر مطر من القوى الروحانية عل النفوس اليت هي مبنزلة األرض احلاملة ابلبذور فيخرج
ص ٌل َ 43وَما ه َو ِّاب ْهل ْزِّل" " 41ليست عقلية من لنف من
منها النتائج البد .قوله ":إِّنَّه لََق ْو ٌل فَ ْ
ألناف الناس تنكر ذلك ،وتكون هلا قوة االحتجاج عل اإلنكار هو قول فصل .قوله ":إِّ َّن ْم
يَ ِّكي مدو َن َك ْيدا"  21معىن اآلية عندان :أن الناس جيزون أبنفسهم ابجملازاة ،وقلوهبم تشهد بذلك،

ويرون أهنم لو أقروا بذلك لتقدم تعليم القرآن ،وينتظم عليه حكومة عل ألول القرآن .وهذا أمر
اليريدونه؛ألنه بذلك يبطل ما يظلدمون به الناس .هم ال ينكرون يوم الدين إال ملكيدة منهم لتأخر
تنظيم حكم القرآن" َوأَكِّي مد َك ْيدا  .23هبذا الطريق يتيسر إيثار الدعوة القرآنية إىل قلوب عامة الناس
()2
شكوكهم ليست بقابلة لاللتفات؛لكن النفع الذي حيصل بتعدميم التفهيم هوالذي جيعل للتوجه
إىل حل أشكاهلم اعتناء قواي هذا كأنه رد ملكيدهتم يتعجل بذلك تنظيم احلكومة القرآنية.
ِّ
ين أ َْمه ْله ْم مرَويْدا" 47التتعجل إىل تنظيم حكومة العسكرية بل توجه إىل
قوله":فَ َمه ِّل الْ َكاف ِّر َ
تنظيم حكومة اجتدماعية تتدمىن عل اإلطاعة برغبة من النفوس بعد فهم الدعوة القرآنية.

( )1يؤيده قول اإلمام ابن عاش ور في تفس يره :في اس م الرجع مناس بة لمعنى البعث في قوله :إنه على رجعه لقادر
[الطارق ] 8 :وفيه محس ن الجناس التام وفي مس مى الرجع وهو المطر المعاقب لمطر آخر مناس بة لمعنى الرجع
البعث فإن البعث حياة معاقبة بحياة سابقة.لينظر:التحرير والتنوير،اإلمام ابن عاشور.922/30،
( )2في ن م  :التوحيد
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سورة الروم
ِّ ِّ
وم" 4إىل آخره عندان معىن آمل يف هذه السورة هو متركز االجتدماعية يف الطبقات
قوله" :آَل رملبَت الر م

الثلثة الذي أنشأه انقالب القرآن( .)1فاملصدر للحاكم يف ذلك الزمان كان اإلمرباطوريتان)2( .غلبت
الفارس عل الروم مث غلبت الروم عل الفارس مث غلبت احلجاز عل الروم وعل الفارس ،فانتقلت
قوة الدولية الصاحلة للحاكم إىل احلجاز .يف الدور الثاين ،والثالث قوة احلكم رجع إىل مقامني.
تنظيم القانون إعداد احلكام والقضاة،فتنظيم القانون كان أوال من الفاروق.يف الدور األول
النيبصلل هللا عليه وسلمص كان يعلم القرآن ،واستعدمله يف احلكم،وتعليم احلكدمة؛ليقدرواعل
استنباط القوانني حسب ضرورايت األلل فتخرج بصحبته رجال يف تنظيم القانون الفاروق ،ويف
إجرائه يف القضاء علي بن أىب طالب مث كان كل واحد إذا فوض إليه األمر يقضي ابجتهاده يف
االستنباط من القرآن والسنة .3النيب كان عندهم كاملثال ال كالقانون فكان انشعبت أنواع احلكم
حسب اختالف الذهنية اآلخذين من النيب صعليه الصلوة والسالمص ،وأول من مجعهم للشورى،
ونقح قواعد للقضاء هو الفاروق ،وأبوبكر كان نصبه قاضيا يف زمنه ،فكان مثل قاضي القضاة
فعرف أن اجتهاد كل جمتهد ابنفراده يكون سببا الختالف املسلدمني .وملا جعل أمري املؤمنني توجه
( )1مفهوم "آلم "حسب ضوء فلسفة اإلمام الشاه ولي هللا الدهلوي هو أن المراد من "ال " الدرجة ا ولى لالجتماع
اإلسالمي وهي تبدء من زمن النبي _صلى هللا عليه وسلم_ فهو قد علم الناس القانون اإللهي آنذاك،وزكاهم كما في
َاب َو ْال ِح ْك َمةَ
قوله تعالى﴿:لَقَدْ َم َّن ا َّ َعلَى ْال ُمؤْ ِمنِينَ ِإذْ َب َع َ
ث ِفيه ْم َر ُ
سوال ِم ْن أَ ْنفُ ِسه ْم َيتْلُو َعلَيْه ْم آ َيا ِته َويُزَ ِ ّكيه ْم َو ُي َع ِ ّل ُمه ُم ْال ِكت َ
ض َالل ُمبِين آل عمران، 524:والمراد من "ل" الدرجة الثانية لالجتماع اإلسالمي،وهي تبدء
َوإِ ْن كَانُوا ِم ْن قَ ْب ُل لَ ِفي َ
من زمن أبي بكر إلى _شهادة عثمان رضي هللا عنهما_ وفتح فيه العراق ،والشام وغيرهما،والمراد من "م " الدرجة
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
الشيخ غالم مصطفى القاسمي في أكاديمية الشاه ولي هللا.1-4/5،
( )2اإلمبراطوريتين ن خبر كان من قبيل المنصوبات .الباحث
 3يق ول الش يخ جرج ي زي دان قول ه" :اخ تص ص در اإلس الم برج ال ت وفرت فه يم خص ال النص ر ،و ق د
امت از ٰذل ر العص ر بنب وظ الرج ال العظ ام ...فک أن هللا ق در للع رب النص ر فاختص هم بق واد م ن نخب ة رج ال
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
وی ،وص دق العزيم ة فنب وظ ه ؤآلء الرج ال و أمث الهم ف ی أوائ ل اإلس الم ،ک ان
خط اب ،م ن أه ل الح زم والتق ٰ
م ن أکب ر العوام ل ف ي س رعة نجاح ه".لينظر :ت اريخ ا لتم دن اإلس المی ،جرج ی زي دان ،الج زء ا ول،
الفتور اإلسالمية في صدر اإلسالم ،ص ،28 :ط :مؤسسة هنداوي للتعليم والثافة القاهره9059(،م).
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إىل مجع الشورى يف املركز ،وأمر كل قضاة البالد أن يرفع القضية إذا أشكلت إىل املركز فكان كل
أمر جديد يقع عندهم خيربون املركز ،وكان عنده دائدما مجع من الفقهاء الذين تكاملوا يف خدمة
النيب ،ومبشورهتم كان جيعل األمر اجملدمع عليه كالقانون .وكذلك قدر اإلمام ويل هللا أن يصنف
رسالته يف فقه الفاروق األعظم( )1أي القواعد اليت نقحها الفاروق ابجتدماع أهل الشورى ،وخترج
بصحبته عبد هللا بن مسعود( )2بعد استفادته من لحبة النيب ،وبلوغه درجة االجتهاد ،وهو أول
رجل فقيه اجتدمع حوله تالميذه يرجحون قوله عل كل من عالره ،وكان أول مذهب لنظدمه يف
الفقه .هذا تنظيم القانون كان يف املدينة يف الدور الثاين مث يف الدور الثالث كان إبن عدمر( ،)3زيد
بن اثبت( ، )4أم املؤمنني عائشة ،وغريهم من أهل الفقه نظدموا الفقه بعد تنظيم الفاروق .موطأ
إلمام مالك مشتدمل عل حتقيقات هؤالء الصحابة ،وزيد بن اثبت له مذهب مستقل يف الفقه
مثل عبد هللا بن مسعود(.)5فاالرتقاء يف الفقه ،والقانون كان بسبب انضدمام القوة الصاحلة من
العراق ،والشام ،ومصر إىل املدينة أن يسألوا للواقعات ،وخيربون عن ما حتقق عند اإلمرباطوريتني مث
يبحث الفقهاء ،والصحابة ،ويتناظرون إبرجاع تلك املسائل إىل الدور األول والثاين ،فإذا قدروا
عل إرجاعها لار فقهيا إسالميا .والناس يظنون أن أقوال الصحابة عامة منقولة من النيب صعليه
السالمص وهذا خطأ .ارتقاء االجتدماعية ،واجتدماع رجال القانون بعد إسالمهم تراجعوا إىل املركز
( )1وهو مطبوع بإسم فقه عمر.الباحث
( )2هو َعبْد ا َّ بْن َم ْسعُود بْن غافل بْن حبيب من أصحاب رسول هللا _صلى هللا عليه وسلم_كان من أول المسلمين
وقال عبدهللا  ":لقد رأيتني سادس ستة ،ما على ظهر ا رض مسلم غيرنا " ،وهاجر الهجرتين إلى الحبشة ،وإلى
المدينة ،وصلى القبلتين ،وشهد له _رسول هللا صلى هللا عليه وسلم _بالجنة .توفي بالمدينة سنة 39ه وصلى عليه
عثمان ودفن بالبقيع.لينظر :أسد الغابة في معرفة الصحابة إلبن ا ثير  .385-380/3ت :علي محمد معوض  -عادل
أحمد عبد الموجود الناشر :دار الكتب العلمية ط :ا ولى ,سنة النشر5451 :هـ  5224 -م
( )3هو عبد هللا بن عمر بن الخطاب العدوي  ،أبو عبد الرحمن  ،ولد بعد المبعث بيس ير  ،وهو أحد المكثرين من
ال صحابة  ،والعبادلة  ،وكان من أ شد الناس اتباعا  ،توفي في آخر سنة 73ه أو أول التي تليها  ،وأخرج له الجماعة.
لينظر :أسد الغابة في معرفة الصحابة البن ا ثير (230ه) 338-332/3
( )4زيد بْن ثابت بْن الضحاك ا نصاري الخزرجي ،ثم النجاري أمه النوار.كان من أعلم الصحابة ,توفي سنة خمس
وأربعين ,وص لى عليه مروان بْن 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
الدين ابن ا ثير (المتوفى230 :هـ)342 /9
( )5سبق ترجمته.
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فاستفاد بعضهم من بعض فاختار الصحابة كل شئ رأوه أوفق مبا كان يف الدور األول عند النيب
وألحابه أو يف الدور الثاين عند عدمر ،وألحابه ،وجعلوه مرجعا للقضاة فضبط بذلك الطريق
القانون اإلسالمي يف املدينة ،وكان فيها ارتقاء بعد معاوية زمن أمية ابجتدماع الفقهاء السبعة يف
املدينة،

()1

وتنظيدمهم القانون مث املذاهب مأخذها هم الفقهاء السبعة ،ومن كان يف زماهنم يف

املدينة .هذا فرع للدور الثالث .بعد ذلك ليس االختالف عل حسب أهواء السالطني إال ماشاء
"وَال
هللا .فسورة الروم عندان مرجعها إىل هذا املعىن ،واإلشارة إىل ذلك أنخذها من قوله تعاىلَ :
ِّ
َّ ِّ
ِّ
ين فَ َّرقموا ِّدينَه ْم وَكانموا ِّشيَ عا مكل ِّح ْز ظ
ب ِِّبَا لَ َديْه ْم فَ ِّر محو َن 31
تَ مكونموا م َن ال مْم ْش ِّرك َ
ني ( )34الذ َ
َ
ِّ ِّ
وم (ِّ )1يف أَ ْد ََن ْاأل َْر ِّ
ِ َوه ْم ِّم ْن بَ ْع ِّد رَلَبِّه ْم َسيَ غْلِّبمو َن
مت التدمهيد .قوله ":آَل ( )4رملبَت الر م
ِّ
ِّ
ِّ
ض ِّع ِّسنِّ ِّ
ِّ ظ
ص ِّر َّ
ص مر
(ِّ )3يف بِّ ْ
ح ال مْم ْؤمنمو َن ( )1بِّنَ ْ
َ
اَّلل يَ ْن م
ني ََّّلل ْاأل َْم مر م ْن قَ ْب مل َوم ْن بَ ْع مد َويَ ْوَمئذ يَ ْف َر م
شاء وهو الْع ِّزيز َّ ِّ
اَّلل َو ْع َده َولَ ِّك َّن أَ ْكثَ َر النَّ ِّ
ف َّ
يم (َ )5و ْع َد َّ
اِ َال يَ ْعلَ ممو َن
اَّلل َال مُيْلِّ م
َم ْن يَ َ م َ َ َ م
الرح م

( )6يَ ْعلَ ممو َن ظَاهرا ِّم َن ا ْحلَيَاةِّ الدنْ يَا َوه ْم َع ِّن ْاآل ِّخ َرةِّ ه ْم رَافِّلمو َن" ( )7حكاية يف مغلوبية الروم

لفارس مث غلبت الروم،وتشتت أفكار املسلدمني،وحالل قوهلم أن املسلدمني كانوا حيبون غلبة الروم،
واملشركني غلبة الفارس؛ألهنم أميون مثلهم،والروم أهل الكتاب مثل املسلدمني )2( .أكثر املفسرون

( )3

( )1الفقهاء الس بعة هي عبارة أطلقها العلماء على س بعة من التابعين كانوا متعاص رين بالمدينة,وعلى الرغم من أنه
كان في عص رهم جماعة أخرى من العلماء إال أن الفقهاء الس بعة كانوا في عص ر واحد قريب من الهجرة ،وعنهم
صوا بهذه التسمية ،وقد
انتشر العلم والفتيا في الدنيا ،ولما صارت بالمدينة الفتوى إليهم بعد الصحابة واشتهروا بها ُخ ُّ
كان في عصرهم جماعةٌ من العلماء والتابعينَّ ،
لكن الفتوى لم تكن َّإال لهؤالء السبعة.لينظر :سلم الوصول إلى طبقات
الفحول ،حاجي خليفه .582 /1 ,تحقيق :محمود عبد القادر ا رناؤوط،مط :مكتبة إرس يكا ،إس تانبول ،تركيا ،ط:
9050م ،وأيض ا تهذيب ا س ماء واللغات،لإلمام ش ر الدين النووي 52 /5 ,دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان،
وأيضا الجواهر المضية في طبقات الحنفية،عبد القادر القرشي ،495 /9 :مير محمد كتب خانه ،كراتشي.
( )2يدل عليه تفسير ابن عباس رضي هللا عنهما في قوله تعالى :الم غلبت الروم في أدنى ا رض قال غلبت وغلبت،
قال :كان المش ركون يحبون أن تظهر فارس على الروم ،نهم أص حاب أوثان ،وكان المس لمون يحبون أن تظهر
الروم على فارس ،نهم أهل كتاب لينظر:تفسير القرآن العظيم ،اإلمام الدمشقي.927/2،
( )3مثال:أخرج اإلمام ابن كثير في تفس يره عن عبد هللا بن مس عود رض ي هللا عنه قال :كان فارس ظاهرا على
الروم ،وكان المش ركون يحبون أن تظهر فارس على الروم .وكان المس لمون يحبون أن تظهر الروم على فارس،
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جيعلون مرجع هذه اآلايت أن املسلدمني فرحوا بغلبة الروم عل فارس ،وكنا حنققه أوال برد الشبهات
مث حدث يف قلبنا استنكار لذلك احلنفاء يف مكة كانوا يف أقليته ظاهرة .ويف تلك احلالة كان
أحالمهم أهنم حيكدمون عل األرض كلها ،وأيخذون اجلزية من كسرى وقيصر مثل هؤالء يفرحون
بنصرة العدو من األعداء مثل هذه املسرة .إمنا تناسب رجاال هلم ييئس من ارتقائهم يفرحون بنصرة
ِّ ظ
ح
من كان عل مثل طريقتهم ،وألفا القرآن تشري إىل فرح شديد مثل قوله تعاىلَ :ويَ ْوَمئذ يَ ْف َر م
ِّ
اَّلل يعين بغلبة الروم .أن هللا نصر الرومص سبحان هللاص مث قوله تعاىلَ :و ْع َد َّ
ص ِّر َّ
اَّلل
ال مْم ْؤمنمو َن بِّنَ ْ
اَّلل َو ْع َده كغلبة الروم كانت وعدا من وعود هللا َولَ ِّك َّن أَ ْكثَ َر الن ِّ
ف َّ
َّاِ َال يَ ْعلَ ممو َن ما عرفنا
َال مُيْلِّ م
هل فيه دس من الروم جدا؟فأخذ االستنكار يزداد كل يوم؛لكن الجند طريقا من رده فال نتكلم
فيه حىت جعلنا طريقة خمصولة لنا يف رفع هذا االستنكار؛ولنذكر أوال اتريخ الواقعات يف 323ء
املسيحية املوافقة لست من املبعث غلب الفارس عل الروم .هذا اتريخ مغلوبية الروم مث بعد مثان
سنني يف 342ءاملوافقة من الثانية من اهلجرة يعين ميقات بدر أشرع الروم يف الغلبة عل الفارس.
رأينا األذكياء من املفسرين جعلوا فرح املؤمنني راجعا إىل فتح بدر؛( )1لكن ليس له ذكر يف سياق

نهم أهل كتاب وهم أقرب إلى دينهم ،فلما نزلت الم غلبت الروم في أدنى ا رض وهم من بعد غلبهم س يغلبون في
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
على الم سلمين ،فذكر ذلك للنبي صلى هللا عليه و سلم فقال «ما ب ضع سنين عندكم؟» قالوا :دون الع شر .قال «اذهب
فزايدهم ،وازدد س نتين في ا جل» قال :فما مض ت الس نتان حتى جاءت الركبان بظهور الروم على فارس ،ففرر
المؤمنون ب ذل ك ،وأنزل هللا تع الى :الم غلب ت الروم -إلى قول ه تع الى -ال يخل هللا وع ده.لينظر :تفس يرالقرآن
العظيم،اإلمام الدمشقي.922/2،وأيضا:ليراجع التفاسير المشهورة.الباحث
( )1يقول الش يخ مقاتل في تفس يره:لما كان يوم بدر غلب المس لمون كفار مكة،وأتى المس لمين الخير بعد ذلك والنبي-
ص لى هللا عليه وس لم -والمؤمنون بالحديبية أن الروم قد غلبوا أهل فارس ففرر المس لمون بذلك ،فذلك قوله -تبارك
ص ُر َم ْن يَش ا ُء فنص ر هللا -عز وجل -الروم على فارس ،ونص ر
وتعالىَ « :-ويَ ْو َمئِذ يَ ْف َر ُر ْال ُمؤْ ِمنُونَ » ِبن ْ
َص ِر ا َّ يَ ْن ُ
المؤمنين على المشركين يوم بدر .ويقول اإلمام جرير الطبري في تفسيره" :ويوم يغلب الروم فارس يفرر المؤمنون
باهلل ورسو له بنصر هللا إياهم على المشركين في عزوة بدر".لينظر :جامع البيان في تأويل القرآن ت :محمد بن جرير
بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي ،أبو جعفر الطبري (المتوفى350 :هـ ) 22/90المحقق :أحمد محمد شاكر.الناشر:
مؤسسة الرسالة ط :ا ولى 5490 ،هـ  9000 -م..وأيضا :تفسير مقاتل بن سليمان ت:مقاتل بن سليمان البلخى
(المتوفى510 :هـ ) .407/3المحقق :عبد هللا محمود ش حاته الناش ر :دار إحياء التراث – بيروت ط :ا ولى -
 5493هـ.وأيضا:ليراجع التفاسير ا خرى.الباحث

حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي (من سورة الدهر إىل سورة احلجرات) ]73[ ................

القرآن ،وال يتنبه املفسرون عل كثري من أغالطهم بسبب عدم شعورهم لضرورة االتساق( ،)1ولنرجع
إىل متام اتريخ الوقائع:أن الصديق يف أواخر سنة 24من اهلجرة أرسل قوادا لفتح الروم ،وغلبوا يف
يرموك 20من اهلجرة302 .ء من املسيحية وقت وفاة الصديق مث يف  21من اهلجرة املوافق 303ء
فتح بيت املقدس عل يد الفاروق األعظم يعين املسلدمون غلبوا عل الروم ،وفتح بيت املقدس كان
موعودا هلم .مت التاريخ .اآلن نبحث عن ترمجة اآلَّيت :غلبت الروم أو يف األرض قريب من أرض
العرب غلب فارس عل القدس 323ء ،وهم من بعد غلبهم أي منقلب بينهم سيغلبون هذا هو
املشهور( .)2وعندان تفسري غري هذا :متام غلبة الروم كان يف سنة ست من اهلجرة ،وفتح القدس
كان يف  21من اهلجرة فكان فرق بني غلبتهم عل فارس,وبني مغلوبيتهم للدمسلدمني  4سنني
فيتعلق يف بضع سنني بفتح املسلدمني عل الروم ،والروم بعد املغلوبية يف بضع سنني ،وأخذوا يف
الغلبة كان املغلوبية يف سنة 23ه ،وأخذوا يف الغلبة سنة  ،42وكان الفرق بني الغلبة ،واملغلوبية
مثاين سنني يعين بضع سنني .بضع سنني ميكن أن يتعلق بغلبة الروم عل فارس .هذا عندان مراد
من قوله" :هلل األمر من قبل" وبضع سنني هو الفرق بني الغلبة عل فارس ،وبني املغلوبية لإلسالم
هو املراد من "هلل األمر من بعد" ويومئذ إذ وقع األمر أمر هللا يف ما بعد يفرح املؤمنون بنصر هللا.
ينصر هللا من يشاء وعد هللا؛ولكن بضع سنني ال يتعلق ابآلية السابقة "سيغلبون" بل آية منفردة.
يف بضع سنني ينزل هلل األمر .يف بضع سنني ينزل األمر هلل من قبل ،ويف بضع سنني ينزل هللا .هلل
األمر من قبل و من بعد .هلل من قبل يف بضع سنني ،وهلل األمر من بعد يف بضع سنني .اآلية
الثالثة :معناها أن الروم يغلبون بعد املغلوبية .ففي احلالة املتقدمة األمر كان يف بضع سنني ،وكذلك
( )1إن الش يخ الس ندي يش ير الى المفس رين الذين اليهتمون بالس ياق القرآني؛ نه من أهم أدوات فهم تفس ير
القرآن.الباحث.
َ
ْ
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ْ
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ص ُر َم ْن َيش ا ُء فينص ر هؤالء تارة
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تفس
( )2يدل عليه
َ ْ ِ َ ْ ِ ِ ْ َ َ ِ ُونَ َ ُ
ْ
هو العَ ِز ُ
الر ِحي ُم ويرحمهم ويتفض ل عليهم بتض رهم
يز ينتقم من عباده بتس ليط غيرهم عليهم تارة َّ
وهؤالء اخرى َو َ
اخرى.لينظر :التفس ير المظهري المؤل  :قاض ى ثناء هللا المظهري ،محمد ثناء هللا ،995/7،المحقق :غالم نبي
التونسي الناشر :مكتبة الرشدية – الباكستان ط 5459 :هـ وأيضا:ليراجع التفاسير المشهورة.الباحث

حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي (من سورة الدهر إىل سورة احلجرات) ]71[ ................

يف احلالة املتأخرة يصدر األمر يف بضع سنني .قوله" :يَ ْعلَ ممو َن ظَاهرا ِّم َن ا ْحلَيَاةِّ الدنْ يَا َوه ْم َع ِّن
ْاآل ِّخ َرةِّ ه ْم رَافِّلمو َن"الظاهر من احلياة عندان هو درجة اخللق .واآلخرة عندان يف الطالح حكدمة
اإلمام :هي درجة التدبري .اخللق يكون مبنزلة الفرد ،والتدبري مبنزلة املركب .فالدواء املفرد مثال يفهم
أتثريه عامة العطارون مث للدمركب أتثري خمصوص اليعلم إال احلذاق من األطباء .هكذا عامة الناس
يعرفون يف االجتدماعيات حكم الدول ظاهرا .كل دولة جيعلون مبنزلة املفرد يعرفون أحواهلا،
والجيعلوهنا جزءا واحدا من أجزاء دول العامل .هذا يكون درجة التدبري ،واليعرفها إال احلذاق يف
السياسيات .هذا هو الذي يعرب عنه ابآلخرة ،وهم عن اآلخرة هم غافلون ،ويعرفون أن الفارس
والروم دولتان عظيدمتان .إذا غلب إحدىهدما عل األخرى يفر إحدى الطائفتني .هذا هو ظاهر
من احلياة الدنيا .التدبري اإلهلي حتته ال يعرفونه ،هو جعل كل دولة ابشتباك الدول إحدىهدما فيدما
بينا ضعيفا؛ليسهل للدمسلدمني التغلب عليهدما .الناس يرون غلبة إحدىهدما عل األخرى ،ويراهنون
رهاان ،ويتشاطرون ،واليعرفون إال الغلبة يف ذلك يكون للدمسلدمني ،ويفرح املؤمنون بنصرهللا .وبعد
نزول هذه السورة الراسخون يف العلم من املؤمنني كانوا يرجون غلبة املسلدمني عل الدولتني ،واليفهم
الناس مثل ذلك أمر اآلخرة صالدار اآلخرةص .اإلنسان نوعه نوع اإلنسان .جنعله كله شيئا واحدا
يعرف الناس خواله كأهنم يعرفون ظاهرا من احلياة الدنيا؛لكن له اختالف ،وامتزاج من بلع األلوان
أو األنواع األخرى من احليوان و النبات واملعادن والعنالر والكواكب والسيارات واألرض واملالئكة
واجلن ،وابجتدماع تلك األشياء كلها مايكون حكم النوع اإلنساين هو مثل التدبري اليعرفه إال
األنبياء واحملدثون واحلكدماء الرابنيون .أما عامة الناس فاليعرفون عن أمر اآلخرة شيئا.
فصل :القرآن دائدما ينبههم عل التفكر يف اآلخرة مثل الطبيب الشفيق يعلم تلدميذه الذي يعرف
خالية الدواء املفرد ،وخواص ذلك الدواء يف حالة اجتدماعه مع األدوية األخرى .كل ما سنح
لذلك فرلة نبه عليها ،وهبذا الطريق يتكامل ملكة التلدميذ يف معرفة خواص األدوية اجملتدمعة .من
ِّ َّ ِّ
آية 8:أ ََوََلْ يَ ِّسريموا ِّيف ْاأل َْر ِّ
ين ِّم ْن قَ ْبلِّه ْم َكانموا أَ َش َّد ِّم ْنه ْم قم َّوة
ِ فَ يَ ْنظممروا َك ْي َ
ف َكا َن َعاقبَةم الذ َ
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ِ و َعمروها أَ ْكثَر ِّممَّا َعمروها وجاء ْتم رسلمهم ِّابلْب يِّنَ ِّ
ات فَ َما َكا َن َّ
اَّلل لِّيَظْلِّ َمه ْم
َم َ َ َ ْ م م ْ َ
َ
َوأ َََث مروا ْاأل َْر َ َ َ م
ولَ ِّكن َكانموا أَنْ مفسهم يظْلِّمو َن ( )4مُثَّ َكا َن َعاقِّبةَ الَّ ِّذين أَساءوا السوأَ أَ ْن َك َّذبوا ِِّبَّي ِّ
ت َّ
اَّلل
َ
َ ْ
م َ
َ ْ َ م
َ َم
َّ ِّ
اخلَل َ ِّ
َوَكانموا ِّبا يَ ْستَه ِّزئمو َن (َّ )40
اَّلل يَ ْب َدأم ْ
ين
ْق مُثَّ يمعي مده مُثَّ إِّلَْيه تم ْر َجعمو َن ( )44إىل بَ ِّل اتَّبَ َع الذ َ
ِّ
ِّ
َو َّل َّ
ين ( )14تنبيهات عل
اءه ْم بِّغَ ِّْري ِّعل ظْم فَ َم ْن يَه ِّدي َم ْن أ َ
اَّلل َوَما َهل ْم م ْن ََص ِّر َ
ظَلَ مموا أَه َو َ
ك لِّ ِّ
ت َّ َّ
لد ِّ
َّاِ َعلَْيها َال
ين َحنِّيفا فِّط َْر َ
علم الدار اآلخرة .ويف قوله :فَأَقِّ ْم َو ْجه َ
اَّلل ال ِِّت فَطََر الن َ
اَّلل ذَلِّ َ ِّ
ِّ
ين الْ َقيِّ مم َولَ ِّك َّن أَ ْكثَ َر الن ِّ
يل ِّخلَل ِّْق َّ
َّاِ َال يَ ْعلَ ممو َن ( )30ذكر أن الدين احلنيف
ك الد م
تَ ْبد َ
دين قيم؛ولكن أكثر الناس اليعلدمون .نفهم من ذلك( )1أن فيه إشارة إىل غلبة هذا الدين احلنيف
ِّ
ِّ
ِّ
ني
يموا َّ
الص َال َة َوَال تَ مكونموا م َن ال مْم ْش ِّرك َ
عل األداين كلها .وكذلك يف قوله ممنِّيبِّ َ
ني إِّلَْيه َواتَّ مقوه َوأَق م
ِّ َّ ِّ
ين فَ َّرقموا ِّدينَه ْم وَكانموا ِّشيَ عا مكل ِّح ْز ظ
ب ِِّبَا لَ َديْه ْم فَ ِّر محو َن ( )31توجيه ابتباع
( )34م َن الذ َ
َ

الدين احلنيف ،وترك الشرك .وترك اخلاص ألهل الشرك هو تفريقهم يف الدين يلوح لنا أن القوة
السياسية من مجيع األداين تنضم إىل مركز الدين احلنيف ،فيدمكن أن يقع هنا تفريق يف الدين؛ ألن
األقوام املختلفة جاءت إىل مركز،فنبه هللا عل أن التفريق الزم للشرك،فيغلب احلنيفة الناقضة للشرك
عل مجيع من ينضم إليهم فاليقع تفريق .هذا يكون بقدر قوة املركز .وعندان قوة السياسة يف
احلجاز كانت يف أدوارها الثالثة عل أمت ما ميكن .إمنا كان إىل دمشق إدارة السياسة فقط .أما
رجال السياسة فكأهنم كانوا يف احلجاز.
ذكر اإلمام ويل هللا يف اخلري الكثري 2قال :يف اخلزانة التاسعة يف آخر املنزل الثاين منها ":والدولة

حبسب الظاهر ينقسم عل شعوب الناس لكل زمان ،وكان للحجاز مث للعراق مث ألهل فارس مث
ألهل اهلند")3( .املقصود من كالمه أنه الجيعل الدولة منتقلة إىل دمشق بل مثل انتقاهلا إىل العراق.
يف سائر أوقاهتا كانت للحجاز .هذا الذي أردان إثباته.هذا كان بتغليب احلنيفة عل كل قوة تنضم
( )1يؤيده قول اإلمام ابن كثير في تفس يره":س دد وجهك واس تمر على الدين الذي ش رعه هللا لك من الحنيفية ملة
إبراهيم ،الذي هداك هللا لها وكملها لك غاية الكمال".لينظر:تفسير القرآن العظيم،اإلمام الدمشقي.989/2،
 2كتاب في التصو (باللغة الفارسية) ترجمه الشيخ غالم مصطفى القاسمي باللغة ا ردية وهو مطبوع من ا كاديمية
الشاه ولي هللا حيدرآباد السند.الباحث
( )3لينظر :الخير الكثير لإلمام ولي هللا الدهلوي,الخزانة التاس عة,المنزل الثاني,ص  ,553ط,س لس لة مطبوعات
المجلس العلمي عام 5319ه.
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إليها أي احلجاز فدما اخندعوا من أهل العراق يف التشريعات فإهنم،واحلنيفة عل بون ابئن .فدما
أخذوا من أهل العراق إال ما وافق احلنيفية بعد تنقيدهم،وأخذوا عن الشام ما يوافق احلنيفية يف
تنقيد ،فإهنم جزء واحد من احلنيفية،وكذلك أخذوا من اليهود،وشاهدوا التنقيد؛ألهنا نوع آخر من
احلنيفية فأدخل اليهود والنصارى واملسلدمون أشياء غري لحيحة يف اإلسالم هو الذي لار سببا
ك لِّ ِّ
ت َّ َّ
لد ِّ
َّاِ َعلَْيها َال
ين َحنِّيفا فِّط َْر َ
لضعفه فيدما بعد.نقرأ اآلايت:فَأَقِّ ْم َو ْجه َ
اَّلل ال ِِّت فَطََر الن َ
اَّلل ذَلِّ َ ِّ
ِّ
ين الْ َقيِّ مم َولَ ِّك َّن أَ ْكثَ َر الن ِّ
يل ِّخلَل ِّْق َّ
َّاِ َال يَ ْعلَ ممو َن :الدين احلنيف ،وفطرة هللا شئ
ك الد م
تَ ْبد َ
واحد( .)1والميكن تبديل الفطرة؛ألهنا من سنة هللا  ،كذلك اليتبدل الدين احلنيف ،فالميكن إدخال

الشرك فيه" .منيبني إليه" حال من أقم وجهك( .)2أنت مع اتباعك إىل هللا الذي فطر الناس عل
ِّ
ِّ
ِّ
ني أي أقيدموا العدل؛ألن اجلزء
يموا َّ
الص َالةَ َوَال تَ مكونموا م َن ال مْم ْش ِّرك َ
احلنيفية .ممنِّيبِّ َ
ني إِّلَْيه َواتَّ مقوه َوأَق م
اآلخر اإلحسان مذكور يف" وأقيموا الصلوة والتكونوا من اومشركني" .فصلت أان هذه اآلية يف
رسائل التدمهيد وخاللة .الفرقة يف الدين اليستبد برأسها إال إذا جعلنا إمام الفرقة كاإلله يشرع لنا
بانم أَراباب ِّمن مد ِّ
ون َّ
اَّلل"( )3والتقليد إلمام
الدين يف مثل أشار إليه قوله َّ " :اَّتَ مذوا أ ْ
باره ْم َومره َ ْ ْ
ْ
َح َ
يكون عل وجهني :أن يشرح كتاب هللا .هذا الميكن التثبت عليه إال أن يكون الكتاب أيضا
ملحوظا قصدا ،واليقبل من إمام قول إذا شككنا يف موافقة الكتاب .هذا التقليد جائز بل ضروري
يف االتفاقات االجتدماعية تقليدا لإلمام عل ظن أنه يشرح الكتاب .أما يكون معه حتقق كونه
شارحا فليس هو ،فصار الكتاب كاملنسي .ففي تلك احلالة يؤخذ بقول اإلمام ،وإن غلب عل
ظنه أن خيالف كتاب هللا ،فإن كان مع توجيهه ضعيف لرد خالفه .وضعف التوجيه ظاهر فحرام.
وإذا لاروا فدما الحيتاج إىل توجيهه بل يصرح أنه أيخذ بقوله ،فإن كان خمالفا لكتاب هللا فكفر.
( )1يؤيده قول اإلمام ابن كثير في تفسيره :قال ابن عباس وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وقتادة
والض حاك وابن زيد في قوله ال تبديل لخلق هللا أي لدين هللا ،وقال البخاري :قوله ال تبديل لخلق هللا لدين هللا ،خلق
ا ولين دين ا ولين ،الدين والفطرة اإلسالم.لينظر:تفسير القرآن العظيم،اإلمام الدمشقي.989/2،
( )2حال من فاعل أقم.لينظر:تفسير الجاللين.131،
( )3التوبة  :اآلية 30:
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فالفرقة اليتحقق وجودها إال إذا ولل تقليد اإلمام إىل درجة احلرام ،وإال درجته الكفر .أما التقليد
عل الوجه األول فخلو واحد من مجاعة شراح كتاب هللا ليس له فرقة .فالتقليد احلرام أو الكفر
يكون شركا عل اختالف مدارجه وضح بذلك قوله :والتكونوا من اومشركني إال شيعا جتعلون
أئدمتكم كلهم شارحني لكتاب هللا .هذا إذا توافقتم يف فهم املوافقة موافقة شرح اإلمام لكتاب هللا
فالتتبعوه وإال يتسرى إليكم الشرك تدرجيا.
مجلة معرتضة :ظهر من ذلك أنه جيب عل املسلدمني وجوب الكفاية حتصيل ملكة عالجتها يف
()1

فهم كتاب هللا ،وإن كان بتعليم أستاذ أوأيخذ عن كتاب .هذا الذي نسدميه ابجملتهد املنتسب

أو اجملتهد يف املذهب .ففي كل مسافة للدمصر جيب أن يكون يف مصرهم رجل عامل بكتاب هللا
يرجعون إليه يف حل املشكالت وإال فيأمتون كلهم ،ويقعون يف جاهلية اليعرفون الشرك من اإلميان،
وسهل لنا هذا األمر اجتهاد ،وابتباعنا لطريقة اإلمام ويل هللا وأتباعه .وعندان يف كل قطعة من
األرض يكون رجال حمققون جيب عل الناس الرجوع إليهم يف وقت الضرورة .وأقيموا الصلوة
أخذان منه أن إقامة الصلوة تصوير التشريع لإلميان واإلسالم ،فبالقياس إليها يعرف الشرك فرأينا
الصلوة أجزائها الظاهرة القيام قانتا ،الركوع ،السجود ،دعاء ،إطاعة .فإذا استعدملنا أجزاء الصلوة
عل غري هللا كان شركا عل درجاته املختلفة )2( .مكل ِّح ْز ظ
ب ِِّبَا لَ َديْه ْم فَ ِّر محو َن .ملا كان املقصد
إقامة اجتدماعية عالية لإلنسان كلها ،فالتفريق املوجود من قبل خرم االجتدماعية يؤثر يف االجتدماعية،
وسد ذلك الباب من أهم أبواب االجتدماعية .يف هذه اآلية مجع أسباب االفرتاق ،ولوره ،وطريق
( )1المجتهد المطلق غير المس تقل :وهو الذي وجدت فيه ش روط االجتهاد التي اتص بها المجتهد المس تقل ،لكنه لم
يبتكر قواعد لنفس ه ،بل س لك طريق إمام من أئمة المذاهب في االجتهاد ،فهو مطلق منتس ب ،ال مس تقل ،مثل تالمذة
ا ئمة الس ابق ذكرهم كأبي يوس ومحمد وزفر من الحنفية ،وابن القاس م وأش هب وأس د ابن الفرات من المالكية،
والبويطي والمزني من الش افعية ،وأبي بكر ا ثرم ،وأبي بكر المروذي من الحنابلة ،وس مى ابن عابدين هذه الطبقة:
(طبقة المجتهدين في المذهب) :وهم القادرون على اس تخراج ا حكام من ا دلة على مقتض ى القواعد التي قررها
ي
أس تاذهم في ا حكام ،وإن خالفوه في بعض أحكام الفروع ،لكن يقلدونه في قواعد ا ص ول.لينظر:الفقه اإلس الم ُّ
وأدلَّتُه (ال َّشامل لقدلّة ال َّشرعيَّة واآلراء المذهبيَّة وأه ّم النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق ا حاديث النَّبويَّة وتخريجها)المؤل :
أ .دَ .وه َبة بن مصطفى ُّ
ي .23-29/5،الناشر :دار الفكر  -سوريَّة – دمشق بدون تاريخ الطبع.
الز َح ْي ِل ّ
( )2كما اليخفى هذا .الباحث
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االحرتاز عنها ،فالركن األللي يف هذا االلطالح أن يكون الرجل بكل قوته متوجها إىل هللا وحده
الشريك له يعين يكون احلجر البحت( )1يقظان ،فتأثري تلك اللطيفة يكون يف مجيع أجزاء البدن.
إليه إشارة يف منيبني إليه .وبكل قوته مقيدما للعدل أبمره يعين كونه مالك الكل يستلزم أن يكون
ظلم كل ظامل يقع يف األرض يرجع مسؤليته إىل احلاكم لوكان احلاكم غري هللا ،فالناس اليقدرون أن
يفرقوا بني حاكم ،وحاكم ،فدمن كان متوجها إىل هللا يفرض عليه أن يكون مقيدما للعدل؛لئاليظن
ظان أن هللا يريد ظلدما أو جيوزه .وهللا حرم الظلم عل نفسه؛لكن طرق دفع الظلم يراع فيه
احلكدمة اليت تقتضيها الفطرة اإلنسانية؛فبذلك السبب يقع الظلم ،ويتأخر اجلزاء .فاهلل الأيخذ الظامل
يف الفور؛ألنه يراعي الفطرة اإلنسانية .أما اإلنسان فالمانع له .من أمثال ذلك هو كل ما يعدمل
يكون مقتض الفطرة اإلنسانية .فدمن كان متوجها إىل هللا سبحانه أول فرض يقع عليه من تذكرة
ربه هو إقامة العدل ،وهو املراد من "واتقوه" مث الظلم جيعل قانوان إذا اجتدمع قطعته من االجتدماع
عليه مجاعة السراق الحتسب السرقة ظلدما .هكذا كل قطعة من االجتدماع إذا استبدت بشخصيتها
يكون عندها بعض الظلم أهون .كل شئ ينفع تلك الشخصية االجتدماعية فهم جيعلونه عدال،
وإن أضر الناس كلهم ،فإخراج ذلك الظلم من اإلنسانية يقتضي أن اليكون له إال اجتدماع واحد
موافق للفطرة .واالجتدماعيات الصغرية إمنا تكون ابعتبار الصورة اليكون هلا استبداد ،فيصري مجيع
منازل الناس .وإن اختلفت ابلشخصيات يراع فيها قانون واحد اجتدماعي فاليكون للبيوت
استبداد .وإذا كان كل بيت جيوز لنفسه قانوان كيف شاء ،فإبطال ذلك االستبداد من مقتض
( )1هو اصطالر خاص لدى اإلمام الدهلوي يذكره في كتبه المتنوعة كما يقول في كتابه"لمحات" والناس مختلفون
في الحجر البحت الختال مراتب ظهور التجلي ا عظم كمثل ما صورناه من اختال مراتب الشمس ليكون الحجر
البحت في بعض الناس مشعشعا براقا،بينه وبين التجلي ا عظم فج واسع يقع ظل التجلي ا عظم على الحجر البحت،ثم
يقع شعاع الحجر البحت على الرور والسر وما بينهما من اللطائ ،فيكون الرجل إالهيا من وجه،ناسوتيا من وجه
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
القاسمي،لمحة،18:ص،84ط:ا كاديمية الشاه ولي هللا الدهلوي،حيدرآباد السند.وأيضا:سطعات،اإلمام ولي هللا
الدهلوي،تصحيح وتحشية:ا ستاذ غالم مصطفى القاسمي،سطعة،52:ص،95ط:ا كاديمية الشاه ولي هللا
الدهلوي،حيدرآباد السند.
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الفطرة اإلنسانية؛لئال يشيع الظلم فيدما بينها .ونقيس عل ذلك شخصيات القرى واألمصار
واألحزاب واحلكومات ،فإرجاع كلها إىل اجتدماع واحد ،وإجراء قانون واحد يف كل درجة .درجة
منها واجب عل اقتضاء الفطرة ،فهذا االجتدماع الميكن إال جبدمع اإلنسانية كلها حتت حكم
واحد .هو هللا الواحد القهار .فاإلنسانية يف ارتقائها أول شئ يتنفر عنه هو الظلم .فإن االنسانية
تكون مقيدمة العدل .فإذا نفينا االستبداد من مجيع حصص االجتدماعيات ،ومجعنا معا عل إله
واحد قرينا إىل العدل ،فاالفرتاق منبع الظلم ،واليستبد الفرقة إال إذا جعل هلا إهلا خمصولا ،فالتفرق
يستلزم الشرك .كل فرقة هلا إله واحد هذا هو الشرك ،فنفي الظلم يستلزم نفي الشرك ،ونفي
االفرتاق ،ونفي االفرتاق يستلزم نفي الشرك ،فلدما كان التوجه إىل هللا احلق الواحد األحد مقتض
الفطرة اإلنسانية؛ألهنا كلها جتتدمع يف لورة إمام النوع اإلنساين ،وقيوم ذلك اإلمام جتلي إهلي قائم
يف قلبه ،فاإلنسان ،وكل إنسان إذا ترك إنسانيته يرجع إىل إمامه ،فإذا التصق به حيسن اتصاله
بقيومه مث إن كان يقظاان يشعر أبنه يف حالة بعده من اإلمام أيضا كان اتصاله ابلقيوم الزما ،فإن
جتليا لذلك التجلي العظيم القائم بقلب اإلمام قائم يف قلب كل إنسان .إمنا الفرق بني التذكر
والنسيان والتيقظ واملنام .فاجتدماع اإلنسانية إىل هللا احلق يرفع عنها الظلم .فإذا أيقظنا اتصاله بربه،
وجعلناه معيارا لنفي الشرك أمتدمنا الفطرة ،ومقتضاها إليه اإلشارة يف قوله تعاىل :وأقيموا الصلوة.
 .والشرك الزم التفريق ،والتفريق الزم فيه الظلم ،وإليه اإلشارة يف "كانوا شيعا" كل فرقة شيعت
إلمامها .كل حزب ِبا لديهم فرحون:كل هذا الفرح يستلزم الظلم عل األحزاب األخرى ،واحلزبية
إمنا تكون القتدائها إبمام خمصوص مستبد ،فإذا مل جنعل هذا اإلمام مطيعا نقيا لإلله احلق لار
إهلا هذا شرك.
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مجلة معرتضة :حتققت أن االقتداء إبمام مستقل هو التعبد إبله ،فإذا جعل الرجل هواه الذي يفرج
به مستقال متبوعا يف ذهنه فقد اختذه إهلا .فإذا كان الرجل اليستبد يف اجتدماعه ،ويرجع يف
اجتدماعية إىل إمام املركز لكل اإلنسانية أو جيعل اجتدماعية جزء االجتدماعية اإلنسانية العدمومية
بشرط كونه جزءا أو يستحضر تلك الشرطة دائدما فهو يكون موحدا .ومن يكون قيوم فرقة يكون
عكس التجلي القيوم ،فالتجلي اليكون جتليا إال إذا كان ذريعة للتوجه إىل التجلي فقط اليكتفي
إىل التجلي أويف لغته ،فاإلله احلق معناه :احملبوب .ومعىن احلب :يكون اجلذب .إذا نظران إىل
اجتدماع يصري معناه اإلله العدل فاحلب يكون كاملفردات ،والعدل مثل تركيب املركبات ،وتدبريها.
فاملفرد يف انفراده ،واملفرد يف حال امتزاجه ،وتركبه اليتغريعن فطرته ،فالشئ الواحد يظهر يف موضع
ابلفردية ،ويف موضع ابلرتكيب .هكذا تقولون اإلله احلق يكون يف موطن إله احلب ،ويكون يف
و  ٌّر َد َع ْوا
موطن إله العدل .هذا الذي حتققنا به ،وهو عندان مركز احلكدمة .قولهَ :وإِّذَا َم َّ
َّاِ م
س الن َ
ني إِّلَْيه مُثَّ إِّذَا أَذَاقَه ْم ِّم ْنه َر ْمحَة إِّذَا فَ ِّري ٌق ِّم ْنه ْم بَِّرِّب ْم يم ْش ِّرمكو َن ( )33لِّيَ ْك مف مروا ِِّبَا آتَ ْي نَاه ْم
َرَّب ْم ممنِّيبِّ َ
ف تَ ْعلَ ممو َن  .31بيان لنف من الناس يعين اجتدماع لغري طبيعتهم هكذا إذا
س ْو َ
فَ تَ َمتَّعموا فَ َ

مسهم مث ذكروا رهبم ،وتوجهوا إليه ،فإذا أذهب هللا ذلك الضر ينسون رهبم مث هذا النسيان ينشئ
فيهم استبدادا فيشركون ابهلل مثاله :قسم من األطفال إذا خاف من أستاذهم ،وهم يقرءون ،وإذا
ذهب خوفهم يلعبون ،وليس عندهم ذوق العلم ،وحب القراءة .هكذا ذلك الصنف ليس عنده
ذوق املعرفة ابلرب إذا ألابتهم مصيبة يعرفون أن ال دافع هلا إال هللا فيتوجهون إىل هذا الصنف

إشارة يف هذه اآلايت مث يف قوله" :وإِّ َذا أَ َذقْنَا النَّاِ ر ْمحَة فَ ِّرحوا ِّبا وإِّ ْن تم ِّ
ت
ص ْبه ْم َسيِّئَةٌ ِِّبَا قَ َّد َم ْ
م
َ َ
َ
َ
أَيْ ِّديه ْم إِّ َذا ه ْم يَ ْقنَطمو َن" 36ذكر لنفا آخر إذا ألابتهم رمحة يفرحون ،فيجعلون هذا حظهم

وحقهم ،ويذكرون رهبم أيضا يف نشاطهم .وإن تصبهم سيئة . .فإن عدملوا عدمال سيئا أتثريه كان
سلب تلك النعدمة يكونون مايوسني اليذكرون الرب؛ألهنم اليتفكرون أن زوال النعدمة كان بسوء
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عدملهم .هذا لنف آخر .ومثل هذه األلناف يكونون أسباب التفرق فجدمعهم كلهم عل كلدمة
واحدة إلالح هلم؛فلذلك أمروا يف قوله :فأقم وجهك للدين . .التلتفت إىل وجهة أخرى فيكون
اإلنسان متوجها راضيا عنه عارفا حببه لعبده ،وحترميه عل نفسه ظلم عبده ،فيتفكر يف أسباب
زوال النعدمة ،ويصلح لنفسه ،ويعرف يف وقت الفراغ أنه نعدمة من هللا وحده الشريك له ،واليظن
أنه حق له فاليكون يف فراغه اإلشراك ابهلل فاليتفرقون بل جيتدمعون عل دين واحد .هذا النوع من
منبع التفرق مث نوع آخر منبع للتفرق .التفرق املذكور أوال كان تفرقا ابختالف الذهنية .والنوع
الثاين يكون تفرقا مبواد احلياة ملواد احلياة .رجل رزقه واسع ،وآخر ضيق هم ينضدمون فرقا خمتلفة.
ِّ
ِّ
ك َآلَّي ظ
إليه اإلشارة يف قوله تعاىل":أ ََوََلْ يَ َرْوا أ َّ
ط ِّ
َن َّ
ت
سم
الرْز َق لِّ َم ْن يَ َ
شاءم َويَ ْقد مر إِّ َّن ِّيف ذَل َ َ
اَّلل يَ ْب م
لَِّق ْوظم يم ْؤِّمنمو َن" 37إقامة االجتدماعية املطلوبة المتكن إال بقانون مينع هذا التفرق الختالفهم يف
ِّ ِّ
ِّ
أسباب املعاش يف قوله تعاىل" :فَ ِّ
لسبِّ ِّ
ين
ني َوابْ َن ا َّ
يل ذَلِّ َ
آت َذا الْ مق ْرََب َح َّقه َوال ِّْم ْسك َ
ك َخ ْي ٌر للَّذ َ
يم ِّري مدو َن َو ْجه َّ
ك ه مم ال مْم ْفلِّ محو َن"  38ذلك القانون .فآت ذا القريب  . . . . .الناس إذا
اَّلل َوأمولَئِّ َ
أحسوا أن أرابب األموال لنا يف أمواهلم حق ،وهم كاألمراء جيدمعون األموال ،وحيفظوهنا فال يتفرق

الفقري من الغين بل كلهم فرقة واحدة .وهذا اليكون إال إذا التزمنا اإلنفاق عل أنفسنا دائدما عل
من يستحق ،واإلنفاق أحياان إذا استخف .مثال األول ذوو القرىب مثال الثاين :املسكني وابن
السبيل أنفقنا عليهم؛ألن ذلك حقهم الجنعلهم بذلك مستعبدين ألنفسنا .هذا يكون قانوان يرفع
االفرتاق واالختالف بني أرابب األموال والفقراء  .اإلنفاق ميكن من اإلنسان؛لكن لكونه عل
وجه خمصوص يعين ذلك حق املسكني ،والجيعله عبد إله .وإمنا يكون مستقال إذا استيقن املنفق
أن ذلك أبمر اإلله هو يرض عين ،وجيازيين به .أما املنفق عليه فدما استحق منه شئ ،فاالستدمرار
عل اإلنفاق عل هذا الوجه الميكن إال بقوة اإلميان ابهلل ،وإليه اإلشارة يف قوله تعاىل  :ذلك خري
للذين يريدون . .مث بعد ذلك قانون آخر اخرتعه الناس يستعبدون بذلك الفقراء بطوع رغبتهم
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هو طريق أخذ الراب من حمتاج يستعني أبرابب األموال ،وإليه اإلشارة يف قوله َ ":وَما آتَ ْي تم ْم ِّم ْن ِّراب
لِّيَ ْربم َو ِّيف أ َْم َو ِّال الن ِّ
اَّلل َوَما آتَ ْي تم ْم ِّم ْن َزَكاةظ تم ِّري مدو َن َو ْجه َّ
َّاِ فَ َال يَ ْربمو ِّع ْن َد َّ
ك ه مم
اَّلل فَأمولَئِّ َ
ض ِّع مفو َن" 34هذا هو اقتضاء الدين احلنيف يف حقوق األموال جيرب الناس عل التزام الناس.
ال مْم ْ

هذا القانون احلنيفي يفرض عليهم الزكوة .من مل يؤد يقاتل .حيرم عليهم الراب .من أخذه يقاتل .حنن
ذكران منته ما اقتضاه الدين احلنيفي .والقرآن يف السور املكية يقتصر عل ترغيب فقط ،فقال
إن الراب اليربو عند هللا  .وما آتيتم من زكوة  . .فدمثل هذا القانون اجلامع للفرق املختلفة يف
الذهنية ،واجلامع للفرق املتفاوتة يف امللك اليكون عند ذوي األفهام إال من الرب الواحد الذي
يريد أن يرتفع الظلم من االجتدماعية اإلنسانية .هل يتفكر إنسان أن غري هللا أيمر مبثل ذلك
القانون؟ اجلواب .كال! إىل التفكر مبثل ذلك تنبيه يف اآلية اآلتيةَّ ":
اَّلل الَّ ِّذي َخلَ َق مك ْم مُثَّ َرَزقَ مك ْم
مُثَّ مُيِّيتم مك ْم مُثَّ مُْييِّي مك ْم ه ْل ِّم ْن مش َرَكائِّ مك ْم َم ْن يَ ْف َع مل ِّم ْن ذَلِّ مك ْم ِّم ْن َش ْي ظء مس ْب َحانَه َوتَ َع َاىل َع َّما
يم ْش ِّرمكو َن" 23فهدمنا من سياق اآلايت أن قوله مث مييتكم مث حيييكم  . .املراد منه اإلحياء ابلقانون

والعلم واملوت هو الذي يطرء عليهم جبهلهم من االفرتاق .فهل يوجد يف األداين املشرتكة قانون
ت أَي ِّدي النَّا ِّ ِّ ِّ
ِّ
ض
سم
سبَ ْ ْ
ِ ليمذي َقه ْم بَ ْع َ
اد ِّيف الْبَ ِّر َوالْبَ ْح ِّر ِبَا َك َ
مثل هذا؟ سبحانه وتعاىل " :ظَه َر الْ َف َ
ِّ َّ ِّ
الَّ ِّذي َع ِّملموا لَ َعلَّه ْم يَ ْرِّجعمو َن ( )14قم ْل ِّسريموا ِّيف ْاأل َْر ِّ
ين ِّم ْن
ِ فَانْظممروا َك ْي َ
ف َكا َن َعاقبَةم الذ َ
ك لِّ ِّ
ِّ
لد ِّ
ين الْ َقيِّ ِّم ِّم ْن قَ ْب ِّل أَ ْن ََيِِّْتَ يَ ْوٌم َال َم َر َّد لَه ِّم َن
ني ( )11فَأَقِّ ْم َو ْجه َ
قَ ْب مل َكا َن أَ ْكثَ مره ْم مم ْش ِّرك َ
ص َّدعمو َن ( )13من َك َفر فَ علَيه مك ْفره ومن َع ِّمل ص ِّ
َّ
احلا فَِِّلَنْ مف ِّسه ْم ُيَْه مدو َن" 11 .يف
اَّلل يَ ْوَمئِّ ظذ يَ َّ
َ ْ َ َ ْ م ََ ْ َ َ
 22يشري أن جزاؤهم ابلعذاب الزم بدون القوة احلاكدمة اليت حتاسب الناس ،وجتازيهم اليذهب

الفساد العدمومي ما دام الرتغيب فقط .مث يف  24إشارة أن هذا الفساد الذي ظهر يف الرب والبحر
مبناه عل التفرق الذي يستلزم الشرك ،فنفي التفرق ونفي الشرك إذا مل يكن بقوة حاكدمة الميكن
منت اآلية  :قل سريوا يف األرِ  . . .فأقم وجهك . . . .معناه عندان اآلن أقم وجهك للدين
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القيم  :معناه مجع القوة االجتدماعية إلقامة الدين القيم من قبل أن َيِت يوم ال مرد له إىل آخره
هذا كالفريضة عل ذلك إن مل متنع أنت ابلقوة ذلك الفساد أييت انقالب عظيم من آاثر القدرة،
والعذاب الذي أييت أبيدي الناس يكون أهون من عذاب هللا .إىل ذلك إشارة يف قولهَ :م ْن َك َف َر
احلا فَِِّلَنْ مف ِّسهم ُيَْه مدو َن ( )11لِّيج ِّزي الَّ ِّذين آمنموا و َع ِّملموا َّ ِّ
فَ علَيه مك ْفره ومن َع ِّمل ص ِّ
احل ِّ
ات
َ ْ م ََ ْ َ َ
الص َ
ْ
َْ َ َ َ َ
ِّمن فَ ْ ِّ
ِّ
ِّ
ين"  11من كفر أي الكافرين .إذا كانت احملاسبة بواسطة اجلدماعة
ْ
ضله إِّنَّه َال مُيب الْ َكاف ِّر َ
اإلنسانية هم يقرءون أن يفرقوا بني الكافرين والصاحلني يكون العذاب للكافرين ،والصاحلون هلم
فضل من هللا .وأما إذا كان العذاب من مظاهر القدرة فاليكون رعاية هذا القانون حق الرعاية مث
بعد ذلك تنبيه أن يكون هذا الدين عدموميا يف الرب والبحر ،وعاما يف مجيع األقوام .ذكر التنبيه يف
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ظ ِّ ِّ
آَّيتِّه أَ ْن يم ْر ِّس َل ِّ
ْك ِّأب َْم ِّره َولِّتَ ْب تَ غموا
ي الْ مفل م
الرََّي َ
قولهَ :وم ْن َ
ح ممبَش َرات َوليمذي َق مك ْم م ْن َر ْمحَته َولتَ ْج ِّر َ
ِّ ِّ
ِّمن فَ ْ ِّ
ك رسال إِّ َىل قَ وِّمهم فَجاءوهم ِّابلْب يِّنَ ِّ
ات
ْ ْ َم ْ َ
ْ
ضله َولَ َعلَّ مك ْم تَ ْش مك مرو َن (َ )16ولََق ْد أ َْر َسلْنَا م ْن قَ ْبل َ م م
ِّ
ِّ
ِّ َّ ِّ
آَّيتِّه أَ ْن يم ْر ِّس َل
َج َرمموا َوَكا َن َح ًّقا َعلَْي نَا نَ ْ
ص مر ال مْم ْؤمنِّ َ
ين أ ْ
ني  .28قولهَ :وم ْن َ
فَانْ تَ َق ْمنَا م َن الذ َ
الرَّيح مب ِّشر ظ
ات . .إشارة إىل أن تبليغ الدين مثل الرايح اليت تبشر ابألمطار .وليذيقكم من رمحته
ِّ َ َ م َ َ
إشارة إىل أن املطر ،والدين سبب للحياة ولتجري الفلك  . .توسيع هذا الدين يف البحر أيضا يف

اجلزائر ،واملدمالك إىل البحار حائلة فيها .ولتبتغوا من فضله إىل توسيع هذا الدين يف الرب .ولعلكم
تشكرون .معناه تعدملون أبوامر الدين للفوائد املرعية يف األوامر .وألمر هللا ورضاه هذه اآلية23 .
فيها إشارة إىل تعدميم الدين  :العلوم واملعارف ،ويف اليت بعدها إشارة إىل تعدميم القوة الدينية إىل
مجيع األقوام وكان حقا علينا نصر اومؤمنني .وقبل ذلك ذكر إرسال الرسل إىل األقوام ابلبينات،
فالذين أجرموا انتقم هللا منهم معىن :فبقي يف كل قوم مؤمنون حيتاجون إىل النصرة وتعليم ،فإيصال
الدين إليهم ألزم .هذا معىن الدين القيم احلنيف إقامته كدما كانت واجبة لرفع االفرتاق من قوم واحد
مثل أهل احلجاز مثال كذلك واجبة لرفع االفرتاق بني األقوام عامة .ويف قولهَّ ":
اَّلل الَّ ِّذي يم ْر ِّس مل
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ِّ
الرَّي ِّ
ج ِّم ْن ِّخ َاللِّه
سطمه ِّيف َّ
ف يَ َ
الس َم ِّاء َك ْي َ
سفا فَ تَ َر ال َْو ْد َق َُيْ مر م
ِّ َ َ
شاءم َوََْي َعلمه ك َ
ح فَ تمثريم َس َحااب فَ يَ ْب م
شاء ِّمن ِّعب ِّ
اده إِّذَا ه ْم يَ ْستَ ْب ِّش مرو َن (َ )18وإِّ ْن َكانموا ِّم ْن قَ ْب ِّل أَ ْن يمنَ َّز َل
َص َ
فَِّإذَا أ َ
اب بِّه َم ْن يَ َ م ْ َ
ِّ ِّ ِّ ِّ
آَث ِّر ر ْمحَ ِّ
ت َّ
ك
اَّلل َك ْي َ
ِ بَ ْع َد َم ْوِّتا إِّ َّن ذَلِّ َ
ف مُْي ِّي ْاأل َْر َ
َعلَْيه ْم م ْن قَ ْبله لَ مم ْبلس َ
ني ( )14فَانْظمْر إِّ َىل َ َ
لَ مم ْح ِّي ال َْم ْوتَى َوه َو َعلَى مك ِّل َش ْي ظء قَ ِّد ٌير  50ذكر إحياء هللا األرض بعد موهتا ابملطر .ذكر بعد
ذلك أن ذلك حملىي اوموتى معىن :ابلعلم والنظام ،وهو عل كل شئ قدير إذا أراد هللا إحياء املوت
من مجيع الناس ،فهناك أسباب تقتضي أتخر احلياة عن أفراد أوعن أقوام ،فالينبغي أن ييأس
اإلنسان.
نشر هذا الدين من أول املبعث يف جزيرة العرب والفارس والروم كان يف حنو مخسني سنة ليس ذلك
ينشأ يف آن واحد أو شهر أو سنة .وكل ذلك القتضاء التدبري اإلهلي ،فاإلنسان املستعجل يصري
مايوسا يف بعض األوقات ،وهذا جلهله .ويف تلك الطبقة مجاعة مصرة عل جهلها ،فاليكون هؤالء

قبلة توجهك حىت اليضيع الوقت واحملنة .إىل حنو هذه املعاين إشارة يف قولهَ :ولَئِّ ْن أ َْر َسلْنَا ِّرُيا فَ َرأ َْوه
ِّ
ِّ
اء إِّ َذا
ص َف ًّرا لَظَلوا ِّم ْن بَ ْع ِّده يَ ْك مف مرو َن ( )54فَِّإنَّ َ
مم ْ
ك َال تم ْسم مع ال َْم ْوتَى َوَال تم ْسم مع الص َّم الد َع َ
ت ِّب ِّ
َّ ِّ
و َاللَتِّه ْم إِّ ْن تم ْس ِّم مع إَِّّال َم ْن يم ْؤِّم من ِِّب ََّيتِّنَا فَه ْم
اد الْعم ْم ِّي َع ْن َ
ين (َ )51وَما أَنْ َ
َول ْوا مم ْدب ِّر َ
و ْع ظ
و ْع ظ
مم ْسلِّ ممو َن (َّ )53
ف قم َّوة مُثَّ َج َع َل ِّم ْن بَ ْع ِّد
ف مُثَّ َج َع َل ِّم ْن بَ ْع ِّد َ
اَّلل الَّ ِّذي َخلَ َق مك ْم ِّم ْن َ
ِّ
يم الْ َق ِّد مير  .51ولئن أرسلنا رُيا  . .يعين إذا مل يروا
و ْعفا َو َش ْي بَة َُيْلم مق َما يَ َ
قم َّوةظ َ
شاءم َوه َو ال َْعل م
مطرا عل الفور يكفرون اليراعون التدبري ،واليفهدمونه ،واليرتكون االستعجال يكون نتيجه كفرا.

هذا الصنف ليس يقدر النيب عل هدايتهم فإنك  . . .يعين التلتفت إليهم مثال ذلك :أستاد
ماهر عني برانمج تعليم متدرجا يف أربعة سنني مثال؛وذلك إذا اشتغل األستاذ والتلدميذ بكل القوة
حيصل املهارة يف أربع سنني قطعا .وإذا نقص منها شهر واحد نقص التعليم ،ورجل يصرأن حيصل
له املهارة بدون التقليد بتلك األوقات .أليس بواجب عل األستاذ أن يعرض عنه ،ويتوجه إىل من
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يلتزم شروط االستفادة؟ وإليه اإلشارة أن تسمع  . .تغري احلاالت طبيعي يف اإلنسانية الميكن
رفعه .مثاله أشار إليه هللا فيدما نفهم  . .أهلل الذي خلقكم  . .فدمثل هؤالء الذين اليراعون الشروط،
واليتفكرون يف التدبري ملحقون ابجملانني ،ولإلشارة عندان ذكر هللا :ويوم تقوم الساعة يعين أن
قواهم اإلدراكية قد فسدت املدة اليت كانت الزمة الطلب كان كثرية الميكن االقتصار فيها هم
استطالوها .اآلن يظهر أثر إدراكهم ابلعكس يوم البعث إذا قاموا ،فتلك املدة الطويلة يقولون :ما
لبثوا رري ساعة  . . . .كذلك كانوا جيعلون القليلة طويلة .يف قوله":وقَ َ َّ ِّ
ِّ
ْم
َ
ال الذي َن أموتموا الْعل َ
ث فَه َذا ي وم الْب ْع ِّ
اَّلل إِّ َىل ي وِّم الْب ْع ِّ
اإلُيَا َن لََق ْد لَبِّثْ تم ْم ِّيف كِّتَ ِّ
َو ِّْ
اب َّ
ث َولَ ِّكنَّ مك ْم مك ْن تم ْم َال تَ ْعلَ ممو َن
َْ م َ
َْ َ
َّ ِّ
ِّ ظ
ين ظَلَ مموا
 .56وقال الذين أوتوا العلم . .هؤالء مستقيدمو األفكار فيومئذ "فَ يَ ْوَمئذ َال يَ ْن َف مع الذ َ
َم ْع ِّذ َرمت ْم َوَال ه ْم يم ْستَ ْعتَ بمو َن" 57إذا أفسدوا األمور ،ومض الوقت فاليرجع .اآلن يوم البعث إذا
و َربْ نَا لِّلن ِّ
َّاِ ِّيف ه َذا
اعتذروا فهل ميكن أن يتعلدموا القرآن؟ أي فائدة يف هذه السورة؟ " َولََق ْد َ
ِّ ِّ
َّ ِّ
ظ
ِّ ِّ
ين َك َف مروا إِّ ْن أَنْ تم ْم إَِّّال مم ْب ِّطلمو َن" 58تفصيله
الْ مق ْرآن م ْن مك ِّل َمثَ ظل َولَئ ْن ج ْئ تَه ْم ِِّبيَة لَيَ مقولَ َّن الذ َ
عندان :أن القرآن اليذكر قانوان أو قاعدة أللية أوفرعية إالوأييت ابألمثال لتلك القاعدة .كل

قاعدة حتتاج إىل مثل آتينا هبا حىت يفهدمها الناس .وبعد ذلك من أعرض عنه الينفعه عذره .وبدون
املثل ميكن أن اليفهم الناس املطالب العالية عل حسب ما أفهم .إشارة إىل هذا يف قوله  :ولئن
جئتهم ِبية  . . .إذا كانت آية بالمثال اليقدرون عل إدراك حقيقتها هل حيكدمون عليها
ابلبطالن؟ فإلزالة هذا العذر ضربنا يف هذا القرآن من كل مثل فالذين اليريدون أن يعلدموا هم
()1
اَّلل َعلَى قملم ِّ
ك يَطْبَ مع َّ
وب
اليتوجهون إىل فهم األمثال لفهم القواعد  .إليه اإلشارة عندي يف " َك َذلِّ َ
َّ ِّ
ين َال يَ ْعلَ ممو َن  54وكذلك يطبع هللا  . .أي اليريدون أن يتعلدموا ،وهم مع وضوح املسائل
الذ َ
( )1يؤيده قول اإلمام ابن كثير في تفسيره :ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل أي قد بينا لهم الحق،
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
القرآن العظيم،اإلمام الدمشقي.923/2،
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اليفهدمون .مثال ذلك يف الكلدمة الرايضية كثريا يذكر قاعدة للحساب مث أييت مؤلف الكتاب
ابألمثلة .فدمن أراد فهم القاعدة يتوجه إىل مثال أو مثالني أو أكثر من ذلك فلم يتقنها فيصرف
وقته وقوته بفهم القاعدة يف مدة .فدمن كان يريد حتصيلها يصرف وقته ودماغه يف ذلك .ومن
اليريد حتصيلها فهم اليفهدمون منها شيئا كان هللا طبع عل قلوهبم .رأينا هذا االختالف واضحا
يف مجاعة التالمذة ساملة القوى ،من يتوجه منهم إىل حتصيل القواعد يصرف الوقت واهلدمة حيصلها،
وأوالد األغنياء الأمهية يف قلوهبم إىل حتصيل هذا العلم ،فاليتوجهون كأنه طبع هللا عل قلوهبم ،وهم
فيدما يرون حتصيله أنشط من آخري.
التعلم القرآين االنقاليب اليريده كل الناس الزما .ومن مل يرد اليستطيع أحد أن يعلدمه ،ولوكان نبيا.
اَّلل ح  ٌّق وَال يستَ ِّخ َّفنَّ َ َّ ِّ
ين َال يموقِّنمو َن.
هذا املعىن حمسوس عندي بتدمامه ":فَ ْ
اصِّ ْرب إِّ َّن َو ْع َد َّ َ َ َ ْ
ك الذ َ
 32فكري أن هذا الوعد هو املذكور يف اآلية السادسة وعد هللا  . . .وهو وعد غلبة الدين
احلنيف عل الروم والفارس اليوقنون  . .اليعرفون طريق حتصيل اليقني ،والختاطبهم بكالم خفيف
ليس له معىن يرجع إىل التحكم .هذا كالم خفيف ليس له قوة اليشعر أن الدين احلنيف الحيكم
عل الدولتني .يف  8يعلدمون عندان معىن اآلخرة هو علم التدبري لو توجهوا إىل ذلك ألقروا ابآلخرة.
سلسلة من األشكال اهلندسية املقصود منها هو الشكل اآلخر .فلو توجه طالب العلم ابلرتتيب
حصل له املطلوب إذا كان دار اآلخرة هو منبع التدبري .فإذا اشتغل اإلنسان بسلسلة التفكر يف
التدبري اهتدى .يف 7أوَل يتفكروا  . .يعين يتفكرون يف حاجاهتم النفسية ،ويتفكرون يف خلق
السدموت واألرض .فيها تقض حاجاهتم الضرورية فيتيقنون أن السدموت واألرض ومابينها يف
جانب ،واإلنسانية يف جانب آخر بينهدما ربط شديد اليستغين أحدمها عن اآلخر فيهتدون إىل
أنواع من التدابري ،ويهتدون أن احلياة اإلنسانية يف دار الدنيا ليست غري متناهية.
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مجلة معرتضة  :ذهبت يف جبال امللح يف بالدان ،ورأيت خيرج امللح منها إىل األسواق ،وأنكل منها
فوقع يف قليب شئ تعجبت منه أين عامل أبن هذا اجلبل خملوق من ألوف السنني تصورت من هذا
اجلبل أبنه خملوق أبلوف اآلالف من السنني قبل وجودي ،وليس يف خلق املخلوقات جزاف.
فاحلكدمة اليت تولل هذا امللح إىل معديت إذا تفكرت فيها أتعجب مث قست إىل ذلك بقية األشياء
اليت انتفع من نور الشدمس والقدمر وتراب األرض فأقول :هل جيوز أن خيلق خملوق مثلي؟ واليوجد
قبله نظام يف السدماء واألرض من األشياء اليت ابالنتفاع منها سري حيايت ،فتيقنت أن كل ذلك
ابحلق والتدابري القومية .فإذا قرأت بعد ذلك . . .أوَل يتفكروا يف أنفسهم فالأستبعد منها شيئا،
وأرى نفسي قبل ذلك بليدا منها .وكذا أرى كثريا من العلدماء يقرءوهنا تربكا ،واليفهدمون منها شيئا
حرفا  .وهذا أيضا جربت جتربيت ألطفال املكتب مث عندي دليل عقلي رايضي :أن هذه األجسام
كلها متناهية فهل ميكن أن يكون حيايت غري متناهية؟ وبعد ذلك فهدمت قول هللا  . .وأجل
مسمى . .حيايت هلا عندي قيدمة عظيدمة .تلك األجسام الكبار خلقها هللا قبلي آبالف من السنني
ألجل انتفاعي .وبعد ذلك أشياء تؤثر يف الفهم الميكن مجعها تفصيال يف هذا املوضع يكون
حالل تلك األمور الكثرية التشوق إىل رؤية هللا  :أعل لطيفة احلجر البحت()1تتنبه .ولحبة
الصاحلني تؤثر .فالطبيعة التشتهي إال رؤية الرب ،واليكون للحياة وزن إال برؤية الرب .فلومل يكن
لحبة الصاحلني منضدمة إىل ذلك التفكر فلعل الولول إىل تلك النتيجة كان لعبا .قرر موالان
قاسم( )2مبقدمات عقلية إذا كان كل األشياء لإلنسان ،واإلنسان ليس لشئ من األشياء الحيتاج
شئ من القدمر والشدمس إىل اإلنسان .فاإلنسان ليس إال هلل يفصله تفصيال ،ويكون مع ذلك

( )1ل 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
القاس مي،لمحة،18:ص،84ط:ا كاديمية الش اه ولي هللا الدهلوي،حيدرآباد الس ند.وأيض ا:س طعات،اإلمام ولي هللا
الدهلوي،تص حيح وتحش ية:ا س تاذ غالم مص طفى القاس مي،س طعة ،52:ص،95ط:ا كاديمية الش اه ولي هللا
الدهلوي،حيدرآباد السند.
( )2سبق ترجمته
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لحبة الصاحلني أيضا .فالفكر الذي ابتدأان به ينتهي إىل لقاء هللا فيظهر بعد ذلك حكدمة تلك
اآلية إن كثريا من الناِ . .فالنظر يف التدابري املختلفة يهتدي به اإلنسان إىل اإلميان بلقاء هللا.
قوله :يف أوَل يسريوا . . . .اإلنسان يقرأ التاريخ مث يرى مساكن هذا القوم اليت مضت يف التاريخ،
ويرى آاثرهم مث يتفكر ،أين ذهب هؤالء؟ يعرف تدبري احلق يف اإلنسانية أنه يقيم عل اإلنسان
حجته مث ينكرها فيسلب تلك النعم عنهم يتبني بذلك سلسلة اجملازاة ألفعال اإلنسانية يف الدنيا.
إذا غلب علي ذلك الفكر أرى نفسي حماطا إىل أمر بعيد ابلظلدمات ،وعجيب أين الأرض
ابملوت ،وأرجو احلياةص حياة القوم حياة الدينص ،وانقطع عن مجيع ماسوى هللا .هذا عندي روح
تلك اآلية إذا مل حيصل مثل هذا االنقطاع من الناس يف الفكر اليتوجه النفس إىل لقاء هللا .والذين
يكفرون بلقاء هللا هم اليتفكرون مثل هذا الفكر .ليس هنا ذكر رجل مملو ابليأس قاعد اليريد أن
يقوم ينبغي أن يكون نفس اليرض حبكومة أحد عليه سوى ربه ،ويف نفسه قوة هو يقلب الدنيا
أن توافقه عل نصب عيننه ،فدمثل هذا اإلنسان يتفكر يف األقوام املاضية مث يهتدي ابلقرآن من
القرآن .وتلك السورة متعلقة ابلدولتني اإلمرباطوريتنيُ .ث كان عاقبة الذين  . . .هذا متفرع من
التفكر يف اآلية السابقة أن كذبوا . .التكذيب يكون من األمراء والسالطني الذين حيسبون أنفسهم
من أرابب الدنيا فقط ليس هلم تفكر أعل من ذلك ،ومنهم يكون مستهزائ أيضا بعد التكذيب،
وأييت يف ابيل أنه ميكن أن جيعل .وكانوا با يستهزؤن :طائفة أخرى هؤالء أرابب الدايانت من
مشائخ ،وعلدماء انضدموا إىل امللوك ،حياهتم تكون حقيقة حياة املستهزئني ابهلل .والقوم إذا عذبوا
اليكون الكل من الذين ينكرون الرب أو ينكرون الدين .األقوام املاضية قبل اإلسالم ميكن أن
يظن فيهم رجل مسلم أهنم كانوا كلهم كفارا ينكرون آايت هللا .وأي شئ يقول هذا املتفكر إذا
تفكر يف زوال دهلي؟ ج :هل يقول أهنم كلهم كفروا ابهلل؟ وهل كان يف طبقة السالطني وامللوك
رجال اليبالون آبية هللا؟ ج :إن جاء عل لسان أحدهم كلدمة كفر يتكلدمون هبا بدون خوف .ج:
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مث يقرون ابإلميان آبايت هللا يف بعض املواطن ،فإهنم اليعرفون شيئا من الدين والقرآن إال أشعارا
من الشعراء فيها كفر ،وفيها كل شئ ،ومعهم طائفة أخرى متدينون إذا رآهم متبصر حلكم عليهم
أبهنم مستهزؤن.
هللا يبدؤ اخللق . . .إذا تفكر اإلنسان يف هؤالء الذين كانوا من قبلهم ،وكانوا أشد قوة يستنتج
أن هللا يبدأ اخللق ،وينشأ قوما هلم لنائع وارتفاقات .هذا اخللق لالجتدماع يف الدنيا مث يعيده بصورة
أخرى؛ألن اتصاهلم ابألراضي اليدوم هم ميوتون .وبعد املوت حاالهتم أعدماهلم يعيد هلم بصورة
ِّ
ِّ
أخرى مث الميشون إىل الوالء بل يتقدمون إليه ترجعون .فدمن قولهَ :وََلْ يَ مك ْن َهل ْم م ْن مش َرَكائه ْم مش َف َعاءم
َّ ِّ
ِّ ظ
ِّ
وَكانموا بِّ م ِّ
آمنموا
وم َّ
الس َ
ين (َ )43ويَ ْوَم تَ مق م
ين َ
اعةم يَ ْوَمئذ يَتَ َف َّرقمو َن ( )41فَأ ََّما الذ َ
ش َرَكائه ْم َكاف ِّر َ
َ
و ظة مُْيب رو َن ( )45وأ ََّما الَّ ِّذين َك َفروا وَك َّذبوا ِِّبَّيتِّنَا ولَِّق ِّاء ْاآل ِّخرةِّ
و َع ِّملموا َّ ِّ ِّ
َ م َ م َ َ
َ
َ
َ
الصاحلَات فَه ْم ِّيف َرْو َ َ م
ك ِّيف ال َْع َذ ِّ
ض مرو َن  .46ذكر رجوعهم إىل يوم تقوم الساعة إذا مل يرجعوا إىل الوراء
اب مُْم َ
فَأمولَئِّ َ
يتقدمون حىت تقوم الساعة .ويف بيان حاالهتم وأ ََّما الَّ ِّذين َك َفروا وَك َّذبوا ِِّبَّيتِّنَا ولَِّق ِّاء ْاآل ِّخرةِّ
َ م َ م َ َ
َ
َ
ِّ
ضرو َن ( )46فَسبحا َن َّ ِّ
ِّ
صبِّ محو َن (َ )47ولَه ا ْحلَ ْم مد
فَأمولَئِّ َ
ني تم ْ
سو َن َوح َ
اَّلل ح َ
مْ َ
ني ُتمْ م
ك ِّيف ال َْع َذاب مُْم َ م
ات و ْاألَر ِّ ِّ ِّ
ِّيف َّ ِّ
ني تمظْه مرو َن  .27فيه أمر بتسبيح الرب ،واحلدمد له يف األوقات
ِ َو َعشيًّا َوح َ
الس َم َاو َ ْ
املختلفة .إذا تفكر رجل مثل هذا التفكر ،وعرف أنه يرجع إىل ربه يلزم أن يسبح ربه .وتلك اآلية
مثل اجلدملة املعرتضة يف أثناء فسبحان هللا حني ُتسون وحني تصبحون.
ت و مُيْ ِّرج الْميِّ َ ِّ
ِّ
ِّ
ك مَّتَْر مجو َن.
قوله م
ِ بَ ْع َد َم ْوِّتا َوَك َذلِّ َ
ت م َن ا ْحلَ ِّي َو مُْي ِّي ْاأل َْر َ
ُ:يْ ِّر م
ج ا ْحلَ َّي م َن ال َْميِّ َ م َ
 44األمم مبدأها يكون ممن هو كامليت ابلنسبة إىل احلياة االجتدماعية ترون آابء كثري من السالطني
كانوا رجاالمن أوساط الناس خيرج من أوالدهم سالطني كبار مثل ظهري الدين اببر( )1أبوه وجده
( )1ظهير الدين محمد بابُر (888هـ  54/فبراير 5458م  1 -جمادى ا ولى 237هـ =  92ديسمبر 5130م)
مؤسس الدولة المغولية في الهند .ظهرت ا سرة المغولية بقيادة محمد بابر شاه سنة 239هـ  ،ووحدت الهند تحت
راية واحدة ،خرج بابر إلى الهند في غزوات متتالية بدأت في سنة (291هـ = 5152م) حتى تم له ال سيطرة على
ر:
ظ
ن
ي
اب.ل
ج
ن
ب
وال
د
ن
الس
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كاان من أمراء العائالت ليس هلم يف السلطنة من نصيب مث قوله تعاىل :وُيرج اوميت من احلي.
 .والد سلطان عاملكري( )1كان حمدمد معظم هبادر خان()2من أوالده الثالثة أو األربعة متدماسكون
مث من أوالدهم مخسة أو ستة القيدمة هلم ،ويسدمون سالطني اهلند .هذا مثال إخراج امليت من
احلي .وهذا االنقالب يف ألناف اإلنسانية موجود ،ويف النبااتت أيضا موجودُ .يي األرِ بعد
موتا فهل يكون أن مثل هذا الميكن يف النوع اإلنساين؟ نبه عليه بقوله وكذلك َّترجون مث بعد
ِّ
ِّ
ِّ
آَّيتِّه أَ ْن َخلَ َق مك ْم ِّم ْن تمر ظ
آَّيتِّه أَ ْن
اب مُثَّ إِّذَا أَنْ تم ْم بَ َ
ش ٌر تَ ْن تَش مرو َن (َ )10وم ْن َ
ذلك قولهَ :وم ْن َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ك َآلَّي ظ
ت
َخلَ َق لَ مك ْم م ْن أَنْ مفس مك ْم أَ ْزَواجا لتَ ْس مكنموا إِّلَْيها َو َج َع َل بَ ْي نَ مك ْم َم َودَّة َوَر ْمحَة إِّ َّن ِّيف ذَل َ َ
ِّ ظ
ِّ
ف أَل ِّ
السماو ِّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
ْسنَتِّ مك ْم َوأَل َْوانِّ مك ْم إِّ َّن ِّيف
ِ َوا ْختِّ َال م
آَّيتِّه َخل م
ل َق ْوم يَتَ َف َّك مرو َن (َ )14وم ْن َ
ْق َّ َ َ
ِّ
ك َآلَّي ظ ِّ ِّ
ِّ
آَّيتِّه َمنَ مام مك ْم ِّابللَّْي ِّل َوالنَّه ِّ
ك
ار َوابْتِّغَا مؤمك ْم ِّم ْن فَ ْ
ضلِّه إِّ َّن ِّيف َذلِّ َ
ت لل َْعال ِّم َ
ني (َ )11وم ْن َ
َذل َ َ
ت لَِّقوظم يسمعو َن ( )13وِّ
ظ
الس َم ِّاء َماء فَ يم ْحيِّي
ن
م
آَّيتِّه يم ِّري مك مم الْبَ ْر َق َخ ْوفا َوََ َمعا َويمنَ ِّز مل ِّم َن َّ
َآل ََّي ْ َ ْ َ م
ْ
َ َ
ت لَِّقوظم ي ْع ِّقلمو َن ( )11وِّمن ِّ
ظ
ِ
وم َّ
ِ بَ ْع َد َم ْوِّتا إِّ َّن ِّيف ذَلِّ َ
الس َماءم َو ْاأل َْر م
بِّه ْاأل َْر َ
آَّيته أَ ْن تَ مق َ
ك َآل ََّي ْ َ
َ ْ َ
السماو ِّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
ِّأب َْم ِّره مُثَّ إِّذَا َد َعا مك ْم َد ْع َوة ِّم َن ْاأل َْر ِّ
ِ
ِ إِّذَا أَنْ تم ْم ََّتْ مر مجو َن (َ )15ولَه َم ْن ِّيف َّ َ َ
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D
.9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%B1
(ُ )1ولد محي الدين محمد أورنك زيب عالمكير بن ش اهجهان بن جهانكير ابن ش اه أكبر بن أبي النص ر محمد
همايون ،في بلدة دوحد في كجرات بالهند في  51من ذي القعدة 5098ه ـ الموافق  94من أكتوبر 5252م .وقد قرأ
أورانجزيب العلم على موالنا عبد اللطي الس لطانبوري وموالنا محمد هاش م الكيالني،وعلى غيرهم من علماء
الهند،وبرز في كثير من العلوم والفنون .وبعد حياة طويلة من اإل صالر والجهاد توفي ال سلطان المظفر واإلمبراطور
الصالح أورانك زيب عالمكير في أحمد نكر في الجنوب بعيدا عن عاصمته،وذلك في  98ذي القعدة سنة 5558هـ /
 90فبراير 5707م ،بع د أن حكم  10س ن ة ،وعمره نحو تس عين س ن ة ،ودفن في أورن ك أب اد،وال زال قبره
هناك.لينظر:نزهة الخواطر لعبد الحي الحسني.738 /2 ،
( )2بهادُر شاه أول ولد  54أكتوبر 5243م في برهان بور  – 27فبراير 5759م الهور ،هو السلطان السابع لسلطنة
مغول الهند،والذي حكم شبه قارة الهند ،في الفترة مابين  .5759-5707وكان اسمه ا صلي قطب الدين محمد
المعظم ،ولقـَّبه أبوه الحقا شاه علم .وقد اتخذ اسم العرش بهادر شاه في  .5707االسم بهادُر يعني "شجاع" وقد حكم
لمدة خمس سنوات فقط،وقد أبرم تسويات مع المراثا ،وأخضع الراجپوت ،وأصبح صديقا لوهلة مع السيخ في الپنجاب.
وقد أمضى فترة حكمه مسافرا وعاد ليستريح في الهور في آخر شهور في عمره.لينظر:
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
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مكل ٌّ لَه قَانِّتمو َن 16 .ذكر آايت تدابري كلية يف أنواع املخلوقات :2الرتاب الحياة له ظاهرا الحس

له والحركة ينشأ منه املعدن ،النبات مث احليوان مث اإلنسان .هذا الرتاب الساكن بعد تدابري كبرية
كثرية لار عل لورة اإلنسان " من آَّيته " الزم عل اإلنسان أن يتفكر يف هذه السلسلة:4 .
اإلنسان الذكر يكون له زوج من األنث يوجد بينهدما حمبة ومودة مث ينتشر فيه نسل سلسلة للتدابري
مرة أخرى .أولاف الرجل واألم تنتقل إىل األوالد بطنا بعد بطن .خيرج علدماء كبار ماهرون
وغريذلك من ألناف اإلنسانية .فإن تفكرمتفكر يف هذه السلسلة فالرجل األول الذي نشأ عنه
اإلنسانية كأنه جامع جلدميع أولاف أوالده مث ينقسم األشياء يف األوالد ،فالتفكر يف مثل هذه
التدابري يهدي إىل حل كثري من املسائل املشكلة من اآلخرة .هذا كله مبني يف كتب اإلمام ويل هللا
خصولا يف أتويل األحاديث( .)1إن يف ذلك آلَّيت لقوم يتفكرون  0ومن آَّيته خلق السموت
 . . . . . . .كل يوم يكون السدماء جديدا واألرض أيضا  .واختالف ألسنتكم . .فاألسود له
ولد أسود ،واألبيض له ولد أبيض .واألوالد تتعلم من أوالد الوالد ،واأللفا ختتلف عل لور
كثرية .فاأللوان املختلفة جتدمع معىن واحدا من اإلنسانية .واأللسنة املختلفة تعرب عن معىن واحد.
والسدماء واألرض مع تبدل هيئاهتدما كل يوم املعىن املشرتك يف مجيع األايم واحد ،كذلك ميكن مجع
اإلنسانية كلها عل دين واحد .إن يف ذلك 2 . . . .تقسيم األوقات :الليل للدمنام ،والنهار
البتغاء الرزق .وكل اإلنسانية مع اختالف القوميات اتفقت عل ذلك ،فعلم أن الفطرة الدينية
هتدي اإلنسانية إىل ارتفاقات لاحلة  . .إن يف ذلك  1ينزل من السدماء ماء ،وهذا املاء يكون
معه الثلج فيحي به األرض بعد موهتا .لنا يف تفسريها مطالعة خالة .قوة اإلحياء يف املاء ترجع
إىل عنصره آكسيجن ،واملاء يصور بصورة البخار من البحر ،واليكون فيه آكسيجن ابلقدر الذي
حيتاج إليه يف إحياء األرض .فإذا ارتفع البخار يف اجلو هذا الربق الذي يربق فيه هو يفيض فيها
( )1لينظر :ت أوي ل ا ح ادي ث،اإلم ام ولي هللا ال دهلوي،مثال،52-50:تحقيق وتق ديم:ا س ت اذ غالم مص طفى
القاسمي،ط:أكاديمية الشاه ولي هللا الدهلوي،حيدرآباد،السند باكستان.
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آكسيجن ،فينزل وحيي األرض .فلو جعلنا املاكينه خنرج من البحر املاحل ماء عذاب ،ونسقي به
األرض اليكون اإلنبات مثل اإلنبات مباء املطر .إن يف ذلك  3 ...السدماء واألرض التعتدمد عل
شئ فتقوم بتجاذب القوى .ومن آَّيته أن تقوم السماءُ ...ث إذا دعاكم  ...فكدما أن القوة
اجلاذبية متسك السدماء واألرض أبمر هللا كذلك النسدمة جتذب إليها ما احتاج إليها جبذب فيها ُث
إذا دعاكم ...؛ألن اإلنسان كله الينتشر يف األرض .وهكذا وله من يف السموت . .بعد ما فهم
الرجل مثل هذه التدابري ،وتفكر فيها نذكر له تفسري هللا يبدء اخللق 22 . . . .يف قولهَ :وه َو
اخلَل َ ِّ
السماو ِّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
الَّ ِّذي يَ ْب َدأم ْ
ِ َوه َو
ْق مُثَّ يمعي مده َوه َو أَه َو من َعلَْيه َولَه ال َْمثَ مل ْاألَ ْعلَى ِّيف َّ َ َ
ِّ
يم  .48يعين يف عامل املثال؛ألن األرض تتبدل وهو أهون عليه ؛ألن التأثري يف عامل
ال َْع ِّز ميز ا ْحلَك م
املثال أسرع من التأثري يف عامل العنالر .وهلل اومثل األعلى . . . .يف عامل املثال يعين التجلي األعظم
القائم عل العرش يدبر السدموت واألرض .إليه اإلشارة وله اومثل األعلى . . .مث هذا اإلنسان
الذي أعاده هللا يف عامل املثال ينجذب إىل التجلي األعظم .هذا معىن مث إليه ترجعون .وهو العزيز
احلكيم . .فالرجوع كله يكون حتت قواعد احلكدمة ،ويكون عزة الرمحن قائدمة يف كل موطن هو
يغلب عل كل شئ ينزل إليه التجلي .ولنعم ما قيل الرب رب؛وإن تنزل ،فاجتدمع الرب واإلنسان
يف موطن واحد فذهب استبعاد لقاء هللا .وهذا اليكون إال بعد التفكر الطويل يف آايت هللا.
ِّ
اء ِّيف َما َرَزقْنَا مك ْم فَأَنْ تم ْم
ب لَ مك ْم َمثَال ِّم ْن أَنْ مف ِّس مك ْم ه ْل لَ مك ْم ِّم ْن َما َملَ َك ْ
َ
و َر َ
ت أ َُْيَانم مك ْم م ْن مش َرَك َ
ِّ
صل ْاآلَّي ِّ
ونم َك ِّخي َفتِّ مكم أَنْ مفس مكم َك َذلِّ َ ِّ
ت لَِّق ْوظم يَ ْع ِّقلمو َن  .18معىن :تفهدمون
ْ َ ْ
فيه َس َواءٌ ََّتَافم َ ْ
ك نم َف م َ
مالقاة اإلنسان لتجلي الرب هل لكم  :اإلنسان جيعل من عبيد قيدما أللناف من أمور من داره

من حكدمه؛لكن كيف ما زادت درجة العبد املفوض إليه أمورالسيد حىت ينفذ حكم العبد عل
أوالده وأزواجه وأتباعه؛لكن هل جتعلونه مثل أنفسكم؟ مث هل ختافون هذا؟ الميكن ،وجيعلون
الوزراء ،وهم يف األلل عبيد قيدما ألمور السلطنة؛لكن إذا كان امللك لاحب عقل وتدبري اليطلق
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يده إىل أن يبغ عل سيده أيضا .هؤالء اخللفاء العباسية كانوا يقتلون الوزراء إذا أحسوا شيئا من
البغي .كذلك نفصل اآلَّيت لقوم يعقلون . . . .الرب رب ،وإن تنزل .فلوكان اإلنسان يتدبر
إلدراك معاين كلدمات كتاب هللا موافقة لعقله؛لكن بعض الناس يتبعون األهواء بغري علم ،فاليدركون

َّ ِّ
اءه ْم بِّغَ ِّْري
القواعد ،واليقدرون عل إدراك معاين كتاب هللا .ففي قوله :بَ ِّل اتَّبَ َع الذي َن ظَلَ مموا أَه َو َ
ِّ ِّ
َو َّل َّ
ين  44إشارة إىل هذا بل اتبع الذين . . .أما
ِّعل ظْم فَ َم ْن يَه ِّدي َم ْن أ َ
اَّلل َوَما َهل ْم م ْن ََص ِّر َ
الذين يتفكرون منهم يفهدمون .فاإلنسان يدرك أن له خطرة التتبدل .والدين القيم ليس إال خواص
النوع اإلنساين كدما بينه اإلمام ويل هللا يف حجة هللا( )1ولكن أكثر الناِ اليعلمون.

سورة لقمان
يف بعض املصاحف مدنية ،والصحيح أهنا مكية( ،)2ويف اهلندية( )3مكية .آمل .هذه السورة خمتصة
ابحلكدمة( .)4فعل ما لح لنا معناه :أن احلكدمة جتتدمع يف االجتدماعية اإلسالمية يف ثالثة مدارج
 :2من تعليم النيب صلل هللا عليه وسلمص؛ألن هللا ذكر يف سورة اجلدمعة فريضة النيب ":ه َو الَّ ِّذي
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
تاب َوا ْحلِّ ْك َمةَ َوإِّ ْن كانموا
بَ َع َ
ث ِّيف ْاألمميِّ َ
ني َر مسوال م ْنه ْم يَ ْت لموا َعلَْيه ْم آَّيته َويم َزكيه ْم َويم َعل ممه مم الْك َ
و ظ
الل ممبِّ ظ
ني" ( )5واحلكدمة ،وتالوة اآلايت تفيد اإلميان .مث كان اجتدماعهم فاسد
ِّم ْن قَ ْب مل لَِّفي َ
( )1لينظر:حجة هللا البالغة ،اإلمام الدهلوي،باب انشقاق التكلي من التقدير.18-12/5،
( )2يقول اإلمام ابن عا شور في تف سيره" :روى البيهقي في "دالئل النبوة" عن ابن عباس :أنزلت سورة لقمان بمكة.
وهي مكية كلها عند ابن عباس في أش هر قوليه وعليه إطالق جمهور المفس رين وعن ابن عباس من رواية النحاس
اس تثناء ثالث آيات من قوله تعالى :ولو أنما في ا رض من ش جرة أقالم إلى قوله بما تعملون خبير [لقمان-97 :
. ]92وعن قتادة إال آيتين إلى قوله إن هللا سميع ب صير [لقمان . ]98 :وفي «تفسير الكواشي» حكاية قول إنها مكية
عدا آية نزلت بالمدينة وهي الذين يقيمون الص الة ويؤتون الزكاة وهم باآلخرة هم يوقنون [لقمان ]4 :قائال ن
الص الة والزكاة فرض ت بالمدينة .ورده البيض اوي على تس ليم ذلك بأن فرض ها بالمدينة ال ينافي تش ريعها بمكة على
غير إيج اب .والمحققون يمنعون أن تكون الص الة والزكاة ففرض تا بالمدينة فأما الص الة فال ريب في أنها فرض ت
على الجملة بمكة ،وأما الزكاة ففرض ت بمكة دون تعيين أنص باء ومقادير ،ثم عينت ا نص باء والمقادير بالمدينة
ويتحص ل من هذا بأن القائل بأن آية الذين يقيمون الص الة ويؤتون الزكاة إلى آخرها نزلت بالمدينة قاله من قبل رأيه
وليس له سند يعتمد ".فتحقق أنها مكية.لينظر:التحرير والتنوير،ابن عاشور (المتوفى 5323 :هـ)537 /95
( )3أي في المصاح الهندية مكية أيضا.الباحث.
( )4موضوع هذه السورة الحكمة.الباحث.
( )5الجمعة  :اآلية 9:
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األخالق .الزان ،وشرب اخلدمر ،والراب مفاسد اجتدماعية كانت فاشية فالنيب يزكيهم بتأثري اإلميان
عل األخالق مثال :الرجل يؤمن ابهلل( )1حيب احلب ،واملودة فيؤثرهذا يف خلقه حىت هو حيب
أعدائه أيضا مث رجل يؤمن أبن هللا حيب العدالة ،فهو يتباعد عن الظلم ،وتصري العدالة ملكة له
فيتقيد ابلنكاح ،وابملعامالت االرتفاقية ابلرتاضي وأمثال ذلك .بعد ذلك هم يستحقون أن يعلدموا
الكتاب يعين القانون جيتدمع يف حظرية القدس املةأ األعل عل لورة خمصولة أهنا تنفع اإلنسانية
فتوجبون تلك الصورة .هذا هو القانون مثال ذلك  :األستاذ الكامل يريد أن يفيد تالمذته فريى
أن استعدادهم اليتكامل إالإذا كان عندهم مكتوب يرجعون إليه ،وليس عند األستاذ كتاب مصنف
بنفسه فينظر يف الكتب املصنفة يف ذلك الفن يتخري أحسنها ،وجيعله نصااب للتعليم ،من قرأ ذلك
الكتاب ،وفهدمه لارعند األستاذ كأنه تعلم العلم يف احلقيقة  .قراءة هذا الكتاب ماكان عنده علم
الناس يسدمعون مباحثه ،ويتذاكرون ،ويدركون حقيقة األمور .هذا هو العلم حقيقة مثل ما يذاكر
سقراط( .)2أما حفظ هذا العلم ليس من املستطاع عند كل أحد فيتناول األستاذ ،وجيعل قراءة
الكتاب علدما فهو( )3يرجو أن هذا الرجل لواشتغل ابلكتاب درسا ،وتفكريا ،وتذكريا يصل( )4إىل
حقيقة العلم .هذا نسدميه ابلقانون .فإذا تقرر شئ مثل ذلك يف حظرية القدس لقوم أو لإلنسانية،
ونزل يف قلب نيب هذا هو الكتاب .وأما العلم الذي كان أوال ألل العلم الذي هذا الكتاب مولل
إليه فاحلكدمة .فالنيب يعلدمهم القانون ،ويعلدمهم احلكدمة,واحلكدمة( )5يف الدرجة الرابعة يف تعليم النيب
فيتخرج من لحبته طائفة من احلكدماء .هؤالء يف الطالح القرآن يسدمون ابلصديقني فتخرج من
( )1في ن ر  :بأن هللا
()2س قراط ب الالتيني ة  Socratesب اليون اني ة Σωκράτηςفيلس و وحكيم يون اني ( 470ق.م322 -
ق.م )فيلس و يوناني كالس يكي .يعتبر أحد مؤس س ي الفلس فة الغربية ،لم يترك س قراط كتابات ،وجل ما نعرفه عنه
مس تقى من خالل روايات تالمذته عنه .ومن بين ما تبقى لنا من العص ور القديمة ،تعتبر حوارات" أفالطون "من
ق راط"ل ي ن ظ ر:
ي ة"س
خص
م ول ي ة وإل م ام ابش
أك ث ر ال رواي ات ش
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7
( )3في ن ر :إذ هو
( )4لوصل إلى حقيقة العلم :هذه العبارة تكون أنسب حسب التركيب النحوي.
( )5في ن ر :ويعلمهم الحكمة في الدرجة الرابعة
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لحبة النيب لديق ،وعلي من رؤساء الصديقني ،ومجاعة معهم .هؤالء أساس احلكدمة يف
االجتدماعية اإلسالمية .مقصد القرآن إمنا يفهم هؤالء)1(.الصديق يف زمانه جعل مدارج للعاملني يف
االجتدماعية اإلسالمية ابعتبار املعيشة بل جعلهم يف درجة واحدة .كل رجل أيخذ كفايته من بيت
املال( )2حسب حاجاته ،وعدمر فرق بني املدارج .ويف اآلخر تنبه لو اتبع الصديق لكان أحسن

3

ذكره الطحاوي 4يف ابب تقسيم اخلدمس من شرح معاين اآلاثر( .)5جعلنا هذه املساواة هي أساس
اإلسالم .النيب كان يف زمنه ،والصديق يف زمنه( )6يعدمالن عليه ،والفاروق ،وإن فرق كان يرى
املساواة أحسن فتلك مبنزلة العزمية ،وما عدمل به الفاروق مبنزلة الرخصة متت .مث العربة عندان
ابلفقهاء ،والسالطني إذا خالفوا الصديقني بل حصل لنا اجتدماع يكفي إلقامة احلكدمة مث خالفوها
نقتلهم مثل قتل عاد ومثود ،كدما جاءت تلك الكلدمة يف حق اخلوارج()8( .)7مث كان تلك الدرجة

( )1في ن ر  :جملة معترضة  :ثم يبدأ الكالم بكلمة" الصديق".
( )2في ن ر  :على حسب حاجاته.
 3ما يدل عليه معنى ذكره الش يخ ابن حزم في كتابه "المحلى"عن س فيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي
وائل شقيق بن سلمة قال :قال عمر بن الخطاب  -رضي هللا عنه  :-لو استقبلت من أمري ما استدبرت خذت فضول
أموال ا غنياء فقس متها على فقراء المهاجرين؟ هذا إس ناد في غاية الص حة والجاللة.لينظر :المحلى باآلثار،المؤل :
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ا ندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى412 :هـ)،983/4الناشر :دار الفكر
– بيروت بدون سنة الطبع.
ي الطحاوي 395 - 932(،هـ =  233 - 813م) أبو جعفر :فقيه انتهت
 4أحمد بن محمد بن سالمة بن سلمة ا زد ّ
ي ،ثم تحول حنفيا .ورحل
إليه رياسة الحنفية بمصر .ولد ونشأ في (طحا) من صعيد مصر ،وتفقه على مذهب الشافع ّ
إلى الشام سنة 928هـ وتوفي بالقاهرة.من تصانيفه شرر معاني اآلثار ,بيان السنّة مشكل اآلثار وغير ذلك .لينظر:
ا عالم للزركلي.902 /5 ,
( )5لينظر:ش رر معاني اآلثار ت :أبو جعفر أحمد بن محمد بن س المة بن عبد الملك بن س لمة ا زدي الحجري
المصري المعرو بالطحاوي (المتوفى395 :هـ)  947/3الناشر :عالم الكتب ط :ا ولى  5454 -هـ5224 ،م.
( )6في ن ر  :كانا
( )7إن اس م الخوارج يقع على تلك الطائفة التي خرجت علي بن أبي طالب رض ي هللا عنه  ،وخروجهم عليه هو
العلّة في تس ميتهم بهذا االس م ،حيث قال اإلمام أبو الحس ن ا ش عري" :والس بب الذي س موا له خوارج خروجهم على
علي رض ي هللا عنه بعد قبوله التحكيم في
علي رض ي هللا عنه لما حكم" فالخوارج هم أولئك النفر الذين خرجوا على
ّ
موقعة ص فّين ،ولهم ألقاب أخرى عُرفوا بها غير لقب الخوارج ،ومن تلك ا لقاب :الحرورية والش راة والمارقة
والمح ّكمة ،وهم يرض ون بهذه ا لقاب كلها إال بالمارقة ،فإنهم ينكرون أن يكونوا مارقين من الدين كما يمرق الس هم
من الرميّة.لينظر:مقاالت اإلس الميين واختال المص لين لإلمام ا ش عري  907 /5وأيض ا :الملل والنحل لإلمام
الشهرستاني  539 /5وأيضا هدي الساري في مقدمة فتح الباري .421
( )8في ن ر  :انتهت
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من احلكدمة مصداق ألف( .)1مث الدرجة الثانية مصداق لالجتدماعية اليت حدثت بعد فتح العراق
والشام ومصر .يف عهد الفاروق األعظم اجنذب احلكدماء من كل قوم إىل احلجاز ،بواستطهم
توسعت االجتدماعية اإلسالمية خارج املركز يف البالد املفتوحة ،وارتسخت فيها ما قدر الناس أن
يرتاجعوا إىل االجتدماعية األوىل ،ومتيز هؤالء عن عامة الفقهاء عسري جدا وأمثاله؛لكن لوتوجه
حكيم يقدر عل مجعهم يف كتاب ،مث ميم مصداقها احلكدمة اليت حصلت ابجتدماع احلكدماء يف
زمن توسيع دار اإلسالم إىل فارس والروم ،فاجتدمعت مجاعات من احلكدماء اإلهلية والرايضية
والطبيعية .وألحاب احلكدمة العدملية طوائف فهم نشروا تعليم القرآن عل حسب أمزجة األمم
املختلفة.
الفصل  :الدرجة الثانية مصداق الم امتدت إىل مقتل عثدمان مث انضدمت إليه عصر معاوية .والدرجة
الثالثة :مصداق ميم شرع من آخر أايم معاوية إىل آخر الدهر .ويف ضدمنها بعض تقسيدمات مثال
ألف الم ميم را مأات سنة بعد معاوية درجة خصومية  .الغالب يف ذلك الزمان ذهنية العرب ،وبعد
ذلك ذهنية العجم .وكذلك يف ألف الم را حتت الدرجة الثانية من احلكدمة إىل مائة سنة إىل أن
انتقل مركز اخلالفة إىل سامرا زمن املعتصم( . )2بعد هذا انتقل تلك الدرجة إىل الرتك إىل التوران
( )1مر الكالم على اختال المفس رين في تفس يرحرو المقطعة في تفس ير س ورة الدهر فليراجع هذا البحث.ومن
المعلوم أن العلماء قد اختلفوا في تفس ير الحرو المقطعة،لكن مفهومها حس ب ض وء فلس فة اإلمام الش اه ولي هللا
الدهلوي هو أن المراد من "ال " الدرجة ا ولى لالجتماع اإلس المي،وهي تبدء من زمن النبي _ص لى هللا عليه
وس لم_ فهو قد علم الناس القانون اإللهي في ذاك الزمن وزكاهم كما في قوله تعالى ﴿ :لَ َقدْ َم َّن ا َّ َعلَى ْال ُمؤْ ِمنِينَ إِذْ
بَعَ َ
ض َالل ُمبِين
ث فِيه ْم َر ُ
َاب َو ْال ِح ْك َمةَ َوإِ ْن كَانُوا ِم ْن قَ ْب ُل لَ ِفي َ
س وال ِم ْن أَ ْنفُ ِس ه ْم يَتْلُو َعلَيْه ْم آيَاتِه َويُزَ ِ ّكيه ْم َويُعَ ِلّ ُمه ُم ْال ِكت َ
آل عمران ، 24:والمراد من "ل" الدرجة الثانية لالجتماع اإلس المي وهي تبدء من زمن أبي بكر إلى _ش هادة
عثمان رض ي هللا عنهما_ وفتح فيه العراق  ،والش ام وغيرهما ،والمراد من "م " الدرجة الثالثة لالجتماع اإلس المي
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
في أكاديمية الشاه ولي هللا .4/5،
( )2هو محمد بن هارون الرشيد بن المهدي ابن المنصور ،أبو إسحاق ،المعتصم با َّ العباسي 997 - 572( :ه =
 845 - 721م) خليفة من أعاظم خلفاء هذه الدولة .بويع بالخالفة س نة  958ه يوم وفاة أخيه المأمون،وهو فاتح
ع ّمورية  Amoriumمن بالد الروم الش رقية ،في خبر مش هور .وهو باني مدينة س امرا س نة 999ء حين ض اقت
ي
بغداد بجنده .وهو أول من أضا إلى اسمه اسم هللا تعالى ،من الخلفاء ،فقيل المعتصم با َّ وكان لين العريكة رض ّ
الخلق ،اتس ع ملكه جدا .وكان له س بعون أل مملوك.خالفته  8س نين و  8أش هر ،وخل  8بنين و  8بنات ،وعمره
 48سنة .توفي بسامرا.ا عالم للزركلي .598-597 /7
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فيدمتد درجة الفاروق إىل املعتصم .وبعد املعاوية كأن احلكدمة تنقسم إىل درجتني الثانية والثالثة.
الثانية تغلب منها ذهنية العرب إىل زمن املعتصم مث تغلب عليه ذهنية الرتك .طريقة الشيخ هباؤ
الدين نقشبند(-)1رمحه هللا -يف زمن املتأخر بقية مما كانت عند األتراك .والدرجة الثالثة إىل زمن
املعتدمد تغلب عليه ذهنية العرب مث تنقلب إىل ذهنية الفرس .والفرق بني الفارس ،والرتك عندان
اللطافة يف ذهنية الفرس ،والشدة يف ذهنية الرتك .واألقوام منهم درجتان خمتلفتان قسم :منهم مييلون
إىل اللني واللطافة .قسم:مييلون إىل التصلب والشدة مثال للتوضيح فقيه اإلمام أيب حنيفة أساس
عل مزاج الفارس؛لكن بقائه يف األقوام بتصلب الرتك .وهكذا جيتدمع املدارج يف األمور املختلفة ص
فاليكون ذلك شدة بل ثباتص.
فصل :االجتدماعية املولودة للحكم عندان مصداقها حاعسق ميم .وكان انتهاؤها إىل مقتل عثدمان
مث كان بعدها ثلث( )2مدارج لتلك االجتدماعية  :2يف زمن بىن أمية مصداق عني  :4يف زمن بين
عباس مصداق سني .فاألول للعرب ،والثاين لفارس .كل ما أقام العرب حكومة حسب ذهنيتهم
مثال :اخلالفة الراشدة كأهنا ممتنعة يكون يف بعض األوقات مثال برق ابرق فغالب ما يكون من
العرب يكون عل طريقة بين أمية .حنن نرى يف أايمنا هذه الدعاة إىل إحياء اإلسالم من العرب
كلهم اليعرفون من اتريخ اإلسالم إال حكومة اهلند ليس ذلك عندان شرح لذهنيتهم .وكذلك كل
ما قام الفارس ،واهلند معهم بقيام حكومة اإلسالمية يكون عل منهاج بين عباس يف بغداد ،فرأينا
من ذهنية أهل اهلند كأهنم اليعرفون من اتريخ اإلسالم إال بغداد( )3مث قاف درجة اثلثة اجتدماعية
( )1ولد محمد بهاء الدين شاه نقشبند سنة 717ه ،الموافقة 1317م في قصر هندوان ،والتي سميت فيما بعد بقصر
العارفان ،وهي قرية في أوزباكس تان بالقرب من بخارى ،فبعد أن تلقى العلوم الش رعية ص حب الش يخ محمد بابا
السماسي،أخذ عنه السكينة والخشوع والتضرع.وبعد وفاة السماسي صحب الشيخ كالل الذي اعتنى به ورباه أفضل
تربية.من مص نفاته :أهمها :ا وراد البهائية ،كتاب تنبيه الغافلين ،وكتاب س لك ا نوار ،وكتاب هدية الس الكين،وغير
ذلك.توفي ليلة االثنين  53من ربيع ا ول س نة  725ه الموافقة 5388م،ودفن رحمه هللا في بس تانه كما أوص ى
في بخارى بأوزبكس تان.لينظر :الحديقة الندية في آداب الطريقة النقش بندية محمد بن س ليمان البغدادي  /مطبوعة في
مصر.وأيضا :مناهج السير بي الحسن المجددي طبع في دلهي عام 5217م.
( )2ثال ثة مدارج  :الباحث
( )3يذكر الشيخ ال سندي هنا شعرا باللغة ا ردية لذا جعلته أنا في الهامش :شعر :بڑا غلغله جن كا تها كشوروں ميں
– وه سوتے هين بغداد کے مقبرون ميں .الشاعر:حالي.
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مولدة للحكومة .هذا يف زمن املعتدمد( )1أتسس حكومة يف خبارى ،فكل ما قام األتراك بتأسيس
احلكومة يكون مثل ذلك خبارى فقط .األتراك فتحت استنبول ،وجعلت حكومتها مثل حكومة
خبارى.
فصل:االجتدماعية املولدة النقالب أللها يف أول وقت املعراج .االنقالب األول كان يف بدر .هذا
للعرب .والثاين يف دمشق ط,س هذا كان لةأمم املسلدمة االجتدماعية يف الثانية  43يف الثالثة مث
بعد ذلك االنقالب الثالث ط,س,م هو جتهيز اجليوش عل القسطنطية زمن سليدمان عبد امللك(.)2
فاالجتدماعية االنقالبية يف اإلسالم مثل الدرجة األوىل مثل بدر كأهنا ممتنعة عندان إال أن يربق
ابرق .واالجتدماعية الثانية هذه ممكنة جلدمع الروم والفارس والعرب .واالجتدماعية الثالثة يف إستانبول
جبدمع الرتك والروم .يف أي بلدة يكون االنقالب يف اإلسالمية يكون عل هاتني الدرجتني،

()3

واهلند ملحق ابلفارس .تتدمة للفصل الثاين.
بعد االجتدماعية يف الدرجة الثالثة اليت شرعنا فيها يف زمن معاوية مصداق ألف الم ميم ممتد إىل
آخرالدهر .مث ذكران له درجتني  :2الف الم را  :4الف الم ميم را فاألقوام من تلك الدرجتني
درجته ألف الم ص .فدمن زمن معاوية إىل زمن املنصور( )4انتهت الذهنية العربية مث من زمن بغداد
غلبت ذهنية فارسية فيها اجتدماع العرب والروم والرتك واهلند ،كان هذا درجة أقدم من ألف الم را،
وألف الم ميم را .فاالجتدماعية العدمومية لةأقوام اإلسالمية هلا نوعان :2 .حتقق زمن معاوية يف
( )1أحمد بن المتوكل على هللا جعفر بن المعتصم( 972 - 992هـ =  829 - 843م) ،أبو العباس ،المعتمد على
هللا :خليفة عباسي.ولد بسامراء ،وولي الخالفة سنة 912هـ بعد مقتل المهتدي با َّ بيومين .وكان مقام الخلفاء قبله في
سامراء فانتقل المعتمد منها إلى بغداد ،فلم يعد إليها أحد منهم بعده.لينظر:ا عالم للزركلي.507-502/5،
( )2سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية ( 22-14هـ  757-274/م) ،الخليفة ا موي
الس ابع ،وهو يعد من خلفاء بني االمية ا قوياء.ولد بدمش ق وولي الخالفة يوم وفاة أخيه الخليفة الوليد بن عبد الملك
عام 22هـ  .ومدة خالفته ال تتجاوز السنتين وسبعة شهور( .حكم 22-22 :هـ  757-751/م).اختار عمر بن عبد
العزيز قبل موته ليكون وليا للعهد،ويخلفه من بعده.لينظر :مآثر اإلنافة في معالم الخالفة ،أحمد بن علي بن أحمد
الفزاري القلقش ندي ثم القاهري (المتوفى895 :هـ )  ،540/55 ،538/5المحقق :عبد الس تار أحمد فراج ،مطبعة
حكومة الكويت – الكويت ،الطبعة الثانية5281 ،م،
( )3في ن ر :الدرجتان لكن " الدرجتين " صحيح حسب التركيب النحوي.الباحث
( )4سبق ترجمته.
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دمشق  :4حتقق يف زمن املنصور يف بغداد ،وبعد ذلك الرتك خالصا ألف الم را يعين أرابب الشدة،
ت ال ِّ
ْكتَ ِّ
اب ا ْحلَ ِّك ِّيم" 1الكتاب هو
آَّي م
وأرابب اللني ألف الم ميم را الفارس مت هذا  .قوله ":تِّل َ
ْك َ

القانون ،واحلكدمة روح القانون ،فالقانون بدون الروح يكون هلو احلديث.

مجلة معرتضة :حنن نقدم فقه أيب حنيفة من الفقهاء؛ألنه يشتدمل عل احلكدمة الجتدون يف كتاب
مسألة إال ومعها عقليتها أخطأوا أو ألابوا الحبث لنا يف ذلك؛ألن هذا يرجع إىل أفراد املصنفني.
احملقق يكون كالمه لائبا أكثر ،وغري احملقق يغلط أكثر؛لكن تروج كتاب معاين اآلاثر للطحاوي

1

كتاب حديث؛لكن يف كل ابب طريق النظر مذكور فيه.طوائف من أهل احلديث يستنكفون من
ذلك ،وحنن حنبه لذلك .كتاب اهلداية علدمه ابلرواية ضعيف ،وقد جربه الزيلعي

()2

بتخريج

أحاديثه()3؛لكنه أييت يف كل مسألة بدليل مسعي إن كان ،ودليل عقلي بعده ،فطريق احلنفية خالف
طريق األشاعرة( )4من الشافعية واملعتزلة( .)5األشاعرة اعتدمدوا عل النقل فقط عدموما ،واملعتزلة عل
العقل فقط عدموما .وحنن نرى اإلمام ويل هللا هو حمقق احلنفية جيدمع بني الطريقتني النقل والعقل
وهو قوي فيهدما .كثري من الناس الحيبون أن يكون عد اإلمام ويل هللا من احلنفية؛ لكنه لرح يف

 1سبق ترجمته
( )2عبد هللا بن يوس بن محمد الزيلعي 729 - 000(،هـ =  5320 - 000م) أبو محمد ،جمال الدين :فقيه ،عالم
بالحديث .أ صله من الزيلع (في ال صومال) توفي في القاهرة .من كتبه " ن صب الراية في تخريج أحاديث الهداية  -ط
" في مذهب الحنفية ،و " تخريج أحاديث الكشا وغير ذلك .لينظر :ا عالم للزركلي.547 /4 ,
( )3خرج الزيلعي أحاديث كتاب الهداية في كتاب نصب الرأية في تخريج أحاديث الهداية.الباحث
( )4األشااااعر هم جماعة من أهل الس نة،ال يخالفون إجماع ا ئمة ا ربعة (أبو حنيفة ومالك والش افعي وأحمد) وال
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
على العقل .ا شعرية ن سبة إلى إمامها ومؤ س سها أبي الح سن ا شعري ،اللذي ينتهي ن سبه إلى ال صحابي أبي مو سى
ا ش عري ،هي مدرس ة إس المية س نية ،اتبع منهاجها في العقيدة عدد كبير من فقهاء أهل الس نة والحديث ،فدعمت
اتجاههم العقدي .ومن كبار هؤالء ا ئمة :البيهقي ،والباقالني،والغزالي ،والفخر الرازي وغيرهم.الباحث
( )5المعتزلة  :في أوائل القرن الثاني ظهرت فرقة المعتزلة بقيادة واص ل بن عطاء،وعمروبن عبيد بأص ولها
المعروفة ،وقويت شوكتهم في عصر الدولة العباسية حيث كانت ميول خلفائها إلى هذه الطائفة ،فأوقعوا بمخالفيهم في
الرأي.لينظر :مقاالت اإلس الميين بي الحس ن علي بن إس ماعيل ا ش عري (ت394:ه) ،931/5تص حيح :هلموت
ريتر مط :دار فرانز شتايز ،بمدينة فيسبادن (ألمانيا)ط :الثالثة 5400 ،هـ  5280 -م.
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فيوض احلرمني":أن النيب ولاه( )1مبوافقة مذهب قومه ،وهو بني أن يف الفقه اكتف طريقا عدميقا،
وأوفق الطرق ابألحاديث اجملدموعة يف زمن البخاري ومسلم )2(" .فإن كان( )3رجل يقول إنه ليس
()5

حنفيا مثل عامة احلنفية فالأبس؛ألنه إمام جمتهد مستقل( )4فاملذهب الذي يكون فيه أبويوسف

وحمدمد()6؛ فليكن فيه( )7اإلمام ويل هللا أيضا ،وحنن نرى أنه أقوى من أيب يوسف .وبعض املواقع
يسبق احلنفية قاطبة؛لكنه حنفي ،وهو مجع بني حنفية الشافعية أيضا .هذا لحيح مثل ذلك مض
يف األئدمة رجال .اإلمام عبد القادر( )8كان يفيت يف املذهب الشافعي ،واحلنبلي وكان ابن دقيق

( )1في ن ر  :أوصى بدل وصى.
( )2لينظر :فيوض الحرمين لإلمام الش اه ولي هللا الدهلوي  25-20مط  :الش اه ولي هللا أكيدمي حيدرآباد عام
9007م.
( )3في ن ر  :فإن رجل يقول.
( )4المجتهد المستقل في الدراسات اإلسالمية للفقه وأصول الفقه هو الذي استقل بنفسه بوضع قواعده في االجتهاد،
وص اظ لنفس ه أص ول منهج االس تدالل التي يبني عليها الفقه ،وتعد رتبة المجتهد المس تقل درجة علمية عليا هي
أعلى مراتب االجتهاد ،حيث أن المجتهد المس تقل هو مجتهد مطلق أي :أنه مجتهد في جميع أحكام الش رع ،ويش ترط
أن تتوفر في ه أعلى ش روط االجته اد ،ك ا ئم ة ا ربع ة أئم ة الم ذاه ب ا ربع ة وهم :أبو حنيف ة وم ال ك بن
أنس والش افعي وأحمد بن حنبل .وتس مى هذه الطبقة :طبقة المجتهد المس تقل ،أو طبقة المجتهد المطلق المس تقل ،أو
ي وأدلَّتُه ،الدكتور
غير المنتس ب ،وس مى ابن عابدين هذه الطبقة :طبقة المجتهدين في الش رع .لينظر :ال ِف ْقه اإلس الم ُّ
وهبة الزحيلي.29/5،
( )5يعقوب بن إبراهيم بن حبيب ا نص اري الكوفي البغدادي( 589 - 553هـ =  728 - 735م) ،أبو يوس :
ص احب اإلمام أبي حنيفة ،وتلميذه ،وأول من نش ر مذهبه .كان فقيها عالمة ،من حفاظ الحديث .ولد بالكوفة .وتفقه
بالحديث والرواية ،ثم لزم أبا حنيفة ،وولي القض اء ببغداد أيام المهدي والهادي والرش يد .ومات في خالفته ،ببغداد،
وهو على القض اء.من كتبه " الخراج  -ط " و " اآلثار  -ط " وهو مس ند أبي حنيفة ،و " النوادر " و " اختال
ا مصار " و " أدب القاضي " و " ا مالي في الفقه "وغيرها".لينظر:ا عالم للزركلي.523/8،
( )6محمد بن الحسن الشيباني ( 535ه – 582ه ) عالم،فقيه .ولد بواسط سنه 131هـ  ،ونشأ بالكوفة ،وأخذ عن
أبي حنيفة بعض الفقه ،وتمم الفقه على القاض ي أبي يوس
رياس ة الفقه بالعراق بعد أبي يوس

 ،ورحل إلى مالك بن أنس في المدينة .انتهت إليه

.لينظر :تاريخ بغداد  ،الخطيب البغدادي ، 522 / 9 ،دار الكتب العلمية

وأيضا :بلوظ ا ماني في سيرة محمد بن الحسن الشيباني ،محمد زاهد الكوثري  ، 4 ،المكتبة ا زهرية.
( )7في ن ر  :فليكن فيه مثل.
( )8هو الشيخ اإلمام العالم الكبير العار عبد القادر بن ولي هللا الدهلوي أحد العلماء المبرزين في المعار اإللهية،
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
الدهلوي ،وكان من تالمذته ال شيخ عبد الحي بن هبة هللا البرهانوي وال شيخ إ سماعيل بن عبد الغني الدهلوي وال شيخ
فضل حق بن فضل إمام الخير آبادي والشيخ إسحاق بن أفضل العمري الدهلوي المدفون بمكة المباركة السيد إسحاق
بن عرفان البريلوي ،وخلق كثير من العلماء من مصنفاته  :تفسير موضح القرآن وتوفي يوم ا ربعاء  52من رجب
5930ه بدهلي فدفن عند والده لينظر :نزهة الخواطر ،للحسني .597 /7
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العيد()1كان جامعا بني املالكية والشافعية ينسب مثل هؤالء من األئدمة إىل املذهب الغالب عليهم.
فاإلمام ويل هللا حنفي حقيقي حقيقة مث بعده أتباعه حنفيون ،وانشعب من أتباع الشيخ إمساعيل
الشهيد( )2مجع تركوا االقتداء ابملذاهب ،وارتضوا ابسم أهل احلديث ،وأكثر ميلهم إىل اليدمانني مثل
()5

الشوكاين )3( ،والنجديني من أتباع الشيخ حمدمد بن عبد الوهاب )4( ،فيقتدون ابلشيخ ابن تيدمية
وابن القيم( )6مت .قوله ":هد ور ْمحَة لِّل ِّ
ني" 0فيه إشارة أي أن احلكدمة من مدارج اإلحسان.
ْم ْحسنِّ َ
ََ
م
فالصديقية أعل ما متكن لةأمة احملدمدية ،وهي تكون جامعة للحكدمة .قولهَ :وِّم َن النَّ ِّ
اِ َم ْن
اَّلل بِّغَ ِّْري ِّعل ظْم وي ت ِّ
يث لِّي ِّ
ِّ ِّ
ض َّل َع ْن َسبِّ ِّ
يل َّ
ني ()6
َّخ َذها ه مزوا أمولَئِّ َ
اب ممه ٌ
ك َهل ْم َع َذ ٌ
يَ ْش َِّرتي َهل َو ا ْحلَد م
ََ
َن ِّيف أمذمنَ ْيه َوقْرا فَ بَ ِّش ْره بِّ َع َذ ظ
آَّيتمنَا َو َّىل مم ْستَ ْكِّربا َكأَ ْن ََلْ يَ ْس َم ْعها َكأ َّ
اب أَلِّ ظيم"7 .
َوإِّذَا تم ْت لَى َعلَْيه َ

كل قانون لار خاليا من احلكدمة ابعتبار األكثر ،فصورته إن كانت لورة دين ،لكنه ملعبة للدملوك
عباد البطون ،والفروج ،وملن اتبعهم من األحبار والرهبان هؤالء إذا عرض عليهم دين لحيح

( )1هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع ،المعرو كأبيه وجده بابن دقيق العيد 709 - 291( :هـ = - 5998
 5309م) قاض ،من أكابر العلماء با ص ول ،مجتهد .أص له من مص ر ثم انتقل والده إلى قوص فنش أ بقوص.تعلم
بدمش ق واإلس كندرية ثم بالقاهرة .وولي قض اء الديار المص رية س نة  221ه فاس تمر الى أن توفي بالقاهرة  .له
تص اني  ،منه ا إحك ام ا حك ام  -ط مجل دان في الح دي ث ،اإللم ام ب أح ادي ث ا حك ام،وغير ذل ك.لينظر:ا عالم
للزركلي.984-983 /2,
( )2سبق ترجمته
( )3محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الش وكاني 5910 - 5573( :هـ =  5834 - 5720م) فقيه مجتهد من
كبار علماء اليمن ،من أهل صنعاء .ولد بهجرة شوكان _من بالد خوالن_باليمن ونشأ ب صنعاء .وولي ق ضاءها سنة
5992م ومات حاكما بها .وكان يرى تحريم التقليد .له  554مؤلفا ،منها نيل ا وطار من أسرار منتقى ا خبار ,فتح
القدير في التفسير ،خمسة مجلدات وغير ذلك من الكتب القيمة.لينظر :ا عالم للزركلي .927-922 /2
( )4محمد بن عبد الوهاب بن س ليمان التميمي النجدي :زعيم النهض ة الدينية اإلص الحية الحديثة في جزيرة العرب
( 5902 - 5551هـ =  5729 - 5703م) ولد ونشأ في العيينة (بنجد) ورحل إلى الحجاز،فمكث في المدينة مدة
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
للزركلي .918-917 /2
( )5سبق ترجمته
ُّ
ي ،أبو عبد هللا ،ش مس الدين 715 - 225( :ه =
ق
الدمش
عي
ر
الز
عد
س
بن
أيوب
بن
بكر
أبي
( )6هو محمد بن
ْ
ّ
 5310 - 5929م) أحد كبار العلماء .مولده ووفاته في دمشق .تتلمذ لشيخ اإلسالم ابن تيمية حتى كان ال يخرج عن
ش من أقواله ،بل ينتص ر له في جميع ما يص در عنه .وهو الّذي هذب كتبه ونش ر علمه ،وس جن معه في قلعة
دمش ق،وكان حس ن الخلق محبوبا عند الناس.،له مص نفات قيمة منها إعالم الموقعين ،و الطرق الحكمية في الس ياس ة
الشرعية،وكش الغطاء عن حكم سماع الغناء وغير ذلك.لينظر:ا عالم للزركلي 17-12 /2
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خيالفونه ،ويعاندونه مثل الكفار )1( .هلو احلديث فسره أكثر املفسرين بقصص الفارس :جاء به
رجل من أهل مكة حيدثهم عن رستم( )2وغري ذلك( .)3يف هذا داللة عل أن أهل مكة كانوا مييلون
عل الصابئة أهل الفرس .وهذا عندان مثال التعيني .واألمر الكلي عندان كل علم إذا لار خاليا
من املقصد ،وبقيت لورته فهو هلو احلديث .اليهود يقرءون التوراة؛لكن هو خال من مقصد
التوراة فهو هلو احلديث بل كذلك كل الكتب اإلهلية .فالقرآن يتل بدون توجه إىل مقصده ،وكذا
احلديث ،وكتب الفقه ،والتصوف ،والنحو ،واملنطق كلها هلو احلديث( .)4تلك الطوائف تكون
أضر األشياء عل تبليغ الدين" .إِّ َّن الَّ ِّذين آمنموا و َع ِّملموا َّ ِّ
احل ِّ
َّات الن َِّّع ِّيم"8 .
ات َهل ْم َجن م
الص َ
َ َ َ
اجلدماعة املدمثلة التباع احلق تعيينها من أهم مسائل احلكدمة ،فتلك اآلايت إشارة إليه:حنن فسرانها

يف السور:التني ،والعصر ابملعىن العدمومي ،وهو املراد عندان هاهنا أيضا)5( .فاملؤمن كل رجل جعل
نفسه مهيأ للقرابن ،والنصيحة ،والفداء يف سبيل هللا الذي ولل إليه فإن كان أخطأ فهو معفو
عند هللا .وكل ما يظهر له خطأه يرجع عنه عل الفور .ومثاله يف املثنوي :قصة الراعي الذي أنكر
عليه موس صعليه السالمص مث عوتب يف ذلك موس  ،والقصة مشهورة( )6فليقرأ احلكيم ،وليفهم
معىن اإلميان:وحي آمد سوئ موس أز خدا – بنده مارا جرا كردي جدا -تو برائ ولل كردن
( )1في ن ر  :الكفار عبدة ا صنام.جملة معترضة.
( )2يذكر اإلمام الخازن في تفس يره وغيره :نزلت في النض ر بن الحارث بن كلدة وكان يتجر فيأتي الحيرة ويش تري
أخبار العجم ويحدث بها قريش ا ويقول إن محمدا يحدثكم بحديث عاد وثمود وأنا أحدثكم بحديث رس تم وإس فنديار
وأخبار ا كاس رة فيس تمعون حديثه ويتركون اس تماع القرآن،فأنزل هللا هذه اآلية لينظر :لباب التأويل في معاني
التنزيل ت :عالء الدين علي بن محمد أبو الح سن ،المعرو بالخازن (المتوفى745 :هـ ) 322/3ت صحيح :محمد
علي شاهين الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت ط :ا ولى 5451 ،هـ.
( )3رس تم فرخزاد هو قائد الجيش الفارس ي في عهد آخر ملوك الدولة الس اس انية يزدجرد الثالث (632 - 651).
أص له من أرمينيا ،وكان يخدم ملك الفرس بإخالص .كان رس تم حكيما عاقال ذا حنكة يرى من خالل الص راعات
ة.
ق
اب
الس
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
( )4لو قرأت تلك الكتب بدون توجه إلى مقصدها لكانت لهو الحديث.الباحث
( )5في ن ر  :فالمراد بمعناه عندنا كل رجل.
( )6مثنوى،باللغة الفارس ية،اإلمام جالل الدين الرومي،ترجمته بالس ندية،غالم محمد ش اهواني،21-24،ط:س نديكا
أكيدمي كراتشي،عام9003:م.

حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي (من سورة الدهر إىل سورة احلجرات) ]403[ ..............

آمدي نه برائ فصل كردن آمدي( .)1مث السعي يف إمتام الكلدمة اإلميانية بكل قوته هو عدمل لاحل.
هؤالء اثبت هلم جنات النعيم( )2هم عل احلق من أي قوم ،ومن أي طائفة كانوا )3( ،واالجتدماعية
القرآنية جيدمع كل هؤالء عل مركز دام.
املسألة الثانية:مسألة احلكدمة أوال ينظر الرجل إىل املخلوقات ،ويفهدمها .بيان ذلكَ " :خلَ َق
السماو ِّ
ات بِّغَ ِّْري َع َم ظد تَ َرْو َنا 40" ...فاحلكيم أييت بفكر يطدمئن عل هذا اخللق َوأَلْ َقى ِّيف ْاأل َْر ِّ
ِ
َّ َ َ
رو ِّ
اسي هكذا حمقق املسائل َوبَ َّ
الس َم ِّاء َماء فَأَنْ بَ ْت نَا فِّيها ِّم ْن مك ِّل
ث فِّيها ِّم ْن مك ِّل َدابَّظة َوأَنْ َزلْنَا ِّم َن َّ
ََ

َزْو ظج َك ِّر ظمي( )4وأنزلنا من السماء...هذه النبااتت الربط بني هذه :فإذا فرغ من ذلك جيعل ذلك
طريقا ملعرفة ربه ()5الذي خلقه فاليبتلي ابلظنون واألوهام والشكوك .النظر يف تفاليل السدموت
واألرض وما بينهدما جيعل اإلنسان مضطرا يف أن حيكم أبهنا التكون بدون اخلالق .فاحلكيم اليؤمن
ابإلله الذي خلق كل هذه .فإذا قام رجل يعارض فليأت خبلق آخر خيالفه فنعتقد اليوجد خملوق
ْق َّ
اَّلل فَأ مَر ِّوِن َما َذا َخلَ َق
خارج هذه فاليكون هلل الذي خلقها شريك .إليه اإلشارة يف "ه َذا َخل م
و َال ظل ممبِّ ظ
ني" 22يعين هم يقرون أن هذه خلق هللا إذا سألتهم
الَّ ِّذي َن ِّم ْن مدونِّه بَ ِّل الظَّالِّ ممو َن ِّيف َ
ليقولن هللا ،وبعد ذلك فأين تذهبون؟.

مسألة  :احلكيم يدعو الناس إىل إتباع أمر هللا؛ألن هذا يف احلقيقة فرض لنفسه عل نفسه كدما
ذكران من اإلمام ويل هللا من حجة هللا  :أن يف قلب اإلنسان لطيفة مجيع احلقوق يف احلقيقة ترجع
إىل تلك اللطيفة)6( .عندان يف  24إشارة إليه "ولََق ْد آتَ ْي نَا لمْقما َن ا ْحلِّ ْكمةَ أ ِّ
َن ا ْش مك ْر ََِّّّلل َوَم ْن
َ
َ
َ
ِن َِّ
يَ ْش مك ْر فَِّإ ََّّنَا يَ ْش مك مر لِّنَ ْف ِّسه َوَم ْن َك َف َر فَِّإ َّن َّ
محي ٌد" 41هذا رجل حكيم ليس بنيب ،والنيب
اَّلل رَ ِّ  ٌّ
( )1المصدرالسابق نفسه 21:وترجمة ا شعار بالعربية  :جاء الوحي إلى موسى من ربه -لم فارفت عبدي مني؟-
بعثت للوصل بيني وبين عبادي ال للفصل.الباحث
( )2في ن ر  :خالدين فيها
( )3في ن ر  :كان بدل كانوا لكن كلمة "كانوا " صحيح حسب التركيب النحوي.الباحث.
( )4في ن ر :وبث فيهامن كل دابة:الحيوانات.
( )5في ن ر  :ربها بدل ربه لكن جملة " ربه " صحيح حسب التركيب النحوي.الباحث.
( )6حجة هللا البالغة،اإلمام ولي هللا الدهلوي535/5،
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إبهلام هللا حيك عنه فليعرف الناس منزلة احلكيم .اختلف املفسرون يف تشخيص هذا الرجل( )1وقد
ذكروا أن لقدمان ابن عاد مض يف العرب( ،)2والعرب يرجح هذا ،والعجم عدموما يقولون إنه رجل
عجدمي .هذه اخلصومة القيدمة هلا عندان إذا مل يكن الرجل نبيا فليكن من العرب أو من العجم
سواء .تفصيل ملسألة احلكدمة  .أثبتنا( )3يف اإلنسانية ملتني عظيدمتني :2الصابئة من إدريس إىل
إبراهيم  :4احلنفاء من إبراهيم إىل نبينا صعليه الصلوة والسالمص فالذي يطدمئن به قليب أن النيب،
والرسول من خمتصات احلنفية .أما الصابئة فدمدارها عل احلكدمة فقط .احلنفاء إذا حكوا شيئا من
الصابئة فيسدمون عظدمائهم ابألنبياء جراي عل الطالحهم .فاحلكدمة هي اقتضاء الفطرة اإلنسانية،
واإلهلام أييت يف قلبه مثل النحل جبلته أتمره ،وتلهدمه مث إذا اجتدمع يف حظرية القدس حكدماء
كثريون ،وحدث هنا االجتدماعية بني احلكدماء .فدمن قرأ هذا االجتدماع من يكون مأمورا بتعليم
الناس احلكدمة ،وحظرية القدس تكون مؤيدة له ابإلمجاع .هذا هو النيب .وأما قبل اجتدماع احلكدماء
الكثريين( )4يف حظرية القدس ما كان يعرف النيب هبذا املعىن من أمره هللا بتعليم الناس ،وأهلدمه يف
قلبه أبنه مأمور بل هو كان يسدم يف احلكدماء حمداث لديقا ،وهو يسدم بلسان احلنفاء نبيا ،
فواحد من األئدمة قد يكون لديقا نبيا .فإذا كان الرجل املأمور قبل تقرر أن اجتدماع املةأ األعل
دخل يف تعيني النبوة إن كان رجل أمر من هللا ابلتعليم ،وعرف املةأ األعل منزلته عند هللا فتوافق
عل أتييده يسدم رسوال أعظم من نيب .أما هذا التوافق من املةأ األعل ليس أمرا قانونيا إمنا هو
( )1قيل :هو لقمان ابن عنقاء بن س رون وكان نوبيا من أهل أيلة ،ذكره الس هيلي .قال الزمخش ري :وهو لقمان بن
باعوراء ابن أخت أيوب أو ابن خالته،وقيل كان من أوالد آزر ،عاش أل سنة،وأدركه داود عليه_ الصالة والسالم_
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
الحكمة ومنعه النبوة ،وعلى هذا جمهور أهل التأويل أنه كان وليا ولم يكن نبيا.وقال بنبوته عكرمة والش عبي ،وعلى
هذا تكون الحكمة النبوة.والص واب أنه كان رجال حكيما بحكمة هللا تعالى -وهي الص واب في المعتقدات والفقه في
الدين والعقل.لينظر :الجامع حكام القرآن = تفس ير القرطبي ،المؤل  :أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن
فرر ا نص اري الخزرجي ش مس الدين القرطبي (المتوفى275 :هـ ) ،12/54تحقيق :أحمد البردوني وإبراهيم
أطفيش ،الناشر :دار الكتب المصرية – القاهرة ط :الثانية5384 ،هـ  5224 -م.
( )2لينظر:لباب التأويل في معاني التنزيل المعرو ب تفسير "الخازن"،اإلمام الخازن.952/9،
( )3في ن م  :نحن أثبتنا
( )4في ن م  :الكثيرون
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من اقتضاء فطرهتم ،وبعد تقرر احلكدماء لارالجتدماع املةأ األعل دخل قانوين يف تعيني النيب،
ال
فدمثل هذا الفرق ينبغي أن يالحظ يف معرفة أكابر امللتني مث مسألة من احلكدمة .قولهَ ":وإِّ ْذ قَ َ
الشر َك لَظمل ِّ
ِّ
يم " .43الشرك يستلزم التفرق،
لمْق َما من ِّالبْنِّه َوه َو يَ ِّعظمه ََّي بم ََّ
ِن َال تم ْش ِّر ْك ِّاب ََّّلل إِّ َّن ْ
ْم َعظ ٌ
ٌ
وهو مستلزم الظلم .فإن كان الزم الظلم يف بعض املواقع ألمر واقعي فهو ظلم .وإن كان ألمر غري
واقعي فهو ظلم عظيم عل الفطرة اإلنسانية .تفصيل ذلك  :األخ ينازع أخاه ،وكل يستبد بفرقته،
وجيعل احلق منحصرا يف فرقته .هذا البد أن يستلزم الظلم؛لكن كلها أمور واقعية .وأما إذا جعلنا
هلل شريكا ،وهو ليس بومهي أيضا ،وجعلنا التفريق املستلزم للظلم مبنيا عل ذلك كان ظلدما عظيدما.
ِّ
ِّ
ني أ ِّ
صالمه ِّيف َع َام ْ ِّ
َن ا ْش مك ْر
"وَو َّ
سا َن بَِّوال َديْه َمحَلَْته أممه َوهنا َعلَى َوه ظن َوف َ
مسألة حكدمية َ
ص ْي نَا ا ِّْإلنْ َ
يل الْم ِّ
صريم " 41هذا حكم اجلبلة فإذا كان رجل يعرف ربه فيكون احلكم أن اشكر
ِّيل َولَِّوالِّ َديْ َ
ك إِّ ََّ َ

يل ولوالديك . . . .ألن األم محلته وهنا على وهن مث الوالدان أيمرانه خبالف هللا احلق فَ َال
تم ِّطعهما و ِّ
ِّ ِّ
يل 45 . .من مقتض الفطرة
ب إِّ ََّ
يل َم ْن أ َََ َ
ْ َ َ َ
صاح ْبه َما ِّيف الدنْ يَا َم ْع مروفا َواتَّب ْع َسب َ
اإلنسانية الصحيحة:اإلنسان يعتقد بربه ابحلكدمة يتيقن ،ويطدمئن فإذا كان أبواه جاهلني بتلك

احلكدمة هل ميكن من الولد أن يتبعهدما ،ويرتك احلكدمة؟ ج :كال! فاحلكدمة أهنا مع خمالفته من
ص ْي نَا ِّْ
سا َن بَِّوالِّ َديْه َمحَلَْته أممه
معاملة الرب يؤيد حقهدما يف لحبة الدنيا .إىل هذا إشارة " َوَو َّ
اإلنْ َ
ِّ
ني أ ِّ
ك إِّ ََّ ِّ
صالمه ِّيف َع َام ْ ِّ
اك َعلَى
)وإِّ ْن َجاه َد َ
َن ا ْش مك ْر ِّيل َولَِّوالِّ َديْ َ
َوهنا َعلَى َوه ظن َوف َ
يل الْ َمصريم (َ 41
ك بِّه ِّعلْم فَ َال تم ِّطعهما و ِّ
ِّ ِّ
يل َم ْن
س لَ َ
ْ َ َ َ
ٌ
صاح ْبه َما ِّيف الدنْ يَا َم ْع مروفا َواتَّب ْع َسب َ
أَ ْن تم ْش ِّر َك ِّيب َما لَْي َ
يل َم ْرِّجعم مك ْم فَأمنَبِّئم مك ْم ِِّبَا مك ْن تم ْم تَ ْع َملمو َن  45مسألة :أن هللا الخيف عليه شئ هو
يل مُثَّ إِّ ََّ
ب إِّ ََّ
أ َََ َ
مبىن اإلحسان .قد ذكران من قبل ملا كان ربنا ينظر إلينا دائدما فالواجب علينا أن نعبده كأننا نراه

بعلة ذلك العلم العدمومي هلل ،وأخذان هذا من شيخنا رشيد أمحد)1( ،وإىل تلك املسألة إشارة يف
( )1سبق ترجمته

حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي (من سورة الدهر إىل سورة احلجرات) ]406[ ..............

ك ِّمثْ َق َ ظ ِّ
ظ
السماو ِّ
ات أ َْو ِّيف ْاأل َْر ِّ
ِ
ِن إِّ َّنا إِّ ْن تَ م
"َّي بم ََّ
ال َحبَّة م ْن َخ ْر َد ظل فَ تَ مك ْن ِّيف َ
َ
ص ْخ َرة أ َْو ِّيف َّ َ َ
َي ِّ
اَّلل إِّ َّن َّ
ْت ِّبا َّ
يف َخبِّريٌ" .46فالواجب عليك أن تعبده كأنك تراه .مسألة برانمج احلياة
اَّلل لَ ِّط ٌ
َ

األساس فيه عل ألول احلكدمة هو هذا  :أوال يعبد ربه كأنه يراه .اثنيا يكون مقيدما للحق الذي
يعلم أنه حق ،والناس أيضا يعرتفون أبنه حق يقيم( )1يف االجتدماع ،ويصرب عل ذلك اليرتك ألذى
الص َال َة
ِن أَقِّ ِّم َّ
من الناس أو مشقة .هذا هو طريقة االرتقاء يف اإلنسانية ،إليه اإلشارة يف قولهََّ " :ي بم ََّ
ِّ
ك ِّم ْن َع ْزِّم ْاأل ممموِّر " 47مسألة:
ك إِّ َّن َذلِّ َ
َصابَ َ
َوأْ مم ْر ِّابل َْم ْع مروف َوانْه َع ِّن ال مْم ْن َك ِّر َو ْ
اصِّ ْرب َعلَى َما أ َ
يلزم عل اإلنسان أن يكون فردا يف االجتدماع الصاحل اليتكرب عليه ،والينفرد عنه من االجتدماع.

هذا هو مقتض الفطرة األنسانية املوجبة للتدمدن ،فاملدينة الصاحلة مبنية عليه ،إىل هذا إشارة " َوَال
اَّلل َال مُِّيب مك َّل مخمْتَ ظ
ش ِّيف ْاأل َْر ِّ
َّاِ َوَال ُتَْ ِّ
ص ِّع ْر َخ َّد َك لِّلن ِّ
ِ َم َرحا إِّ َّن َّ
ال فَ مخوظر" 48مسألة :
تم َ
يكون الرجل يف وسط االجتدماع ال يف طرف منه .إىل هذا إشارة يف قوله" :واق ِّ
ك
ْص ْد ِّيف َم ْشيِّ َ
َ
ض ِّ
ك إِّ َّن أَنْ َكر ْاأل ْ ِّ
ت ا ْحلَ ِّم ِّري " 44مسألة  :االجتدماع الذي هذا
ص ْو م
ص ْوتِّ َ
َوا ْر م ْ
َص َوات لَ َ
ض م ْن َ
َ
الرجل فرد منه حيتاج يف اجتدماعية إىل السدموت واألرض ،وتنتفع منه ،وقد ثبت أن هذه السدموت
واألرض خالقها هو هللا؛فليكن هذا االجتدماع معرتفا ابخلالق:اجلاهل يعلم ،والغافل يذكر اليكون
فيه رجل يغلب عل االجتدماع ،وينكر اخلالق به تفسد فطرة االجتدماع .إليه إشارة يف "أَََلْ تَ َرْوا أ َّ
َن
السماو ِّ
َسبَ َغ َعلَْي مك ْم نِّ َع َمه ظَاه َرة َوَاب َِّنَة َوِّم َن الن ِّ
ات َوَما ِّيف ْاأل َْر ِّ
َّ
َّاِ
ِ َوأ ْ
َّر لَ مك ْم َما ِّيف َّ َ َ
اَّلل َسخ َ
من مَي ِّ
اَّلل بِّغَ ِّْري ِّع ْل ظم َوَال هد َوَال كِّتَ ظ
اد مل ِّيف َّ
اب ممنِّ ظري " 10مسألة  :كدما يكون يف قلب اإلنسان
َْ َ
إدراك وبصرية ،كذلك يف االجتدماع يكون إدراك وبصرية ألمور توافق الفطرة ،وقد يكون يف االجتدماع
رجل ذكي يدرك ابإلهلام حاجات االجتدماع فهذا لذكائه ،وما أدرك إذا بينه ليفهم كل الناس أنه
موافق للفطرة .هذا حكم واجب اتباعه وإال يتأخر االجتدماع عن التقدم ،فيكون جبانب من هذه
( )1في ن ر :كلمة " اليقيم " التوجد.

حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي (من سورة الدهر إىل سورة احلجرات) ]407[ ..............

الطائفة طائفة ممن جيادل يف هللا يعين يف إهلام هللا عل هذا الرجل املبارك ،وينازعه الإبهلام بل أبنه
يتبع آايته ،وإن كانوا عل خالف الفطرة .فاجلدماعة األوىل عل احلق ،والطائفة الثانية عل الباطل.
ِّ ِّ
ِّ
يل َهل مم اتَّبِّعموا َما أَنْ َز َل َّ
آاب َء ََ
اَّلل قَالموا بَ ْل نَتَّب مع َما َو َج ْد ََ َعلَْيه َ
إىل هذا إشارة من قولهَ ":وإذَا ق َ
الش ْيطَا من يَ ْدعموه ْم إِّ َىل َع َذ ِّ
أ ََولَ ْو َكا َن َّ
الس ِّع ِّري (َ )14وَم ْن يم ْسلِّ ْم َو ْجهه إِّ َىل َّ
اَّلل َوه َو مُْم ِّس ٌن
اب َّ
ِّ
اَّلل َعاقِّبَةم ْاأل ممم ِّ
ك ِّابلْعم ْرَوةِّ ال مْوثْ َقى َوإِّ َىل َّ
ك مك ْف مره إِّلَْي نَا
ور (َ )11وَم ْن َك َف َر فَ َال َُْي مزنْ َ
سَ
فَ َقد ْ
استَ ْم َ
اَّلل َعلِّيم بِّ َذ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ات الص مد ِّ
ضطَره ْم إِّ َىل
ور ( )13مَّنَتِّعمه ْم قَلِّيال مُثَّ نَ ْ
َم ْرجعمه ْم فَ نم نَ بئمه ْم ِِّبَا َعملموا إِّ َّن َّ ٌ
اب رَلِّ ظ
َع َذ ظ
يظ11 .
مسألة  :ثبت بطالهنم بلساهنم إذا سألناهم عن خلق هذه السدموت واألرض يعرتفون أبن اخلالق
هوهللا ،وبعد ذلك كيف يكون احلكم خالف الفطرة اليت خلقها هللا؟ فاألمر احلق يكون مدركا
بفطرة اإلنسان ،والشياطني يلجدمون عل اإلنسان خبالف الفطرة اإلنسانية .إليه اإلشارة يف قوله
السماو ِّ
ِّ
ِ لَيَ مقولم َّن َّ
اَّلل قم ِّل ا ْحلَ ْم مد ََِّّّلل بَ ْل أَ ْكثَ مره ْم َال
ات َو ْاأل َْر َ
تعاىلَ ":ولَئ ْن َسأَلْتَه ْم َم ْن َخلَ َق َّ َ َ
ِّ
السماو ِّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
ِ إِّ َّن َّ
اَّلل ه َو الْغَِِّن ا ْحلَ ِّمي مد ()16
يَ ْعلَ ممو َن (ََّّ )15لل َما ِّيف َّ َ َ
مجلة معرتضة  :قرأان حجة هللا البالغة فعرفنا ابلتفصيل أن مجيع جزئيات الشرع احملدمدي موافق

للفطرة اإلنسانية ،وقدران بعد ذلك أن نصدق مجيع األنبياء ،واحلكدماء الرابنيني أبن أوامرهم موافقة
للفطرة اإلنسانية .فالذي يقدم عل ضدهم هو شيطان خالف الفطرة اإلنسانية  .ومعركة الشيطان
وآدم ذكرت مرارا يف القرآن .فالذي تقرر يف فهدمنا أنه ممثل لضد الفطرة اإلنسانية )1( .فالدين القيم
هواخلواص النوعية لإلنسان اليت التتبدل دائدما ،فدما كان ضدها هو إهلام الشيطان.

()2

فلنذكر

أمثلة للتوضيح :2 .النكاح موافق للفطرة اإلنسانية يتكاثر به النسل ينتظم به التدمدن ،وحيسن

( )1في ن ر :نحن بحمد هللا نفهم كل كلمة نسبت إلى الشيطان أنها مضادة للفطرة.
( )2في ن ر :فباعتمادنا على حكيم رباني استرحنا من تشويشات كثيرة،ونرى اإلنسانية مبتالة بها لعدم توجههم إلى
الحكمة.
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الرجل من ذوى القرىب مودة يتخفف هبا الثقل .وفوائد النكاح كثرية :4ترك النكاح إما يسرف يف
إخراج مادة التوليد بدون نتيجة أو يزين فاخلسارة اليت تلحق بسبب ذلك تعرف ابلبداهة مثل ذلك
البيع والشراء :0مثل ذلك احلكم ابلتشاور .فإذا ركب اإلنسان خالف الفطرة الجيد لذة احلياة
فأمر هللا ليس إال مقتض الفطرة اإلنسانية ،والخيالطه إال الشيطان .مسألة  :خملوق هللا غري متناهية؛
فليتوجه اإلنسان إىل إلالح أمره مبقتض الفطرة اإلنسانية ،واليدعي إحاطة العلم ابملخلوقات
()1
":ولَ ْو أَََّّنَا ِّيف ْاأل َْر ِّ
ِ ِّم ْن َش َج َرةظ أَق َْال ٌم َوالْبَ ْح مر َُيمده ِّم ْن بَ ْع ِّده
فبقيد أمره أيضا .إليه إشارة يف َ
ِّ
اَّلل إِّ َّن َّ
ات َّ
يم " .48كلدمات هللا تكون بالأتييد .هذا
َس ْب َعةم أ َِْبم ظر َما نَِّف َد ْ
ت َكلِّ َم م
اَّلل َع ِّز ٌيز َحك ٌ

غري معقول .كلدمات هللا إذا كانت غري متناهية فليصرف كل قوته إىل اقتضاء فطرته .فدماكان
خارجا عنها اليلتفت إليه .وإمنا فسدت عقول طوائف من احلكدماء خلروجهم عن احلد لرفوا قوهتم

يف ما اليقتضيه فطرهتم فاستنجوا مسائل عل ضد احلكدمة ،والفطرة .مسألة  :النوع اإلنساين
كنفس واحدة؛فليتوجه إىل فهم ذلك االجتدماع ،فاليفرغ منها إىل آخر الدهر .وعندان يف قولهَ ":ما
س و ِّ
يع ب ِّ
اح َدةظ إِّ َّن َّ ِّ
صريٌ " 18مسألة  :النوع اإلنساين له تعلق
اَّلل ََس ٌ َ
َخ ْل مق مك ْم َوَال بَ ْعثم مك ْم إَِّّال َكنَ ْف ظ َ
ابألشياء الكثرية؛فلينظم فكره يف توجهه إىل األشياء ابعتبار احتياج النوع فقط .فاليتغري علدمه
مبعرفة التضاد بني املخلوقات؛ألن ميزان التفكر شئ واحد .النوع اإلنساين إذا تفكر الرجل يف شئ
من وجهتني يتناقض األنظار؛فليؤدي إىل االعرتاف ابلباطل أحياان .وإذا توجه من جهة واحدة
جهة النوع ما وقع الفساد يف فكره )2( .وإذا أخذان اإلشارة إىل ذلك من  44إىل  03اليكون
اَّلل يولِّج اللَّيل ِّيف النَّه ِّ ِّ
َّ
بعيدا " أَََلْ تَ َر أ َّ
َّر َّ
س َوالْ َق َم َر مكل ٌّ
ار َويمول مج النَّه َ
ار ِّيف الل ْي ِّل َو َسخ َ
َن َّ م م ْ َ
الش ْم َ
اَّلل ه َو ا ْحلَق َوأ َّ
ك ِّأب َّ
س ًّمى َوأ َّ
َن َّ
َن َّ
َن َما يَ ْدعمو َن ِّم ْن
اَّلل ِِّبَا تَ ْع َملمو َن َخبِّريٌ" .ذَلِّ َ
ََْي ِّري إِّ َىل أ َ
َج ظل مم َ
مدونِّه الْب ِّ
اَ مل َوأ َّ
َن َّ
اَّلل ه َو ال َْعلِّي الْ َكبِّريم  .مسألة :ويزيد روحا أن النظر يف الكون يلزم أن يكون
َ
( )1في ن ر :في فهمنا.
( )2في ن ر :ولذا أدركناه بالتفصيل في حجة هللا البالغة.التوجد في ن إ.
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من جهة واحدة  :النوع اإلنساين ابتالء اإلنسان يف البحر .فكيف يتوجه إىل هللا ابإلخالص؛ألن
توجهه يف تلك احلالة يصري منحصرا يف خالص نفسه من املخدمصة يتوجه إىل ربه مبثل ما يتصل
به العارف الكامل يف أدىن التفات ،واألمرهو وحدة الوجهة يف التوجه .فإذا التزم الرجل من طول
حياته وحدة النوع اإلنساين ،ومنها التوجه إىل املخلوقات يكون والال إىل هللا حكيدما رابنيا
ِّ
ت َّ ِّ
ْك ََتْ ِّري ِّيف الْب ْح ِّر بِّنِّ ْعم ِّ
بسهولة .أخذانه من قوله :أَََلْ تَ َر أ َّ
آَّيتِّه إِّ َّن ِّيف
َن الْ مفل َ
َ
اَّلل ل مِّرييَ مك ْم م ْن َ
َ
ظ ِّ
ِّ
ِّ
اَّلل مخمْلِّ ِّ
ج َكالظلَ ِّل َد َع موا َّ
ين
ذَلِّ َ
صَ
ك َآل ََّيت ل مك ِّل َ
صبَّا ظر َش مكوظر (َ )34وإِّذَا رَشيَه ْم َم ْو ٌ
ني لَه الد َ
فَ لَ َّما ْنََّاهم إِّ َىل الْب ِّر فَ ِّم ْنهم م ْقتَ ِّ
ص ٌد َوَما ََْي َح مد ِِّب ََّيتِّنَا إَِّّال مكل َختَّا ظر َك مفوظر  .31مسألة  :االجتدماعية
َ
ْم
ْ
اإلنسانية تقسيم احلقوق عل األفراد .فالفرد إذا مل يؤد حقه ،وفرضه اليستفيد من اإلجتدماعية

بشئ .يف قلب كل إنسان ،وجعله حاكدما عل مجيع معامالته ،واإلشارة يف ذلك إىل التوجه إىل
التجلي القائم يف احلجر البحت ،وجعله حاكدما عل مجيع معامالته .هذا من مقتض االجتدماعية
اإلنسانية  :احلكم يف الصورة فردي ،ويف املعىن اجتدماعي مث مسألة مقررة يف نظام اللطائف اإلنسانية
 :أن كل لطيفة هلا غلبة يف بعض احلاالت عل مجيع اللطائف فكذلك يكون للحجر البحت
أيضا غلبة .ففي تلك احلالة الينجو اإلنسان إال بتحكيم التجلي عل مجيع املعامالت .هذا يتحقق
لكل إنسان ابالجتدماع يوم احملشر .وإذا حتقق لرجل مثل تلك الغلبة يف غري يوم احملشر يكون له
ش ْوا يَ ْوما َال
َّاِ اتَّ مقوا َربَّ مك ْم َوا ْخ َ
خالة هو أيضا مثل يوم احملشر ،إليه إشارة يف قولهََّ " :ي أَيها الن م
ََْي ِّزي َوالِّ ٌد َع ْن َولَ ِّده َوَال َم ْولمو ٌد ه َو َجا ظز َع ْن َوالِّ ِّده َش ْي ئا إِّ َّن َو ْع َد َّ
اَّلل َح  ٌّق فَ َال تَ غمَّرنَّ مك مم ا ْحلَيَاةم
ور 00 .فاملسألة لارت راجعة إىل اجتدماعية خواص النوع اإلنساين.
الدنْ يَا َوَال يَغمَّرنَّ مك ْم ِّاب ََّّلل الْغَ مر م

مسألة  :اإلنسانية يف تعلقها ابلكون االستفادة منها حمتاج إىل توسط التوجه إىل اإلله احلق.

فاإلنسانية ليست هلا قبلة إال هللا  :التجلي القائم يف إمام النوع اإلنساين ،وبواسطة هذا التجلي هلا
تعلق جبدميع الكون .وكذلك اإلنسان له تعلق ابلتجلي القائم عل احلجر البحت ،ويستفيد منه،
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ففي هذا التعلق أيضا توسط التجلي القائم يف إمام النوع اثبت .قد جاء يف القرآن َو ْاعلَ ُدموا أ َّ
اّلل
َن َّ
ني الْ َدم ْرِء َوقَـ ْلبِه َوأَنَّه إِلَْيه ُْحت َش ُرو َن ( . )1فاحلالل أن اإلنسان يتعلق بقلبه أو يتعلق ابلكون
َحيُ ُ
ول بَـ ْ َ
إذا أراد ذلك فواجب عليه يتوجه إىل هللا وابلتغافل عن هذا اليستفيد عن شئ :االستفادة تناسب
النوع اإلنساين .وإليه إشارة يف " .إِّ َّن َّ ِّ ِّ
ث َويَ ْعلَ مم َما ِّيف ْاأل َْر َح ِّام
ْم َّ
اع ِّة َويمنَ ِّز مل الْغَْي َ
الس َ
اَّلل ع ْن َده عل م
وت إِّ َّن َّ ِّ
ِّ
س ِّأب ِّ
َي أ َْر ظ
يم َخبِّريٌ" .هذه
ِ َُتم م
اَّلل َعل ٌ
س َما َذا تَ ْكس م
ب رَدا َوَما تَ ْد ِّري نَ ْف ٌ
َوَما تَ ْد ِّري نَ ْف ٌ
الساعة تعلقها ابلتجلي عل احلجر البحت .هذه تعلق ابلكون هذا هو غاية احلكدمة )2( .فائدة
:يقول الشيخ حمدمد إمساعيل( )3يف تقوية اإلميان":ليعلم عامة املسلدمني أن التوجه إىل هللا قبل كل
شئ فرض عل املؤمنني ،فاليتوجه إىل شيخ والابن والملك إالبعد التوجه إىل هللا .هذا عندي من
أهم األمور اإلسالمية"

()4

فسره الشيخ ابللسان اهلندي تفسري يفهدمه النساء والولدان واحملرتف

والعامل سواء ،وحصر مجيع أنواع علوم الغيوب يف هللا فاشتد ذلك عل جهال املسلدمني الذين قبضوا
منالب الزعامة ،واإلمامة بصورة العلدماء واملشائخ؛ألهنم متلوثون ابلشرك ،والتوجه إىل غري هللا.
فإذا شاع هذا العلم يف عامة الناس تكون جتارة هؤالء الزعدماء خاسرة ،فأقاموا القيامة عل أتباع
الشيخ ،وكفروا ،وفعلوا كل ما أمكن هلم من الشنائع)5( .فتعجبت أن تفسري تلك اآلية يف فتح

( )1ا نفال ,اآلية94:
( )2في ن ر  :تمت السورة بحمد هللا.
( )3سبق ترجمته
( )4ذكر الش يخ الس ن دي معنى م ا ورد في ت قوي ة اإليم ان لينظر :تقوي ة اإليم ان،للش اه إس م اعي ل
الدهلوي(5942ه) ،532،29نقلها للعربية وقدم لها :أبو الحس ن علي الحس ني الندوي (المتوفى5490 :هـ )اعتنى
بها :سيد عبد الماجد الغوري الناشر :دار وحي القلم  -دمشق ،سورية ط :ا ولى 9003 ،م.
( )5في ن ر  :أنا لما فرغت من ديوبند رجعت إلى الس ند كانت لي مباش رة في التعليم والوعظ العامة،واتخذت كتاب
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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الباري( )1يف آخر كتاب التوحيد ،وكذلك يف العني 2منقول عن ابن أيب مجرة( )3من املقاربة هو
شرح "خمتصر لحيح البخاري" وكان من كبار الصوفية فكان ابن حجر( )4ما وجد شيئا أحسن
منه فنقله حبروفه ،وخلصه العني ،فتعجبت أن تفسري شيخ اهلند( )5ترمجة لذلك التفسري ابهلند بدون
إضافة شئ.

()6

سورة السجدة
الذي فهدمنا أهنا( )7خمتصة ابلكتاب القانون يف تبدل االجتدماعية .وقد ذكران معىن الكتاب يف سورة
لقدمان هو معىن القانون .ويف الكلدمتني نوع من الفرق .إذا تقرر لورة للدمعىن ،وعرف الناس أن
هذا يقوم مقام املعىن لار قانوان .فإذا استقر ذلك لار كتااب .فاألمر املستقر أو الكتاب يكون
فيه قوة تولية القانون مناسبا لكل عصر إذا استقر الكتاب يف حظرية القدس .وتبدل القانون بعد
تبدل االجتدماعية الزم .فالكتاب املستقر يف حظرية القدس يكون كالبذر لتلك التبدالت)8( .النيبص
الس ا َع ِة َويُن ِ َّز ُل ْالغَي َ
س َماذَا
( )1وجدت تفس ير قوله تعالىِ ". :إ َّن ا َّ ِع ْندَه ِع ْل ُم َّ
ْث َو َي ْعلَ ُم َما فِي ا ْ َ ْر َح ِام َو َما تَد ِْري نَ ْف ٌ
ير"حس ب ما ذكره الش يخ الس ندي نقال عن كالم الش يخ
ي ِ أ َ ْرض ت َ ُموتُ إِ َّن ا َّ َع ِلي ٌم َخبِ ٌ
ت َ ْك ِس بُ غَدا َو َما تَد ِْري نَ ْف ٌ
س بِأ َ ّ
إسماعيل الدهلوي معنى في تفسيرسورة لقمان تحت قوله تعالى المذكور ،وفي آخر كتاب التوحيد أيضا في باب قوله
تعالى:ونض ع الموازين القس ط ليوم القيامة...لينظر:الكتاب :فتح الباري ش رر ص حيح البخاري ت :أحمد بن علي بن
حجر العسقالني الشافعي ،154/8،و 144/53الناشر :دار المعرفة  -بيروت5372 ،م.
 2المراد منه عمدة القاري شرر صحيح البخاري للشيخ بدر الدين العينى (المتوفى811 :هـ) الباحث.
( )3عبد هللا بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة ا زدي ا ندلسي ،أبو محمد( 221 - 000هـ =  5922 - 000م) من
العلماء بالحديث ،مالكي .أصله من ا ندلس ووفاته بمصر .من كتبه القيمة جمع النهاية اختصر به صحيح البخاري،
ويعر بمختصر ابن أَبي َج ْمرة ،و بهجة النفوس " في شرر جمع النهاية ،و المرائي الحسان في الحديث والرؤيا
لينظر :ا عالم للزركلي .82 /4
( )4أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقالني ،أبو الفضل ،شهاب الدين ،ابن َح َجر 819 - 773( :هـ = - 5379
 5442م) من أئمة العلم والتاريخ .أصله من عسقالن (بفلسطين) ومولده ووفاته بالقاهرة .أقبل على الحديث ،ورحل
إلى اليمن والحجاز وغيرهما لس ماع الش يوخ ،وعلت له ش هرة فقص ده الناس لقخذ عنه وأص بح حافظ اإلس الم في
عص ره .من مص نفاته :الدرر الكامنة في أعيان المئة ا لثامنة ,لس ان الميزان ,اإلحكام لبيان ما في القرآن من
ا حكام,فتح الباري شرر صحيح البخاري وغير ذلك.لينظر :ا عالم للزركلي .572-578 /5
( )5سبق ترجمته
( )6في ن ر :رأيت حماقة المخالفين،وتعصبهم ،ورضيت بحمد هللا على طريقة مشائخنا .تمت فائدة بحمد هللا.
( )7أن هذه السورة .الباحث.
( )8من هنا يبدء الش يخ الس ندي تفس ير آلم_أول اآلية من س ورة الس جدة_ لكن هذه الحرو التوجد كتابة في نص
المخطوط.الباحث.
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لل هللا عليه وسلمص ما أت به من علدمه عل الكتاب هو القانون األول الذي يكون مصداق
ألف( )1إذا كان يقتدي به الناس يف ذلك العدمل .أما ما يكون خالا به فهو خارج عنه فحفظ
الناس من الصحابة أقوال النيب وأعدماله ،وتفطن مجاعة ابلتفريق:ما يكون قانوان وما ليس بقانون.
فاجلامع للرواايت من لغار الصحابة يعرف أبوهريرة( .)2أما العارف ابلقانون فهو عدمر الفاروق مث
ابن مسعود( )3وعلي بن أيب طالب .مث جاء الدور الثاين مصداق الم .فالفاروق مجع الفقهاء بعد
التشاور عل قانون .وسنة عدمر هو القانون يشرحه ابن مسعود كان اإلمام فيه علي ابن طالب.
ومعاوية كان جيدمع الناس عل ذلك القانون مث بعد ذلك جاء اجملددون يف كل مائة سنة .فالذي
نعرفه إماما كبريا هو اإلمام أبو حنيفة مث تشبعت حتت فكره مدارس للفقه احلنفي مدرسته يف
العراق ،مدرسته يف مصر ،مدرسته يف خبارى .مث من مدرسة خبارى مدرسة يف غزنة مث منها انشبعت
يف دهلي .حنن نعرف جتدد كل مدرسة ،وكيفيات خالة هبا( .)4قوله" :تَ ْن ِّزيل ال ِّ
ْكتَ ِّ
ب
اب َال َريْ َ
م
فِّيه ِّم ْن َر ِّ
ك لِّتم ْن ِّذ َر قَ ْوما َما أ ََاته ْم ِّم ْن
ني ( )1أ َْم يَ مقولمو َن افْ تَ َراه بَ ْل ه َو ا ْحلَق ِّم ْن َربِّ َ
ب ال َْعالَ ِّم َ
ك لَ َعلَّه ْم يَهتَ مدو َن" .3الذي يثبت يف األرض هذا ظاهر يف التاريخ .وإمنا لار بصورة
نَ ِّذي ظر ِّم ْن قَ ْبلِّ َ
متجددة؛ألن القوم ما كان عندهم قانون فيحتاج إىل تنزيل الكتاب من حظرية القدس مث ذكر
ِّ ِّ
حظرية القدس يف قولهِّ َّ َّ " :
السماو ِّ
استَ َو
ِ َوَما بَ ْي نَه َما ِّيف ستَّة أَ ََّّيظم مُثَّ ْ
ات َو ْاأل َْر َ
اَّلل الذي َخلَ َق َّ َ َ
( )1آلم :إن هللا عزرجل لما منح رسوله النبوة وأنزل عليه القرآن_القانون اإللهي_ فكر رسول هللا _ صلى هللا عليه
وسلم _كثيرا كي يغلب القانون اإللهي؟ثم أنزل هللا الحرو المقطعة المذكورة،فالمراد من ال من حيث علم ا بجد
 ،5ومن "ل"  ، 30ومن "م" ، 40كأنه إش ارة إلى رس ول هللا _ص لى هللا عليه وس لم _بأن القانون اإللهي يغلب في
إحدى وس بعين س نة،ففتحت الممالك فيها كما اليخفى .أو المراد من الحرو المقطعة المذكورة ثالث درجات
لالجتماع اإلسالمي التي ذكرتها في تفسير أول آية من سورة لقمان في الهامش.لينظر :روائع البيان في تفسير القرآن
من أمالى الشيخ غالم مصطفى القاسمي(خ).30-92/5
( )2أبو هريرة الدوس ي قد اختل في اس مه اختالفا كثيرا.قال ابن إس حاق :قال لي بعض أص حابنا عن أبي هريرة
صلَّى ا َّ َعلَيْه َو َسلَّ َم :عبد الرحمن ،وإنما كنيت بأبي هريرة
كان اسمي في الجاهلية :عبد شمس ،فسماني رسول هللا َ
صلَّى ا َّ َعلَيْه
ني وجدت هرة فحملتها في كمي ،فقيل لي :أنت وأسلم أبو هريرة عام خيبر ،وشهدها مع رسول هللا َ
س لَّ َم ثم لزمه وواظب عليه رغبة في العلم.قال الهيثم بن عدي :توفي س نة ثمان وخمس ين ،وقال الواقدي :توفي س نة
َو َ
تسع وخمسين وهو ابن ثمان وسبعين سنة.ا عالم للزركلي .354-353/2
( )3سبق ترجمته
( )4في ن ر  :أما المدارس ا خرى فليس عندنا معرفة بتفصيلها.
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َعلَى ال َْع ْر ِّ
الس َم ِّاء إِّ َىل
ش َما لَ مك ْم ِّم ْن مدونِّه ِّم ْن َوِّظيل َوَال َش ِّفي ظع أَفَ َال تَ تَ َذ َّك مرو َن ( )1يم َدبِّ مر ْاأل َْم َر ِّم َن َّ
ظ
ْاأل َْر ِّ
ْف َسنَ ظة ِّممَّا تَ عمدو َن" .5هللا الذي . . .فالتجلي القائم
ج إِّلَْيه ِّيف يَ ْوم َكا َن ِّم ْق َد ماره أَل َ
ِ مُثَّ يَ ْع مر م
عل العرش هو الباعث الجنذاب حظرية القدس( )1ويف  1ذكرها يدبر هللا األمر مث يرجع إليه هو
الذي نسدميه حظرية القدس مثل ذلك من األمور العظام اليت تتعلق ابألقوام جيتدمع هلا املةأ األعل
ظ
ْف َسنَ ظة ِّممَّا تَ عمدو َن.
يف كل ألف سنة مرة نسدمي ذلك بيوم ،وإليه اإلشارةِّ .يف يَ ْوم َكا َن ِّم ْق َد ماره أَل َ
يف يوم يتعلق بتدبري األمر فصنف من التدابري أمرها( )2ألف سنة .فالقانونية اليت يتضدمنها الكتاب
تكفي أللف سنة يكون له منهج واحد يف ذلك األلف .معىن ذلك أن القانون يتجدد يف األلف
الثاين.
مجلة معرتضة  :األمور املتعلقة ابألقوام يكون اليوم فيه مقداره ألف سنة فقط .واألمور املتعلقة بقوم
واحد يكون اليوم فيه مقدار ألف شهر فقط ،وذلك يعد مائة سنة ابلتخدمني .كدما جاء يف الرواية:
أن يف كل مائة سنة جيدد الدين( )3معناه التجديد القومي .أما جمدمع األقوام الداخلة يف اجتدماع
الشهادةِّ الْع ِّزيز َّ ِّ
ك َع ِّاَلم الْغَْي ِّ
يم6 .
اإلسالم يكون جتددا فيه بعد ألف سنة .قوله  :ذَلِّ َ
ب َو َّ َ َ م
الرح م
شهادة الذي تقرر له القانون ،وبعد ذلك غيب فهو ابلنيب أييت التجديد من مجلة األئدمة اجملتهدين.
ظ
ِّ
ْق ا ِّْإلنْس ِّ
ان ِّم ْن َِّ ظ
ني ( )7مُثَّ َج َع َل نَ ْسلَه
إليه اإلشارة يف " الَّذي أ ْ
س َن مك َّل َش ْيء َخلَ َقه َوبَ َدأَ َخل َ َ
َح َ
ني ( )8مُثَّ س َّواه ونَ َف َخ فِّيه ِّمن ر ِّ
ِّم ْن مس َاللَ ظة ِّم ْن َم ظاء َمه ظ
ار َو ْاألَفْئِّ َدةَ
وحه َو َج َع َل لَ مك مم َّ
الس ْم َع َو ْاألَبْ َ
صَ
ْم
َ َ
( )1توض يح مص طلح حض يرة القدس :اعلم أن لقروار البش رية حض رة تتجذب إليها انجذاب الحديد إلى المقناطيس
وتلك الحض رة هي حظيرة القدس محل اجتماع النفوس المتجردة عن جالبيب ا بدان بالرور ا عظم الذي وص فه
النبي صلى هللا عليه وسلم بكثرة الوجوه وا لسن واللغات وإنما هو تشبه لصورة نوع اإلنسان في عالم ا مثال راجع
حجة هللا البالغة لإلمام الدهلوي باب ذكر المق ا على  48 /5ت :الس يد س ابق ،مط:دار الجيل ،بيروت – لبنان
ط:ا ولى 5492 :هـ 9001 -م.
( )2في ن ر  :كلمة " أمرها " التوجد.
( )3الحديث ورد عن أبي هريرة فيما أعلم عن رس ول ص لى هللا عليه وس لم أنه قال« :إن هللا تعالى يبعث لهذه ا مة
على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها».لينظر :مختصر سنن أبي داود تألي  :الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي
المنذري (المتوفى 212 :هـ ) , 593 /3ت :محمد صبحي بن حسن حالق (أبو م صعب) حكم ا لباني :صحيح:
الصحيحة ( )122الناشر :مكتبة المعار للنشر والتوزيع ،الرياض  -المملكة العربية السعودية ط :ا ولى5435 ،
هـ  9050 -م.
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()1
ولَلْنَا
قَلِّيال َما تَ ْش مك مرو َن" 4 .معناه االجتهاد يف التجديد .فالتجديد من األئدمةَ . .وقَالموا أَإِّ َذا َ
ِ أَإِّ ََّ لَِّفي َخل ظْق ج ِّد ظ
ِّيف ْاأل َْر ِّ
يد بَ ْل ه ْم بِّلِّ َق ِّاء َرِّب ْم َكافِّ مرو َن ( )40فيه بيان أن املقصد من القانون،
َ

ومن جتديده هو بقاء اإلميان بلقاء الرب يعين تكدميل لطيفة احلجر البحت .فإذا كان الناس كاملني

أييت منهم التجديد ،واحلاجة إىل التجديد ليس إال لذلك .كل ما لار القانون يف حالة اليتأت
منه اليقني بلقاء الرب لار منسوخا .والذين يتيقظ منهم احلجر البحت أشري إىل حالتهم يف قوله:
ِّ
ِّ َّ ِّ
ين إِّ َذا ذمكِّ مروا ِّبا َخروا مس َّجدا َو َسبَّ محوا ِِّبَ ْم ِّد َرِّب ْم َوه ْم َال يَ ْستَ ْكِّربمو َن ()45
إِّ ََّّنَا يم ْؤم من ِِّب ََّيتنَا الذ َ
ض ِّ
اج ِّع يَ ْدعمو َن َرَّب ْم َخ ْوفا َوََ َمعا َوِّممَّا َرَزقْنَاه ْم يم ْن ِّف مقو َن ( )46فَ َال تَ ْعلَ مم
تَ تَ َج َ
اَف مجنم م
وب ْم َع ِّن ال َْم َ
نَ ْفس َما أم ْخ ِّفي َهل ْم ِّم ْن قم َّرةِّ أَ ْع م ظ
ني َج َزاء ِِّبَا َكانموا يَ ْع َملمو َن 47 .فصورة القانون يف بعض األوقات
ٌ
َ
جيتدمع مع عدم التوجه إىل احلق فاليكون مقصودا يف األداين يف تلك احلالة.
مجلة معرتضة :الذين اشتغلوا ابلقانون ،ومل يلتفتوا إىل تيقظ احلجر البحت أو نقول مل يلتفتوا إىل
حتصيل اإلحسان ملسلم املدارج :الطبقة األويل جتعل مطدمع نظرها حتصيل الفوائد املعاشية فقط
أييت ابالحتيال إذا رأى فوت الغرض منه؛لكنه إذا كان اليصرح بتقدمي غرضه الدنياوي عل اآلخرة
بل جيعل اإلميان ابآلخرة ملحوظا يف االجتدماع .فاجلدماعة حتسبه من املسلدمني الأييت بشئ خيرجه
من الدين .هؤالء منافقون عدمليا الذين ذكرهم النيب يف قوله :أربع من كن فيه كان منافقا خالصا
احلديث( )2الطبقة الثانية اليعبدون ابإلميان ابآلخرة ،ويتكلدمون بكلدمة اإلميان رايء للناس .أما يف
العدمل فالفرق بني الكفر واإلميان ليس عندهم .هؤالء منافقون نفاقا عدمليا هم ملحقون ابلكفار.
أما يف نظر القانون فداخلون يف املسلدمني فالذين الحيبون الفقه ،ويشنعون عل الفقهاء املراد هبم
( )1في ن ر ":جملة معترضة":التوجد
( )2أخرجه البخاري في ص حيحه:عن عبد هللا بن عمرو أن النبي ص لى هللا عليه وس لم قال " :أربع من كن فيه كان
منافقا خالصا ،ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها :إذا اؤتمن خان ،وإذا حدث كذب،
وإذا عاهد غدر ،وإذا خاص م فجر " لينظر :الجامع المس ند الص حيح المختص ر من أمور رس ول هللا ص لى هللا عليه
وس لم وس ننه وأيامه "ص حيح البخاري" تألي  :محمد بن إس ماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي رقم الحديث  34باب
عالمة النفاق  52 /5ت :محمد زهير بن ناصر الناصر الناشر :دار طوق النجاة ط :ا ولى5499 ،هـ.
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هااتن الطبقتان ،والقرآن مساهم فاسقني .ذكر تلك الطبقات يف قوله :أَفَ َم ْن َكا َن مم ْؤِّمنا َك َم ْن َكا َن
فَ ِّ
اسقا َال يَ ْستَ موو َن  48املراد ابلفاسق( )1هو املتظاهر ابلقانون ،والتارك لإلحسان قطعا وفسق دون
َّ ِّ
ادوا أَ ْن َُيْ مر مجوا ِّم ْنها أ ِّمعي مدوا
َّار مكلَّ َما أ ََر م
س مقوا فَ َمأ َْواه مم الن م
فسق مثل شرك دون شركَ .وأ ََّما الذ َ
ين فَ َ
ِّ ِّ
اب الن ِّ
َّار الَّ ِّذي مك ْن تم ْم بِّه تم َك ِّذبمو َن 43 .هؤالء الطبقة اآلخرة اليت وللت
يل َهل ْم ذموقموا َع َذ َ
فيها َوق َ

إىل الكفر كلما أرادوا( . . .)2فالذين يتظاهرون بصورة القانون ،ويعرضون عن اإلحسان فإن نبهوا
أو ذكروا مث ألروا عل خطيئتهم ينتقم منهم يف الدنيا واآلخرة .إليه اإلشارة " َوَم ْن أَظْلَ مم ِّممَّ ْن ذمكِّ َر
ِّ
ِّ
ِِّبَّي ِّ
ني مم ْن تَ ِّق ممون " .44فليتنبه القارئ أن سلب احلكومة
ِ َع ْنها إِّ ََّ م َن ال مْم ْج ِّرم َ
ت َربِّه مُثَّ أَ ْع َر َ
َ
عن قوم إمنا يكون بشؤم هؤالء إذا اختذهم الناس أئدمة وملوكا ،وهم يستحقون االنتقام يسلب عنهم
احلكومة يذهب عن القوم؛فلذلك األمر ابملعروف ،والنهي عن املنكر من أهم الفرائض .وملا تيسر
لنا يف زمننا طريقة اجلدمهورية ففيها يكون األمر ابملعروف ،والنهي عن املنكر أسهل ،واختيار ذلك
النظام يف احلكم ألزم للدمسلدمني .ومساواة املسلم ،والذمي يف بعض احلقوق الراجعة إىل الدنيا
ليست بعيب يف القانون .والفقهاء بسبب تباعدهم عن السياسيات نسوا تلك الفروض املضروبة،
فاليكون ترسم بذلك حجة يف الدين.
فصل :األمر مفوض يف التجديد إىل األئدمة اجملتهدين ،واختالفهم يف االجتهاد طبيعي هلم .هل
ميكن القيام بذلك الفرض منهم الزدايد االطدمينان؟أشار إليه يف اآلايت اآلتية إن هذا كائن بال
ِّ
اب فَ َال تَ مك ْن ِّيف ِّم ْريَظة ِّم ْن لَِّقائِّه َو َج َعلْنَاه هد لِّبَِِّن
وسى الْكتَ َ
ريب يف قوله تعاىلَ :ولََق ْد آتَ ْي نَا مم َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
صبَ مروا َوَكانموا ِِّب ََّيتِّنَا يموقِّنمو َن ( )11حالل
يل (َ )13و َج َعلْنَا م ْنه ْم أَئ َّمة يَه مدو َن ِّأب َْم ِّرََ لَ َّما َ
إ ْس َرائ َ
املطلب :لقد آتينا موس الكتاب ،وجعلناه هدى هلم ،وجعلنا منهم أئدمة يهدون أبمران إذا مل يقم

يف بىن إسرائيل مثل موس بعد موس جعلنا منهم أئدمة .هذا أمر معلوم أن البعض كان نبيا،
()1في ن ر  :من الفاسق
( )2في ن ر  :في تاريخ العباسية رجال من أهل الفارس أسلموا حصلت لهم عند المسلمين منزلة.
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واحملدثية ،والصديقية ملا كانت قائدمة ابقية عند املسلدمني أيضا سهل قيام أئدمة منهم فالتكن يف
مرية  . . . . .بعد()1ما أمتدمنا إال يكن بلقائه مثل ذلك األمر تالقي أنت أيضا يالقيك بالمرية
يكون الكتاب هدى .مث جيعل من األمة أئدمة يقومون ابهلداية .وبعض املفسرين جعلوا ضدمري لقائه
ملوس هذا عندان غلط ابملرة يف اهلم مث يؤلوهنم عل قصة املعراج( .)2فاأللل والتأويل خطأ لفظي
ِّ ِّ ِّ
ِّ
يما َكانموا فِّيه َُيْتَلِّ مفو َن  41إشارة أن اختالف اجملتهدين
إِّ َّن َربَّ َ
ك ه َو يَ ْفص مل بَ ْي نَه ْم يَ ْوَم الْقيَ َامة ف َ
الميكن فصله يف الدنيا قطعا فليس الطريق إال اتباع األكثر .هذا هو أساس اجلدمهورية اتباع األكثر
هوالذي يسدميه الفقهاء إمجاعا)3( ،ومل يتفطن ملعىن اإلمجاع إال قليل من اإلمجاع ،وحنن نتبع يف
ذلك اإلمام ويل هللا فقط.
فصل يف إزالة اخلفاء:ورأينا كثريا من الناس ،وكثريا من كبار العلدماء اليعلدمون معىن اإلمجاع قد أدركنا
سبب غلطهم نظام احلكومة يكون عل قسدمني انقاليب  ،ارتقائي .فاالنقاليب الميكن فيه اتباع
األكثر هنالك يكون القيم ابالنقالب رجال )4( ،وأنصاره يكونون يف األقلية فالميكن اتباع اإلمجاع
واألكثر .واإلسالم يف ابتدائه نظام انقاليب .والنظام االرتقائي إمنا يكون بعد استقرار اإلسالم الذي
نسدميه ابالجتدماعية( .)5بعد االنقالب فيه يكون اتباع اإلمجاع ،واألكثرية ،وإقامة النظام اجلدمهوري.
( )1في ن ر  :وبعد ذلك.وجعلنا فقن ما أتممنا.
( )2كما يذكر اإلمام ابن كثير في تفس يره :يقول تعالى مخبرا عن عبده ورس وله موس ى عليه الس الم أنه آتاه الكتاب،
وهو التوراة ،وقوله تعالى :فال تكن في مرية من لقائه قال قتادة :يعني به ليلة اإلس راء ،ثم روي عن أبي العالية
الرياحي قال :حدثني ابن عم نبيكم ،يعني ابن عباس ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم «أريت ليلة أ سري بي
موس ى بن عمران رجال آدم طواال جعدا كأنه من رجال ش نوءة ،ورأيت عيس ى رجال مربوع الخلق إلى الحمرة
والبياض ،س بط الرأس ،ورأيت مالكا خازن النار والدجال» في آيات أراهن هللا إياه فال تكن في مرية من لقائه أنه قد
رأى موسى ولقي موسى ليلة أسري به.ويذكر أيضا :في قوله" :فال تكن في مرية من لقائه" قال :من لقاء موسى ربه
عز وجل.لينظر:تفسير ابن كثير،اإلمام الدمشقي.339-335/2،
( )3اإلجماع في اللغة :العزم المؤكد ،يقال :أجمع أن يفعل كذا أي عزم عليه.وفي االص طالر :اتفاق مجتهدي ا مة
صو ُل ا ِلفقه الذي ال يَ َس ُع الفَ ِقيه َجهلَه.المؤل  :عياض بن
اإلسالمية في عصر من العصور على حكم شرعي.لينظر :أ ُ
نامي بن عوض السلمي 594،الناشر :دار التدمرية ،الرياض  -المملكة العربية السعودية،ط :ا ولى 5492 ،هـ -
 9001م.
( )4في ن ر  :سجدا
( )5ل ينظر:إزالة الخفاء عن خالفة الخلفاء،اإلمام ولي هللا الدهلوي،تحقيق:ا س تاذ تقي الدين الندوي،تعريب،فيروز
أختر الندوي،535/5،ط:دار القلم دمشق عام9053:م.
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ِّ
أَوََل يه ِّد َهلم َكم أَهلَ ْكنَا ِّمن قَ ْبلِّهم ِّمن الْ مقر ِّ
ك َآلَّي ظ
شو َن ِّيف م ِِّّ
ت أَفَ َال
ون ُيَْ م
ْ
ََْ
ْ ْ
ساكنه ْم إِّ َّن ِّيف ذَل َ َ
ََ
ْ َ م
يَ ْس َمعمو َن . 43األمم اهلالكة إمنا هلكت مل يكن فيهم أئدمة االجتهاد ،وأكثريتهم تقوم بقيام امللة

فاستحقوا اهلالك .فإن كان هللا أراد أن يقيم القرآن إىل يوم القيامة خيرج منهم أئدمة يهدون أبمر هللا
ِّ
ِ ا ْجلمرِّز فَ نم ْخ ِّر ِّ
 .أ ََوََلْ يَرْوا أ َََّ نَسو مق ال َْم َ ِّ
سه ْم أَفَ َال
م
ج به َزْرعا َأتْ مك مل م ْنه أَنْ َع مامه ْم َوأَنْ مف م
اء إ َىل ْاأل َْر ِّ م
م
َ
ي ْب ِّ
ص مرو َن  17التنبيه ابلتدبري يف النبات ،واحليوان عل التدبري يف اإلنسان .حالله :إذا أراد هللا
م

قيام إنسان ،وحيوان عل األرض فالبد يسوق هللا املاء إىل األرض اجلرز خيرج نبات أيكل منها
األنعام ،واإلنسان .فإذا مل خيرج هذا أفاليعرفون هذا؟ تقيسون األمم اهلالكة مل خيرج فيهم مثل هؤالء
الرجال .والذين يريد هللا إبقاءهم خيرج فيهم رجاال .القانون اليقوم إال ابحلكدمة واحلكومة .فإذا
حصل العزم أبن القانون يستدمر يف تلك امللة ،والسورة مكية أييت سؤال يف الطبائع عل حسب
العادة مىت يكون ذلك احلكم موافقا للقانون اإلهلي ؟ فاإلشارة أن السؤال الحاجة إىل اجلواب عنه
فإنه اليتعلق بفهم ماهية القانون ،فاإلشارة إىل هذه اآلايت َويَ مقولمو َن َم ََت ه َذا الْ َف ْت مح إِّ ْن مك ْن تم ْم
َّ ِّ
ِّ ِّ
ِ
ين َك َف مروا إُِّيَا من ْم َوَال ه ْم يم ْنظَمرو َن ( )14فَأَ ْع ِّر ْ
صادق َ
َ
ني ( )18قم ْل يَ ْوَم الْ َف ْت ِّح َال يَ ْن َف مع الذ َ
َع ْنه ْم َوانْ تَ ِّظ ْر إِّ َّن ْم مم ْن تَ ِّظ مرو َن  .03فاجلواب معناه  :أنتم يف هذا الوقت تكدملون إميانكم بفهم
ماهية القانون ،وضرورته ،وحتصيل ذلك ابالجتهاد .هذه األمور حتصيلها قبل الفتح الزم .فإن كنتم
أكدملتم هذا مث سألتم وقت الفتح كان جائزا أما اآلن أنتم حتتاجون إىل تكدميل إميانكم فالسؤال
ض َعْنه ْم َوانْـتَ ِظ ْر( )2إِ َّهن ْم ُمْنـتَ ِظ ُرو َن
غري جائز فالجياب عنه ،وإليه اإلشارة يف  03فَأ َْع ِر ْ

()1

( )1في ن ر  :هذا السؤال.
( )2أي أعرض عن الذين يخالفون حكومة القرآن_غلبة الدين على ا ديان كلها_وانتظر كما يقول اإلمام الدهلوي
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
خالفك.لينظر:تفس ير ابن كثير ،اإلمام الدمش قي 334/2،وأيض ا:حجة هللا البالغة لإلمام الدهلوي ( المتوفى 5572ه )
،32/9ت :السيد سابق مط :دار الجيل بيروت لبنان ،ط5492 ،5:ه=9001م.
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سورة األحزاب

()1

االجتدماعية اليت حيدثها انقالب القرآن( )2يلزم أن تكون بصورة حزب واحد ال بصورة األحزاب
حىت ميكن إقامة حكومة عل قانون القرآن تغلب عل مجيع احلكومات األرضية .فلتدمام هذا
االنقالب يشرتط نفي األحزاب من االجتدماع  .هذا يسدميه أهل عصران بتطهري احلزب عن الضعفاء
الذين مل يطدمئن أنفسهم عل امللك متاما .فالظاهر من إسم سورة األحزاب أهنا خترب عن األحزاب
اليت هامجت املدينة ،وابطنها نفي األحزاب من االجتدماعية اإلسالمية املدينة هي لورة االجتدماع
اإلسالمي .فاهلل صعزوجلص نف هجوم األحزاب عليها كذلك جيب عل النيب صلل هللا عليه
وسلم ص مث عل املؤمنني أن يطهروا االجتدماع اإلسالمي عن األحزاب .وهذه( )3السورة نقسدمها
عل  24فصال:
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
الفصل األول إىل  0تعيني مقصد السورة(ََّ )4ي أَيها النَِّّ اتَّ ِّق َّ
ني
ين َوال مْمنَافق َ
اَّلل َوَال تمط ِّع الْ َكاف ِّر َ
()5
إِّ َّن َّ
اَّلل َكا َن َعلِّيما َحكِّيما  .2اتق هللا :معناه اجتهد يف مجع قوة ألقامة العدل واإلحسان
والتطع الذين هم داخلون يف مجاعتك وليس( )6املراد عندان الكفار واملنافقون اخلارجون من
()8
()7
ك إِّ َّن َّ
اَّلل َكا َن ِِّبَا تَ ْع َملمو َن
ك ِّم ْن َربِّ َ
وحى إِّلَْي َ
املسلدمني ومعىن التطع أي حارهبم َ .واتَّبِّ ْع َما يم َ

َخبِّريا  .4فكل من مل يتبع ما يوح إليك ابلتدمام فكان يف قلبه مرض أو كان منافقا أخرجهم من

( )1س بب تس مية الس ورة با حزاب هذا بأن قبائل العرب المختلفة هاجموا على المدينة،وكان يهود المدينة ومنافقوها
معهم؛لكن حزب هللا فازوا في غزوة ا حزاب فاهلل عزوجل ذكرهم كالنموذج للمسلمين بأنهم فازوا فيها مع أنهم كانوا
قليلين فهم يستطيعون بأن يقضوا على ملوكية كسرى وقيصر،ويقيموا العدل لجميع اإلنسانية.الباحث.
( )2غلبة القرآن أي غلبة الدين على ا ديان كلها.الباحث.
( )3في ن ر  :تلك السورة.
( )4هو جمع قوة إلقامة العدل واإلحسان.الباحث
( )5معنى التقوى عند الش يخ عبيد هللا الس ندي:هو إقامة العدل واإلحس ان،ويؤيده قول الش يخ عبد القادر الجيالني:
ان َو ِإيت َِاء ذِي ْالقُ ْر َبى ...النحل. 20:لينظر:الغنية لطالبي
اإلحْ َ
جماع التقوى في قوله تعالى ِ ﴿ :إ َّن ا َّ َيأ ْ ُم ُر ِب ْال َعدْ ِل َو ْ ِ
س ِ
طريق الحق للش يخ عبد القادر الجيالني ( المتوفى 125ه) ،974/9باب مجلس التقوى ،بتحش ية أبي عبد الرحمن بن
صالح بن عويضة مط :منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت ط :ا ولى 5457 :ه.
( )6في ن ر  :ليس.
( )7يؤيد قول اإلما م اآللوس ي الموق المذكور ":والتطع المنافقين المض مرين" لينظر :رور المعاني لش هاب الدين
اآللوس ي ( المتوفى 5970ه) ، 549/55ت :علي ع بد ال باري عط ية مط:دار الك تب العلم ية بيروت ط :ا ولى :
5451ه.
( )8المراد من قوله تعالى (:التطع) اي حارب الكافرين والمنافقين؛ ن كل من لم يتبع ما يوحى إليك_النبي ص لى
هللا عليه وسلم_ تماما ففي قلبه مرض أو هو منافق.
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مجاعتك حىت الينسب إليك أنك التتبع ما يوح إليكَ .وتَ َوَّك ْل َعلَى َّ
اَّلل َوَك َفى ِّاب ََّّلل َوكِّيال .3

؛ألن هذه احلرب( )1احلرب الداخلي لعب؛لكن ليس شيئ يرتك مهدمال فتوكل عل هللا يف إكدمال
مقصد نزول القرآن ،واشتغل برفع هذا النزاع واخلصومة.

اَّلل لَِّر مج ظل ِّم ْن قَ لْبَ ْ ِّ
الفصل الثاين:يف تعيني الربانمج من قوله تعاىلَ :ما َج َع َل َّ
ني ِّيف َج ْوفِّه َوَما َج َع َل
ِّ
ِّ
ِّ
أَ ْزواج مكم َّ ِّ
اء مك ْم أَبْ نَاءَ مك ْم ذَلِّ مك ْم قَ ْولم مك ْم ِّأبَفْ َواه مك ْم
َ َ م
الالئي تمظَاه مرو َن م ْنه َّن أ َّممهات مك ْم َوَما َج َع َل أَ ْدعيَ َ
ِّ ِّ
ول ا ْحلَ َّق وهو يَه ِّدي َّ ِّ
ط ِّع ْن َد َّ
َو َّ
اَّلل فَِّإ ْن ََلْ تَ ْعلَ مموا
اَّلل يَ مق م
ْس م
َ َ
يل ( )1ا ْدعموه ْم آل َابئه ْم ه َو أَق َ
السب َ
ين وموالِّي مكم ولَيس َعلَي مكم جنَ ِّ
ِّ
ت
ُْت بِّه َولَ ِّك ْن َما تَ َع َّم َد ْ
يما أَ ْخطَأ مْ
آاب َءه ْم فَِّإ ْخ َوانم مك ْم ِّيف الد ِّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ م ٌ
َ
اح ف َ
اَّلل رَ مفورا رِّحيما ( )5النَِّّ أَو َىل ِّابلْم ْؤِّمنِّ ِّ
ِّ
قملموبم مك ْم َوَكا َن َّ
اجه أ َّممها مت ْم َوأمولمو
م َ
ْ
ني م ْن أَنْ مفسه ْم َوأَ ْزَو م
َ
ِّ
اب َّ ِّ
ِّ
ض ِّيف كِّتَ ِّ
ضه ْم أ َْو َىل بِّبَ ْع ظ
ين إَِّّال أَ ْن تَ ْف َعلموا إِّ َىل أ َْولِّيَائِّ مك ْم
ا ْأل َْر َح ِّام بَ ْع م
اَّلل م َن ال مْم ْؤمنِّ َ
ني َوال مْمهاج ِّر َ
اب مسطمورا ( )6وإِّ ْذ أ َ ِّ
ِّ
وح
ك َوِّم ْن نم ظ
ني ِّميثَاقَه ْم َوِّم ْن َ
َم ْع مروفا َكا َن ذَلِّ َ
َخ ْذ ََ م َن النَّبِّيِّ َ
ك ِّيف الْكتَ ِّ َ ْ
َ
ِّ
َخ ْذ ََ ِّم ْنهم ِّميثَاقا رَلِّيظا ( )7لِّيسأ ََل َّ ِّ ِّ
ِّ
ني َع ْن
يسى ابْ ِّن َم ْرَميَ َوأ َ
الصادق َ
يم َومم َ
َْ
ْ
وسى َوع َ
َوإبْ َراه َ
ص ْدقِّهم وأ َ ِّ ِّ
ِّ
ين َع َذااب أَلِّيما  .8املسألة األوىل:جعل التوجه إىل تكدميل املقصدين يستلزم
َع َّد ل ْل َكاف ِّر َ
َْ
فشال يف كل منهدما .هذا أمر طبيعي لإلنسان أن اليكون له مقصد أللي إالشئ واحد؛ ألن كل
نظام بدنه عامل حتت نظام مركز واحد .مركزنظام البدن يف عامة ألسنة الدنيا يسدم ابلقلب؛ألن
حركة القلب أقرب علة ،وأقرب جزء من العلة التامة حلياة البدن .يف الزمان األول كان األطباء
ينظدمون احلركات البدنية حتت نظام ،ومنذ ثالث وأربع مائة سنة حدث فيه جتدد ،فأطباء العصر
ينظدمون عل نظام غري نظام األول؛لكنهم أيضا جيعلون سكون حركة القلب سببا سكون دوران
الدم املستلزم للدموت ،فكان األمر يف تعيني مركز احلياة ما تغري؛ولذلك يستعدملون ما يساوي معىن
القلب ابلعربية يف مجيع ألسنة العامل ملركز احلياة .فقوله :ما جعل هللا لرجل( . . . . .)2إشارة إىل

( )1من المعلوم أن الحرب له نوعان أحدهما الحرب الخارجي وثانيهما الحرب الداخلي ،فالمقص ود لدى الش يخ
الس ندي من قوله تعالى ":التطع الكافرين " هي الحرب الداخلي،وهي ص عب جدا؛ ن الحرب بالكافرين والمنافقين
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.
( )2قد ذكر غير واحد من المفس رين أن هذه اآلية المذكورة نزلت في رجل من قريش كان يقال له ذو القلبين،وأنه
كان يزعم أن له قلبين كل منهما بعقل وافر ،فأنزل هللا تعالى هذه اآلية ردا عليه.لينظر:تفس ير القرآن العظيم,اإلمام
الدمشقي.332/2,
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توحيد املقصد الزم لفطرة اإلنسان وله أمثال :إذا خالف الرجل فطرته هذا وجعل له مقصدين
متفردين أحدمها من اآلخر فيكون حركته هذه مثل أفعال اآلخرعل خالف الفطرة اليت يعدملها
عل خالف الفطرة فيكون أمرا منكرا عند العامة واخلالة .واملثال األول من األمور الغري الفطرية
()2
ما كان رائجا يف اجلاهلية جيعلون الزوجية اليت( )1هي اتبعة له يف تكدميل بعض أعدماله منزلة األم
اليت كانت ألله .جيدمعون األللية والفرعية يف موضع واحد(:)3مجع مثل هذين األمرين منفردين
منكر المجع كل أمرين .إذا كان أحدمها ألال واآلخر الزما له الأبس ابجلدمع؛ ألنه يف احلقيقة
اليتعدد الكل .إليه اإلشارة يف وما جعل أزواجكم . .واملثال الثاين هلذا األمر غري الفطري جيعل

الرجل ولد غريه املتولد من ماء الغري ولدا له فالميكن أن يكون متولدا من مائه أيضا .هذان القوالن

خيالفان احلقيقة ،واليغرياهنا إليه اإلشارة يف ذلكم قولكم أبفواههم( . .)4كذلك فعلكم إذا جعلتم

مقصدكم أمرين متضادين غري فطري مثل قولكم يف هذين املثالني فعلكم هذا أيضا اليغري احلقيقة.
وهللا يريد أن ينبهكم عل هذا اخلطأ ،وتريدون أن تقيدموا مجاعة عاملة ابلقرآن عدمال حقيقيا،
وتريدون أن تصطلحوا مع مجاعة التريد العدمل ابلقرآن بل تريد العدمل خبالفه فتوجهكم إىل مثل
تينك اجلدماعتني غري فطرى .مثل أن يكون لرجل قلبان يف جوفه فدمن أت مبعارضة هذه اآلية برجل
خرجت طبيعة عن سنتها فكان له حتت ثديه األمين حلدمة تشبه القلب مثل اإللبع الزائدة يف يد

اإلنسان مل يفهم القرآن وهللا يقول احلق . .إشارة إىل تبيني احلقيقة ،واملنع عن أمور تنايف الفطرة

هو يهدي السبيل مرتجم بلسان عصران هو يقدر لربانمج قوله يف  1أدعوهم آلابئهم( . .)5منع

( )1في ن ر  :التي التوجد
( )2ال تصير زوجته التي يظاهر منها بقوله أنت علي كظهر أمي أما له.الباحث.
( )3مثال :كما في التفسير الكبير " :كان في الجاهلية يعتبر قول الزوج للزوجة أنت على كظهر أمي طالقا حتى كان
للزوج أن يتزوج بها من جديد أما في اإلس الم فقنه ظهار اليحرم الوط فال تص ير هي أما بإجماع الكل" لينظر:
التفس ير الكبير لإلمام فخر الدين الرازي ( المتوفى 202ه )،511/91مط :دار إحياء التراث العربي بيروت ط،4 :
5490ه =5222م.
( )4قولكم بأفواهكم يعني تبنيكم لهم قول ال يقتضي أن يكون ابنا حقيقيا ،فإنه مخلوق من صلب رجل آخر ،فما يمكن
أن يكون أبوان كما ال يمكن أن يكون للبشر الواحد قلبان.لينظر:تفسير القرآن العظيم,اإلمام الدمشقي.332/2,
( )5أخرجه البخاري في صحيحه عن طريق سالم عن عبد هللا بن عمر قال :إن زيد بن حارثة ر ضي هللا عنه مولى
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
هللا.لينظر:صحيح البخاري,اإلمام البخاري,رقم الحديث29:
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عن تبين الرجل ولد غريه( ،)1وجعل احملبة كلها حق أوالده احلقيقة فالذي يتكلف ابلظاهر أنه ابن
هلذا الرجل اليستحق من احلب ما يستحقه أوالده ،ففيه إشارة إىل أن املنافقني والذين يف قلوهبم
مرض إن كانوا اليستحقون االلتفات إليهم مثل ما يستحقه املؤمنون ،فتدمثيل التبين إظهار املتبع
واملخادع ببداهة فطرته يفهدمها كل الناس عل السواء .الن أوىل ابومؤمنني . . . .هذه( )2اآلية
تفسريها من خواص موالان حمدمد قاسم( )3هو اعتىن هبا يف تصانيفه املختلفة اعتناء اتما معىن قوله:
أوىل ابومؤمنني عنده أنه علة لوجودهم فإن هذا التعبري الميكن أن يصدق عل شئ أنه أقرب ،وأوىل
شئ من نفس ذلك الشئ إالعل العلة فإهنا لو مل تكن مل يكن شئ فهو أوىل ابلشئ من نفسه،
فكذلك معىن النيب أوىل أنه علة هلم ،والذي هو يكون كالعلة بوجود املؤمنني يكون أاب هلم؛ولذلك
جاء يف قراءة ابن عباس هو أب هلم(: )4قال( :)5وأزواجه أمهاتم يدل عل أنه أب هلم إذا كان

زوج الرجل أما فالرجل أب فاملعىن أن النيب بتأثريه اإلمياين يتولد اإلميان يف قلوب املؤمنني بتأثريه
الروحاين فهم مثل أبناء النيب .والذين يعتقدون أبلول مأخوذة من غري هذا النيب من املنافقني
والكافرين إذا دخلوا أنفسهم يف مجاعة أهل اإلميان فهم يكونون مثل األدعياء المثل األوالد
فيسندون .فإن أراد رجل أن ينشأ له عائلة مقيدمة أللول اليت بين عليها نظام العائلة فليجتنب من
االعتدماد عل رجل نسبته إليه غري فطري لئاليزيل بذلك اعتدماد .ومن يكون يف فطرته االتباع له
من األوالد فكذلك إذا أراد النيب أن ينظم حزاب عل ألل القرآن فليجتنب عن رجال ألول
أفكارهم غري القرآن فانتظدمت التدمثيالت مع ألل املسألة .ذلك الفكر وجدان يف كالم بعض أهل

( )1فائدة :يجو ز دعوة الغير ابنا على س بيل التكريم والتحبيب ،فليس مما نهي عنه في هذه اآلية بدليل ما رواه اإلمام
أحمد وأهل السنن إال الترمذي،من حديث سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس رضي
هللا عنهما قال :قدمنا على رس ول هللا ص لى هللا عليه وس لم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع ،فجعل
يلطخ أفخاذنا ويقول «أبيني ال ترموا الجمرة حتى تطلع الش مس» قال أبو عبيدة وغيره :أبيني تص غير بني وهذا
ظاهر الداللة ،فإن هذا كان في حجة الوداع سنة عشر.لينظر:تفسير القرآن العظيم,اإلمام الدمشقي.337/2,
( )2في ن م  :تلك
( )3قد سبق ترجمته
( )4جاء في قراءة أخرى:أخرجها اإلمام الطبري عن ب شر قال  :ثنا يزيد قال  :ثنا سعيد  ،عن قتادة قال  :في بعض
القراءة النبي أولى بالمؤمنين من أنفس هم وهو أب لهم .لينظر:جامع البيان في تأويل القرآن ،ت :محمد بن جرير بن
يزيد بن كثير بن غالب اآلملي ،أبو جعفر الطبري (المتوفى350 :هـ ) 908/90تحقيق :أحمد محمد شاكر،الناشر:
مؤسسة الرسالة ط 5490 ،5:هـ  9000 -م.
( )5في ن م :شيخنا
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العلم؛لكنهم ليسوا حمققني لذلك الفكر وشيخ شيخنا له كتاب( )1مستقل( )2عل حنو مائيت لفحة
أثبت تلك األلول كلها اليت حيتاج إليها تفسري اآلية مث توجه إىل دفع الشبهات اليت ختطر عل
ابل الرجل يف هذه املسألة ومساه آب حيات( ،)3وله توجه إىل تلك املسألة يف أكثر تصانيفه
استطرادا .ومن أذكياء أهل عصره عارضوه يف( )4هذا الفكر فأزال شبهاهتم بكتاب مستقل .ومثل
ذلك االعتناء مل ينقل من أحد أهل العلم وأبمثال ذلك لدقنا تلك املقولة  :كم ترك األول لآلخر؟
وأولو األرحام تفسريه معروف؛لكن مجعه يف هذه اآلية فيه إشارة عندان أن نسبة املؤمنني إىل النيب

وأزواجه ليست كنسبة أوىل األرحام بعضها ببعض .نسبة أوىل األرحام جسدمية  .نسبة املؤمنني إىل
النيب نسبة روحية إميانية معىن قولنا نسبة روحية أن شيئا من الروحانية ينتقل إىل املؤمنني حقيقة
يكون مثل البذر يف قلوهبم إلمياهنم .فالنسبة الروحية عندان مثل النسب اجلسدمي حقيقة متحققة
ليس هذا كالما عل سبيل التجوز والتشبيه فقط .وقد ثبت مثل ذلك االنتساب من تولد عيس
بن مرمي بتأثري روحاين .وإذ أخذَ من النبني . .والغرض من هذا امليثاق ما ذكر يف  7ليسئل
الصادقيق عن صدقهم . . .الذين اتبعوا األنبياء ابلصدق يعىن أبخذهم اإلميان منهم حقيقة ميتاز
هؤالء عن الكافرين املنتسبني إىل األنبياء أخذان منهم ميثاقا أن الجيعلون من مستويني؛ألن هللا يريد
أن مييز الصادقني بواسطة األنبياء من غريهم .فالنبوة مقصدها متييز الصادق من غريه()5؛ولذلك
يكون الرسول شهيدا عليهم .فإذا تعني املقصد مقصد النبوة هل ميكن بعد ذلك إطاعة الكافرين
واملنافقني إبنشاء الصلح معهم؟ال.
َّ ِّ
ين
الفصل الثالث :متييز الكافرين ،واملنافقني ،وتعيني أولافهم ،وذلك من قوله تعاىلََّ :ي أَيها الذ َ
اءتْ مك ْم مجنمو ٌد فَأ َْر َسلْنَا َعلَْيه ْم ِّرُيا َو مجنمودا ََلْ تَ َرْوها َوَكا َن َّ
آمنموا اذْ مك مروا نِّ ْع َمةَ َّ
اَّلل
َ
اَّلل َعلَْي مك ْم إِّ ْذ َج َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِِّبَا تَ ْعملمو َن ب ِّ
صار وب لَغَ ِّ
ِّ
ت
صريا ( )4إِّ ْذ َجاءمومك ْم م ْن فَ ْوق مك ْم َوم ْن أ ْ
َس َف َل م ْن مك ْم َوإِّ ْذ َزارَت ْاألَبْ َ م َ َ
َ َ
الْ مقلموب ا ْحلنَ ِّ
ك ابْ تملِّ َي ال مْم ْؤِّمنمو َن َومزل ِّْزلموا ِّزل َْزاال َش ِّديدا ()44
وَ ( )40هنَالِّ َ
اج َر َوتَظمنو َن ِّاب ََّّلل الظنم َ
م َ
( )1آب حيات لإلمام قاسم النانوتوي.الباحث.
( )2في ن ر :في هذا
( )3كتاب في االستدالل والمناظرة ضد المالحدة.الباحث.
( )4في ن ر  :من
( )5تمييز الصادقين المؤمنين من غيرهم _ الكافرين والمنافقين _ وهو مقصد النبوة.الباحث.
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ول الْمنَافِّ مقو َن والَّ ِّذين ِّيف قملم ِّ
ِ َما َو َع َد ََ َّ
ت
اَّلل َوَر مسولمه إَِّّال رم مرورا (َ )41وإِّ ْذ قَالَ ْ
وب ْم َم َر ٌ
َ َ
َوإِّ ْذ يَ مق م م
ِّ ِّ
ام لَ مك ْم فَ ْارِّجعموا َويَ ْستَأ ِّْذ من فَ ِّري ٌق ِّم ْنه مم النَِّّ َّ يَ مقولمو َن إِّ َّن بميموتَ نَا
ب َال مم َق َ
ََائ َفةٌ م ْنه ْم ََّي أَه َل يَثْ ِّر َ
ت َعلَْيه ْم ِّم ْن أَقْطَ ِّ
ارها مُثَّ مسئِّلموا ال ِّْف ْت نَةَ
َع ْوَرةٌ َوَما ه َي بِّ َع ْوَرةظ إِّ ْن يم ِّري مدو َن إَِّّال فِّ َرارا (َ )43ولَ ْو مد ِّخلَ ْ
َآلتَ ْوها َوَما تَلَبَّ ثموا ِّبا إَِّّال يَ ِّسريا (َ )41ولََق ْد َكانموا َعاه مدوا َّ
اَّلل ِّم ْن قَ ْب مل َال يم َولو َن ْاألَ ْد َاب َر َوَكا َن
اَّلل مسئموال ( )45قمل لَن ي ْن َفع مكم ال ِّْفرار إِّ ْن فَ ررمُْت ِّمن الْمو ِّ
ت أ َِّو الْ َق ْت ِّل َوإِّذا َال مُتَتَّعمو َن
َْ َ َْ
َعه مد َّ َ ْ
ْ ْ َ َ م َم
إَِّّال قَلِّيال ( )46قمل من ذَا الَّ ِّذي ي ْع ِّ
ص مم مك ْم ِّم َن َّ
اد بِّ مك ْم َر ْمحَة َوَال
اد بِّ مك ْم مسوءا أ َْو أ ََر َ
اَّلل إِّ ْن أ ََر َ
ْ َْ
َ
اَّلل الْمع ِّوقِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اَّلل ولِّيًّا وَال نَ ِّ
ِّ
ني ِِّّإل ْخ َو ِّان ْم
ني م ْن مك ْم َوالْ َقائِّل َ
صريا ( )47قَ ْد يَ ْعلَ مم َّ م َ َ
ََي مدو َن َهل ْم م ْن مدون َّ َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
اء ْ
ك
اخلَْو م
ف َرأَيْ تَه ْم يَ ْنظممرو َن إِّلَْي َ
ِْ إَِّّال قَليال ( )48أَش َّحة َعلَْي مك ْم فَِّإ َذا َج َ
هلم َّم إلَْي نَا َوَال ََيْتمو َن الْبَأ َ
ِّ
ْسنَ ظة ِّح َد ظاد أ ِّ
ف سلَ مقومكم ِّأبَل ِّ
ِّ
ب ْ
َش َّحة
ور أَ ْعيم نمه ْم َكالَّ ِّذي يم ْغ َ
اخلَْو م َ ْ
تَ مد م
شى َعلَْيه م َن ال َْم ْوت فَِّإ َذا َذه َ
ِّ
ك َعلَى َّ ِّ
ط َّ
َعلَى ْ
سبمو َن
َحبَ َ
اَّلل أَ ْع َما َهل ْم َوَكا َن َذلِّ َ
اخلَ ِّْري أمولَئِّ َ
ك ََلْ يم ْؤمنموا فَأ ْ
اَّلل يَسريا (َُْ )44ي َ
َحزاب ََل ي ْذهبوا وإِّ ْن َيْ ِّ
اب يَ َودوا لَ ْو أ ََّن ْم َاب مدو َن ِّيف ْاألَ ْعر ِّ
اب يَ ْسأَلمو َن َع ْن أَنْ بَائِّ مك ْم
ت ْاأل ْ
َح َز م
ْاأل ْ َ َ ْ َ م َ َ
َ
ولَ ْو َكانموا فِّي مك ْم َما قَاتَ لموا إَِّّال قَلِّيال ( )10لََق ْد َكا َن لَ مك ْم ِّيف ر مس ِّ
ول َّ
سنَةٌ لِّ َم ْن َكا َن
اَّلل أ ْ
َ
َ
مس َوةٌ َح َ
ِّ
اَّلل َوالْيَ ْوَم ْاآل ِّخ َر َوذََك َر َّ
يَ ْر مجو َّ
اب قَالموا ه َذا َما َو َع َد ََ
اَّلل َكثِّريا (َ )14ولَ َّما َرأَ ال مْم ْؤمنمو َن ْاأل ْ
َح َز َ
ِّ
ِّ
ِّ
ص َد َق َّ
َّ
ني ِّر َج ٌ
ص َدقموا
اَّلل َوَر مسولمه َوَما َز َ
اده ْم إَِّّال إُِّيَاَ َوتَ ْسليما ( )11م َن ال مْم ْؤمنِّ َ
ال َ
اَّلل َوَر مسولمه َو َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َما َعاه مدوا َّ
ي
اَّلل َعلَْيه فَ ِّم ْنه ْم َم ْن قَ َ
ضى ََْنبَه َوم ْنه ْم َم ْن يَ ْن تَظ مر َوَما بَ َّدلموا تَ ْبديال ( )13ليَ ْج ِّز َ
ِّ ِّ
ِّ
ادقِّ ِّ ِّ
اَّلل َّ ِّ
وب َعلَْيه ْم إِّ َّن َّ
َّ
اَّلل َكا َن رَ مفورا َرِّحيما
ب ال مْمنَافق َ
الص َ
اء أ َْو يَتم َ
ني بِّص ْدقه ْم َويم َعذ َ
ني إِّ ْن َش َ
ِّ
( )11ور َّد َّ َّ ِّ
ال َوَكا َن َّ
ين َك َف مروا بِّغَْي ِّظه ْم ََلْ يَنَالموا َخ ْي را َوَك َفى َّ
اَّلل قَ ِّوًَّّي
ني ال ِّْقتَ َ
اَّلل ال مْم ْؤمنِّ َ
ََ
اَّلل الذ َ
ِّ
ِّ
َّ ِّ
اب ِّمن صي ِّ
ِّ
ب
اصيه ْم َوقَ َذ َ
ين ظَاه مروه ْم م ْن أَه ِّل الْكتَ ِّ ْ َ َ
َع ِّزيزا (َ )15وأَنْ َز َل الذ َ
ف ِّيف قملموب مم الر ْع َ
وه ْم َوِّد ََّي َره ْم َوأ َْم َوا َهل ْم َوأ َْروا ََلْ تَطَئموها َوَكا َن
فَ ِّريقا تَ ْقتم لمو َن َو َأت ِّْس مرو َن فَ ِّريقا (َ )16وأ َْوَرثَ مك ْم أ َْر َ
َّ
اَّلل َعلَى مك ِّل َش ْي ظء قَ ِّديرا  .17ذكر هللا أوال غزوة األحزاب( )1يف اآلية  4أذكروا نعمة هللا. . .
فكان اهلجوم من مجيع قبائل العرب أوأكثرهم عل مركز اإلميان .وكان يف املدينة مجاعة املؤمنني
( )1كان الهجوم من أكثر قبائل العرب على مركز اإليمان في غزوة ا حزاب سنة  1من الهجرة،وارتكز في المدينة
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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وفيهم منافقون وجبنبهم وجوارهم كفار اليهود مصطلحون مع املسلدمني يف نظامة احلكومة ،وكانوا
منهم .هذا الذي ذكران يف تفسري أول اآلية :أن املراد من الكافرين واملنافقني الذين هم داخلون يف
مجاعة املؤمنني هو هذا .فاجتدماع املؤمنني إلقامة احلكومة ارتكز يف املدينة وكل اجلدماعة منسوبة
إىل اإلمام واألمري هو نبينا فأمر أبن يفرق من جيعل نفسه منتسبا إليه يف األمور السياسية عل
قسدمني :مؤمنون لادقون .اآلخرون ألناف  -2منافق  -4ومن يف قلبه مرض  -0كافر .يف هذا
اهلجوم وحالة ضعف املسلدمني ظهر كل منهم أبلل حقيقة .رعب احلكومة ارتفع عن قلوهبم
فأظهروا ما كان ابطنا يف قلوهبم فصاروا كالندموذج يف  .24وإذ يقول اومنافقون . . .إىل ررورا.

أوال كانوا آمنوا ابملواعيد .هذا كان اعتدمادا منهم يف السياسة عل املسلدمني ماكانوا دخلوا كلهم
يف اإلسالم .فإن اليهود كانوا يصرحون بداينتهم؛لكنهم كلهم اعتدمدوا عل السياسة املوعودة .وبعد
ذلك اهلجوم تبني هلم أن هذا االعتدماد كان خطأ فصرحوا أن ما وعد هللا ورسوله غرور .والذين يف
قلوهبم مرض فيهم ألناف :طائفة قالوا للدمهاجرين اليستقيم لكم القيام يف املدينة فارجعوا إىل
أوطانكم فإن العرب اجتدمعت عل عداوتكم فالتقدرون أن تقاوموهم ابحلرب ،والجتعلوا أهل
املدينة أيضا معكم يف مصيبة .فاألحسن لكم وألهل املدينة أن ترجعوا إىل أوطانكم .فريق يتعلل
ابألعذار الكاذبة يقولون إن بيوتنا عورة . .يعين الجيب علينا القتال إال إذا فرغنا عن حاجات

عيالنا .ولنا يف بيوتنا حاجات فنرتك القتال فأنذرهم يف  28ونبههم أهنم عاهدوا هللا أهنم اليولون
اإلدابر مطلقا ،ومل يشرتطوا يف ذلك أن يكونوا فارغني عن حاجات األهل.
مجلة معرتضة  :حنن الجند مساغا ألهل العلم إذا كانوا وقت تعلدمهم العلم يظهرون أهنم جياهدون
يف سبيل هللا بدون شرط ،وكان فحوى قوهلم يشتغلون أبمور منعهم عن اجلهاد مث إذا جاء وقت
ضرورة انضدمامهم إىل اجملاهدين فدعاهم شيوخهم فجلسوا أبعذار هلم عذرهم إن كان لعدم كفاية
األموال لعياهلم فهذا عذر خبالف ما عاهدوا هللا .أليس إن ماتوا عل الفور؟ يرتكون العائلة بالنفقة.
فإذا سأهلم الرجل بفرض تلك الواقعة واقعة املوت فيوكلون حاجاهتم إىل هللا فليس هلم حق أن
ينقضوا عهد هللا مبثل تلك األعذار .وعندان يف اهلند عذر آخر أيضا أن املشائخ ليسوا أمراء فالجيب
الوفاء .وهذا جهل منهم بفلسفة السياسة االجتدماعية؛فليشتغلوا بقراءة كتب الدعاة إىل سوشيالزم.
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وحنن استفدان يف ذلك من كالمهم موالان حمدمد إمساعيل( )1وأتييده شيخنا تبعا لشيخه حمدمد قاسم
مسألة موالان الشهيد مث كتب دعاة االجتدماعيني من أورواب نفعتنا يف مزيد التأييد ،وسهلت علينا
تنظيم الربانمج النهضة الدينية ما تغلب الكفار عل بالدان .وعرفنا أن( )2القاعدين من اجلهاد كدما
أهنم مطعونون عند الصاحلني ابالتفاق جاهلون عن إدراك املبادئ الفطرية ،واليذكرون من أهل
العقول إالابملرجتعني .فليس هلم عزة العند املسلدمني والعند غري املسلدمني ،والعجب أهنم يزعدمون
يف أنفسهم أهنم هم القوة املركزية لإلسالم متت املعرتضة.
وهذا اإلنذار تنبيه هلم عل أغالطهم إذا تدبروا فيها .ولنف آخر منهم املعوقون جيدمعون الناس
إليهم ،وهم ينتظرون ،ويؤخرون األمر إبسم اإلعداد والتحصيل ،واليفرغون منها إىل أن ميوتوا أنذرهم
إىل  .43حالتهم تكون حبيث إذا جاءهم اخلوف ميوتون من اجلنب .وإذا ذهب اخلوف اعرتضوا
عل اجملاهدين بكل قوهتم سلقوكم . . .وحنن قد رأينا هذه الطائفة ،وأكثر من انتظر جملئ املهدي

هم من هذا الصنف" املعوقون" .والذي فهدمنا من سياق اآلايت أن القرآن جيعلهم غري املؤمنني
ابلقرآن إما يف قلوهبم عقائد السياسية ختالف ما يف القرآن وإما ليس يف قلوهبم عزيزة يكون هبا
اإلميان .فالذي يغلب عليه اجلنب والبخل والتشرف الميكن منهم أن يؤمنوا ابإلميان عل هؤالء
اليعدون يف مجاعة أهل اإلميان .هذا كان حكم غزوة األحزاب .ووما رأ اومؤمنون إىل. . . . . .

 11يف أهل

()3

اإلميان كانوا مثل األولني يعتدمدون عل النيب يف مواعيده .فلدما هجم عليهم

األحزاب أيقنوا أبن وعد هللا ورسوله الميكن حتققه إالابهنزام األحزاب .وهذا كان مشكال كيف

نذهب إليهم؟ فهذه الصورة تسهيل لالهنزام فاشتدوا يف الشجاعة .مدحهم هللا يف  40من اومؤمنني
رجال . .ويف  42إىل  41بيان أن الصادقني جيزيهم هللا ،ويعذب املنافقني يعين أن الصادق واملنافق
تبني ،وامتاز يف هذه الغزوة .ويف  43إىل  48ذكر مغلوبية اليهود والكفار .يف هذا الفصل ظهر
إميان املؤمن ،ونفاق املنافق ،وكفر الكافر .فدمن تلك األمثلة ميكن أخذ احلدود لةألناف فالنيب
مأمور بتقوية الصادقني ،وختذيل املنافقني.
( )1قد سبق ترجمته
( )2في ن ر :المجالسين
( )3في ن ر  :أول
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الفصل الرابع  :يف تنظيم توليد املؤمنني الصادقني .هذا من قولهَّ :ي أَيها النَِّّ قمل ِّألَ ْزو ِّ
ك إِّ ْن
اج َ
َ
ْ َ
ني أممتِّ ْع مك َّن وأمس ِّر ْح مك َّن سراحا َِّ
ُت
مجيال (َ )18وإِّ ْن مك ْن مَّ
مك ْن مَّ
َ َ
ُت تم ِّر ْد َن ا ْحلَيَاةَ الدنْ يَا َوِّزينَ تَها فَ تَ َعالَ ْ َ َ
ََ
اَّلل أَع َّد لِّلْمح ِّسن ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اَّلل َوَر مسولَه َو َّ
تم ِّر ْد َن َّ
الد َار ْاآلخ َرةَ فَِّإ َّن َّ َ م ْ َ
ات م ْن مك َّن أ ْ
ساءَ
َجرا َعظيما (ََّ )14ي ن َ
ْت ِّم ْن مك َّن بَِّف ِّ
ف َهلا الْع َذاب ِّ
النَِّّ ِّ من َي ِّ
و ْع َف ْ ِّ
ك َعلَى َّ
اَّلل يَ ِّسريا
اع ْ
اح َ
ني َوَكا َن ذَلِّ َ
ش ظة ممبَ يِّنَ ظة يم َ
ضَ
َ م
َْ َ
ت ِّم ْن مك َّن ََِّّّلل ورسولِّه وتَ ْعمل ِّ ِّ
َج َرها َم َّرتَ ْ ِّ
ني َوأَ ْعتَ ْد ََ َهلا ِّرْزقا َك ِّرُيا
(َ )30وَم ْن يَ ْقنم ْ
صاحلا نم ْؤتا أ ْ
ََ م َ َ ْ َ
ُت َكأ ظ ِّ ِّ
ِّ
ض ْع َن ِّابلْ َق ْوِّل فَ يَط َْم َع الَّ ِّذي ِّيف
س ِّاء إِّ ِّن اتَّ َق ْي مَّ
ُت فَ َال ََّتْ َ
اء النَِّّ ِّ لَ ْس مَّ َ
سَ
َحد م َن الن َ
(ََّ )34ي ن َ
ِّ
موىل َوأَقِّ ْم َن
ج ا ْجلَاهلِّيَّ ِّة ْاأل َ
قَ ْلبِّه َم َر ٌ
ْن قَ ْوال َم ْع مروفا (َ )31وقَ ْر َن ِّيف بميموت مك َّن َوَال تَ بَ َّر ْج َن تَ بَ ر َ
ِ َوقمل َ
الزَكا َة وأ ِّ
اَّلل لِّي ْذهب َع ْن مكم ال ِّر ْجس أَهل الْب ْي ِّ
ََ ْع َن َّ
ت َويمطَه َرمك ْم
َّ
الص َال َة َوآتِّ َ
َ َ َ
ني َّ َ
اَّلل َوَر مسولَه إِّ ََّّنَا يم ِّري مد َّ م َ
م
تَطْهريا ( )33واذْ مكر َن ما ي ْت لَى ِّيف ب يوتِّ مك َّن ِّمن آَّي ِّ
اَّلل َوا ْحلِّ ْك َم ِّة إِّ َّن َّ
ت َّ
اَّلل َكا َن لَ ِّطيفا َخبِّريا
مم
َ ْ َ م
ْ َ
ِّ
ات و َّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ني والْم ْؤِّمنَ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ني
الصادق َ
ات َوالْ َقانِّتِّ َ
( )31إِّ َّن ال مْم ْسل ِّم َ
ني َوالْ َقانتَ َ
ني َوال مْم ْسل َمات َوال مْم ْؤمن َ َ م
ات والْمتَ ِّ ِّ
اش ِّعني و ْ ِّ
ات و ْ ِّ
ني والْمتَص ِّدقَ ِّ
اشع ِّ
الصابِّ ِّرين و َّ ِّ ِّ
و َّ ِّ ِّ
ات
صدق َ َ م َ
َ م َ
اخلَ َ
اخلَ َ َ
الصاب َر َ
الصادقَات َو َّ َ َ
َ
ِّ ِّ
الذاكِّر ِّ
الذاكِّ ِّرين َّ ِّ
ِّ ِّ
الصائِّم ِّ
َع َّد
َو َّ
ات أ َ
ات َوا ْحلَافظ َ
الصائِّ ِّم َ
ني فم مر َ
وجه ْم َوا ْحلَافظَات َو َّ َ
ني َو َّ َ
اَّلل َكثريا َو َّ َ
ِّ
ضى َّ
َّ
اَّلل َوَر مسولمه أ َْمرا أَ ْن
َجرا َع ِّظيما (َ )35وَما َكا َن لِّ مم ْؤِّم ظن َوَال مم ْؤِّمنَ ظة إِّذَا قَ َ
اَّلل َهل ْم َم ْغف َرة َوأ ْ
اخلِّيَ َرةم ِّم ْن أ َْم ِّره ْم َوَم ْن يَ ْع ِّ
ص َّ
يَ مكو َن َهل مم ْ
و َالال ممبِّينا ( )36أمر النيب
و َّل َ
اَّلل َوَر مسولَه فَ َق ْد َ
ابمتحان أزواجه أمهات املؤمنني ،فقال إن كنُت تردن . . .ففرض اجتدماع أمهات املؤمنني يف بيت
النيب ليس إال هللا ورسوله والدار اآلخرة فالواجب عليهن أن جيعلن أنفسهن معلدمات؛ألن اإلميان
اليتولد إال ابلتعليم وتوليد املؤمنني .ومجع احلزب منتظم أبمرين ابلتعليم واجلهاد .فالرجال عل الدوام
يشتغلون ابجلهاد والنساء ابلتعليم يتم بذلك إقامة حزب هللا للحكومة القرآنية ،فنساء املؤمنني
يقتدين أبزواج النيب فالنيب نظم بيته لتعليم اآلايت ،واحلكدمة يف  02واذكرن ما يتلى . . .فكدماكان
هللا أوجب عل النيب ما ذكره يف سورة اجلدمعة يتلو عليهم  )1( . .أوجب عل أزواجه أيضا تعليم
ذلك؛ألهنن لصحبتهن مع النيب أقدر عل أخذ العلوم حقيقة ففرض عليهن التعليم؛ولذلك عني

( )1سورة الجمعة :اآلية9:
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ألمهات املؤمنني املعلم أب والنيب قال :إمنا أان لكم مبنزلة الوالد أعلدمكم ()1كل شئ ،واملعلدمة تكون
كالوالدة .وهلذا السر كثرت أزواج النيب .يف احلقيقة هن معلدمات .والميكن إلالح النساء مبعلدمة
واحدة .واألخذ عن الرجال إمنا يكون إذا كان أللح ما يكون للنساء هو أن أيخذ النساء عن
أزواجهم .فالنيب إذا اقتصر عل زوجة واحدة التكون املعلدمة إالواحدة ،والواحدة التكفي؛فلذا
تزوج كثرية؛لتكون معلدمات إذ أخذ عنهن امليثاق أوال أهنن اليرون الدنيا فالذين خترجوا بتعلم أمهات
املؤمنني ذكرهم يف قوله 01 :إن اومسلمني واومسلمات . .إن املؤمنني ألناف من الرجال والنساء،

فاإلجتدماعية الصاحلة التقوم إال هبم وهبن ،فاملسلدمون من زمن ملاجعل أكابرهم بيوهتم بيوت الزينة
والدينا بطل االجتدماعية اإلسالمية .وشعار هذه اجلدماعة املتخرجة ذكرهم هللا يف  03وما كان

ومؤمن والمؤمنة . . .هؤالء هم املؤمنون الصادقون.
ول لِّلَّ ِّذي أَنْ َع َم َّ
ك َواتَّ ِّق
الفصل اخلامس :من َوإِّ ْذ تَ مق م
ت َعلَْيه أ َْم ِّس ْ
ك َزْو َج َ
ك َعلَْي َ
اَّلل َعلَْيه َوأَنْ َع ْم َ
َّاِ َو َّ
ك َما َّ
َّ
ضى َزيْ ٌد ِّم ْنها
َحق أَ ْن ََّتْ َ
اَّلل مم ْب ِّديه َوََّتْ َ
شاه فَ لَ َّما قَ َ
اَّلل َو مَّتِّْفي ِّيف نَ ْف ِّس َ
اَّلل أ َ
شى الن َ
ِّ
ِّ
ض ْوا ِّم ْنه َّن َوََرا
ج ِّيف أَ ْزَو ِّ
اج أَ ْد ِّعيَائِّه ْم إِّذَا قَ َ
َوََرا َزَّو ْجنَا َكها ل َك ْي َال يَ مكو َن َعلَى ال مْم ْؤمنِّ َ
ني َح َر ٌ
ِّ
اَّلل لَه سنَّةَ َّ َّ ِّ
ِّ
َوَكا َن أ َْم مر َّ
ين
يما فَ َر َ
ِ َّ م
اَّلل ِّيف الذ َ
اَّلل َم ْفعموال (َ )37ما َكا َن َعلَى النَِّّ ِّ م ْن َح َر ظج ف َ
اَّلل قَ َدرا م ْق مدورا ( )38الَّ ِّذين ي ب لِّغمو َن ِّرس َاال ِّ
ت َّ
َخلَ ْوا ِّم ْن قَ ْب مل َوَكا َن أ َْم مر َّ
ش ْونَه َوَال َُيْ َش ْو َن
اَّلل َوَُيْ َ
َ مَ
َ
َ
ِّ
ول َّ
َحدا إَِّّال َّ
َح ظد ِّم ْن ِّر َجالِّ مك ْم َولَ ِّك ْن َر مس َ
اَّلل َو َخ َاُتَ
اَّلل َوَك َفى ِّاب ََّّلل َحسيبا (َ )34ما َكا َن مُمَ َّم ٌد أ ََاب أ َ
أَ
ني َوَكا َن َّ
اَّلل بِّ مك ِّل َش ْي ظء َعلِّيما 23 .أداء فرضهم إذا كان مستلزما لالعرتاض من أهل النفاق،
النَّبِّيِّ َ
والكفرعليهم ،وتشنيعهم فالذي ارتسخ يف العلم اليتأثر ابالعرتاض والتشنيع ،واليتأخر عن أداء
فرضه .القرآن بني يف حاالت القوم أن أكثر ابتالئهم كان بسبب أهنم أثبتوا هلل أوالدا ،وليس هذا
خمتصا ابلنصارى كدما غلب هذا الزعم عل طائفة من املفسرين( )2بل هو موجود عند الصابئة(.)3
هذا املرض عدمومي يف اإلنسانية .فاملفسر لفطرة عامة الناس الذي جعل قبول هذا الفكر الباطل
( )1أخرجه اإلمام أبي داؤد في سننه:عن أبي هريرة ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :إنما أنا لكم بمنزلة
س ِجسْتاني (المتوفى971 :هـ ) /5
الوالد ،أعلمكم لينظر :سنن أبي داود تألي  :أبو داود سليمان بن ا شعث ا زدي ال ِ ّ
, 3باب كراهية اس تقبال القبلة عند قض اء الحاجة(حكم ا لباني :حس ن) ت :محمد محيي الدين عبد الحميد الناش ر:
المكتبة العصرية ،بيروت.
( )2كما اليخفى فليراجع تفاسير أهل السنة لتلك المسألة.الباحث.
( )3في ن ر  :في اليهود والصائبة.
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سهال عندهم هو جتويزهم تبين الرجل لولد غريه إذا كان هذا جائزا فاهلل جيعل ولد غريه ولدا له
اليكون منكرا يف عقوهلم .فإلالح اإلنسانية إبلالح فطرهتم لئاليقبلوا أن يكون هلل ولد كان أمرا
()2
ضروراي من أهم الضرورايت هذا الميكن إالإببطال التبين والنيب كان( )1تبىن ولدا زيد بن حارثة
مث زوجه إبمراة من عائلته ،وكان حدث بينهدما شقاق ففي تلك احلالة كان يتفكر إلبطال التبين
فيجئ يف فكره لوترك هذا الولد زوجته أتزوج هبا؛فبذلك خيرج هذا الرسم من قريش؛وبذلك يبطل
هذا الباطل كان هذا الفكر يغلب عليه .وإذا رفع شقاق الزوجني إليه كان أيمر زيدا إبمساك زوجه،
وكان غرضه أنه اليسع يف التفريق؛ألن بذلك أتيت إليه التهدمة فاليتم اإلبطال؛لذلك مل يكن أيذن
له أن يرتك زوجه ،ومع ذلك كان حيب لو ترك بقرار من نفسه بدون مداخلة النيب أتزوج هبا قطعا
إلبطال هذا الرسم .إليه اإلشارة إذ تقول للذي  . . . . .فاملصلحة الدينية تقتضي هذا الزواج؛لكن
طبيعته كان فيه التأثر من الناس؛ولذا قيل له وَّتشى الناِ . .أهنم يعيدونكم وهللا أحق أن َّتشاه

يعين :أن املصلحة الدينية يلزم أن تغلب عل احلقوق الطبيعية زوجناكها أي أمران ابلتزويج .والذي
جاء يف بعض الرواايت أن هللا زوجه إايها يف العرش( )3معناه أمر ابلتزويج .فالنيب أبطل رسم التبين

بفعله إللالح ذهنية الناس أن اليقبلوا هلل ولدا بعد ذلك ،واليقعون يف شرك ويف قوله  :الذين
يبلغون رساالت هللا . .إشارة إىل ما ذكران من مقصد هذا الفصل فاالنقالب الميكن إتيانه إال
اذا انتف خوف الناس من قلب االنقاليب يف األمر احلق .وما جاء يف  23ماكان ُممد . . .هو
ما اعتىن به شيخ( )4شيخنا( )5أشد اعتناء( )6أثبت أن معىن تلك اآلية أن حمدمدا ليس أاب ألحد
ابلنسب اجلسدماين؛ولكنه أبو املؤمنني روحانيا؛ألنه رسول هللا بل هو أبو األنبياء روحانيا لكونه
( )1في ن ر  :كان اليوجد
( )2هو زيد بن حارثة بْن شراحيل بن كعب من أشهر موالي رسول هللا _صلى هللا عليه وسلم _وهبته خديجة للنبي
س ول
س لَّ َم _بمكة قبل النبوة وهو ابن ثمان س نين ،كان زوج زينب بنت جحش ،وهي ابنة عمة َر ُ
_ص لَّى ا َّ َعلَيْه َو َ
َ
َّ
َ
س لَّ َم_ وهي التي تزوجها رس ول هللا _ص لى هللا عليه وس لم_ بعد زيد.واس تش هد في موتة من
و
ْه
ي
ل
ع
ا
ى
ل
ص
_
ِ
َّ
ا َّ
َ َ َ
َ
أرض الش ام في  8من الهجرة فبكى رس ول هللا _ص لى هللا عليه وس لم_ لما س مع خبر ش هادته.لينظر أس د الغابة في
معرفة الصحابة لعز الدين ابن ا ثير (المتوفى 230ه) .315-310 /9
( )3أظن أن الش يخ الس ندي روى الحديث بالمعنى أما لفظ الحديث نص ا فقد روى البخاري رحمه هللا عن أنس بن
مالك رضي هللا عنه قال :إن زينب بنت جحش رضي هللا عنها كانت تفخر على أزواج النبي فتقول :زوجكن أهاليكن
وزوجني هللا تعالى من فوق سبع سموات.رقم الحديث  , 7490باب وكان عرشه على الماء.
( )4اإلمام قاسم النانوتوي.الباحث
( )5الشيخ محمود الحسن.الباحث
( )6إن الشيخ النانوتوي اعتنى به اعتناءا تاما في كتابه "آب حيات".الباحث
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خامت النبيني لكونه رسول هللا هو موجد اإلميان يف قلوب املؤمنني ،ويكون يف أعل درجات النبوة
مؤثر يف نبوات األنبياء ،وله يف تشييد هذه املعاين كالم بسيط .وأان أخذت من تفسري خامت النبيني:
أنه نيب األمم ،ودينه آخر األداين ،وليس فوق نبوة األمم نبوة فالنيب ابعتبار أولافه الذاتية إن كان
أاب روحانيا جلدميع أمته؛لكن ليس أاب جسدمانيا ألحد اللزيد والغريه ،ففي احلقيقة مل يتزوج إبمرأة
ابنه .ويف نفي أبوة نبينا عن رجال األمة إشارة إىل أن توريث اخلالفة من النيب اليكون عل طريقة
النسب اجلسدماين إذا مل يكن له ولد؛فليكن اخلليفة أخوه وعدمه وبنو أعدمامه بل يكون عل النسبة
الروحانية من يكون أقرب الناس يف أخذه العلوم من حظرية القدس يكون أحق ابخلالفة ،وهكذا
وقع .فإن الصديق كان لديقا حنن مسعنا من مناقب الصديق من مشائخنا كالما حكيدما وقت
أخذ احلديث ،واإلمام ويل هللا شرحه يف اإلزالة تبني قلب النيب يوم بدر( )1قال النيب يف دعوته :إن
أردت أن هتلك هذه العصابة)2( .والصديق ثبت ذلك اليوم وقال له حسبك" فقد اشرتك يف أخذ
العلم من حظرية القدس .هذا ابعتبار شرح احلكومة وأمثال ذلك .حنن ما رأينا إىل اليوم كتااب بني
مناقب الصديق عل ما يناسبه .ومن أعل مناقبه أنه ما غري شيئا كان يف زمن النيب .هذا دليل
عل أن الصديق كان ينظر يف حكدمة الدين مثل ما كان ينظر النيب وقد جاء شئ من ذلك يوم
احلديبية( .)3هو ليس بنيب ،وكان يف استعداده أن أيخذ من منبع النبوة :من حظرية القدس.
الفصل السادس :إن هذا النظام أقامه هللا لتعليم املؤمنني ،وتربيتهم يعلم األمهات ،ويكدمل تعليم
َّ ِّ
آمنموا اذْ مك مروا َّ
اَّلل ِّذ ْكرا َكثِّريا (َ )14و َسبِّ محوه بم ْك َرة
ين َ
النيب الذي هو مبنزلة الوالد منََّ . .ي أَيها الذ َ
صيال ( )11هو الَّ ِّذي يصلِّي َعلَْي مكم وم َالئِّ َكتمه لِّي ْخ ِّرج مكم ِّمن الظلمم ِّ
وأَ ِّ
ات إِّ َىل الن ِّ
ور َوَكا َن
مَ
ْ ََ
َ
م َ ْ َ
َ
َ
( )1لينظر:إزالة الخفاء عن خالفة الخلفاء،اإلمام ولي هللا الدهلوي،393-395،مناقب أبي بكر الصديق.
( )2أخرجه اإلمام مس لم في ص حيحه:حدثنا عمر بن يونس الحنفي ،حدثنا عكرمة بن عمار ،حدثني أبو زميل هو
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
وس لم القبلة ،ثم مد يديه ،فجعل يهت بربه « :اللهم أنجز لي ما وعدتني ،اللهم آت ما وعدتني ،اللهم إن تهلك هذه
العص ابة من أهل اإلس الم ال تعبد في ا رض» ،فما زال يهت بربه ،مادا يديه مس تقبل القبلة ،حتى س قط رداؤه عن
منكبيه ،فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه ،فألقاه على منكبيه ،ثم التزمه من ورائه ،وقال :يا نبي هللا ،كفاك مناش دتك ربك،
فإنه س ينجز لك ما وعدك ،فأنزل هللا عز وجل{ :إذ تس تغيثون ربكم فاس تجاب لكم أني ممدكم بأل من المالئكة
مردفين} [ا نفال ] 2 :فأمده هللا بالمالئكة إلى آخره لينظر:المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم تألي  :مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى925 :هـ ),5383 /3
باب اإلمداد بالمالئكة في غزوة بدر ,ت:محمد فؤاد عبد الباقي الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت.
( )3وافق رأي الصديق رأي رسول هللا _صلى هللا عليه وسلم_الباحث.
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ِّابلْم ْؤِّمنِّ ِّ
َجرا َك ِّرُيا  22فاهلل أمر املؤمنني أن
ني َرحيما (َِّ )13حتيَّ تمه ْم يَ ْوَم يَ ْل َق ْونَه َس َال ٌم َوأ َ
َع َّد َهل ْم أ ْ
م َ

يذكروه ،ويسبحوه؛ألنه هو الذي يصلي عليهم الصالة عندان معناه :تربئة اإلنسانية عن الغشوش،
والفساد فاهلل ومالئكته يصلون عل املؤمنني يعين أن حظرية القدس متوجه إىل املؤمنني هو الذي

أقام نظاما إلخراجهم من الظلدمات إىل النور وكان . . .كرُيا.

الفصل السابع :النيب مأمور ابلدعة ،وتكدميل املؤمنني ،وعدم الطالحه الكافرين واملنافقني هذا

الفصل تتدمة لةأول .هللا أقام نظاما هو كله بواسطة نبيناص عليه الصلوة والسالمص والتطع الكافرين.
فالكافرون واملنافقون يريدون شيئا غري القرآن ،ويبثون الدعاايت يف املؤمنني أن اليطيعوا أحكام
ع أَذَاه ْم َوتَ َوَّك ْل َعلَى َّ
اَّلل َوَك َفى
النيب لقصرهم عل العدمل ابلقرآن .هذا كان إذا هم قالرونَ . .و َد ْ
ِّاب ََّّلل َوكِّيال  .إذا اشتغل برد الدعاية يلزم منه التقليل يف تعليم املسلدمني ،ويف تكدميل إرشادهم.
فاملعىن توكل عل هللا يف رد أذاهم ،وتوجه نظرك يف الدعوة إىل هللا ،وتشييد املؤمنني ،وتكدميل قواهم
العلدمية.
َّ ِّ
آمنموا
ين َ
الفصل الثامن :يف تنظيم بيت النيب حبيث التسري إليه الدعاية .هذا من قولهََّ :ي أَيها الذ َ
إِّذَا نَ َك ْحتمم الْم ْؤِّمنَ ِّ
ات مُثَّ ََلَّ ْقتم مموه َّن ِّم ْن قَ ْب ِّل أَ ْن َُتَسوه َّن فَ َما لَ مك ْم َعلَْيه َّن ِّم ْن ِّع َّدةظ تَ ْعتَدو َنا
م م
فَمتِّعموه َّن وس ِّرحوه َّن سراحا َِّ
ك َّ
ت
اج َ
َحلَلْنَا لَ َ
الالِِّت آتَ ْي َ
مجيال (ََّ )14ي أَيها النَِّّ إِّ ََّ أ ْ
ك أَ ْزَو َ
ََ م
َ
ََ
ت َُيِّين َ ِّ
ك وب نَ ِّ
ِّ
ِّ
ك وب نَ ِّ
اء َّ
ك
ات َخالِّ َ
ات َع ِّم َ
وره َّن َوَما َملَ َك ْ م
ك َوبَنَات َع َّمات َ َ َ
اَّلل َعلَْي َ َ َ
أم
مج َ
ك ممَّا أَفَ َ
وب نَ ِّ
ك َّ
اد النَِّّ أَ ْن
ك َو ْام َرأَة مم ْؤِّمنَة إِّ ْن َوهبَ ْ
اج ْر َن َم َع َ
ات َخ َاالتِّ َ
سها لِّلنَِّّ ِّ إِّ ْن أ ََر َ
الالِِّت ه َ
ََ
ت نَ ْف َ
ك ِّمن د ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ونَا َعلَْيهم ِّيف أَ ْزو ِّ
ت
ني قَ ْد َعلِّ ْمنَا َما فَ َر ْ
اجه ْم َوَما َملَ َك ْ
صة لَ َ ْ م
ون ال مْم ْؤمنِّ َ
يَ ْستَ ْنك َحها َخال َ
ْ
َ
ج َوَكا َن َّ
شاءم ِّم ْنه َّن َوتم ْؤ ِّوي
اَّلل رَ مفورا َرِّحيما ( )50تم ْرِّجي َم ْن تَ َ
أ َُْيَا من ْم لِّ َك ْي َال يَ مكو َن َعلَْي َ
ك َح َر ٌ
ك أَ ْد ََن أَ ْن تَ َق َّر أَ ْعيم نمه َّن َوَال َُْي َز َّن
ك َم ْن تَ َ
ك َذلِّ َ
اح َعلَْي َ
إِّلَْي َ
ت ِّممَّ ْن َع َزل َ
شاءم َوَم ِّن ابْ تَ غَْي َ
ْت فَ َال مجنَ َ
اَّلل يَ ْعلَ مم َما ِّيف قملموبِّ مك ْم َوَكا َن َّ
ني ِِّبَا آتَ ْي تَه َّن مكله َّن َو َّ
ك
اَّلل َعلِّيما َحلِّيما (َ )54ال َُِّيل لَ َ
َويَ ْر َ
وَْ
ِّ
ك َوَكا َن
ساءم ِّم ْن بَ ْع مد َوَال أَ ْن تَبَ َّد َل ِّب َّن ِّم ْن أَ ْزَو ظ
ك مح ْسنمه َّن إَِّّال َما َملَ َك ْ
ت َُيِّينم َ
اج َولَ ْو أَ ْع َجبَ َ
الن َ
َّ
اَّلل َعلَى مك ِّل َش ْي ظء َرقِّيبا  .14املرأة اليت مل تدخل بيت النيب ،وتركها قبل أن ميسها ليست من
أمهات املؤمنني .إليه اإلشارة يف َ 24ييها الذين آمنوا  . .حكم عدمومي ،والنيب داخل فيه مث يف
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 13طريقة زواج النيب غري طريقة زواج املؤمنني يف بعض األمور .ويف  14حصر النيب عل أزواج
يعين ليس النيب مبختار من كل الوجوه .بعض القيود يزيد عليه ابلنسبة إىل عامة املؤمنني فإن جعلهن
معلدمات إمنا يستقيم إذا استدامت لحبتهن ،والجيعلن النيب مثلهن شريكا يف املعاشرة بل يسلدمن
درجة عالية يف بيوهتن .هبذا النظام الأييت يف بيت النيب من الحيبه إذاكانت النساء كثرية من بيوت
خمتلفة فلوجعل هلن من األمر شئ ألشغلن كثريا هبن من أهم األمور ،وكان مساغ ألهل العداوة أن
يبث فيها الدعاية أيضا .وهبذا النظام انقطع طدمع املخالفني.

الفصل التاسع:يف تنظيم بيت النيب حبيث الأييت إليه دعاية بواسطة املؤمنني أيضا يف قولهََّ :ي أَيها
ِّ
َّ ِّ
ين إِّ ََه َولَ ِّك ْن إِّذَا
آمنموا َال تَ ْد مخلموا بميم َ
ين َ
وت النَِّّ ِّ إَِّّال أَ ْن يم ْؤ َذ َن لَ مك ْم إِّ َىل ََ َع ظام رَْي َر ََظ ِّر َ
الذ َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ني ِّحل ِّد ظ
يث إِّ َّن َذلِّ مك ْم َكا َن يم ْؤِّذي النَِّّ َّ
مدعيتم ْم فَا ْد مخلموا فَِّإذَا ََع ْمتم ْم فَانْ تَش مروا َوَال مم ْستَأْنس َ َ
ِّ
اسأَلموه َّن ِّم ْن َوَر ِّاء ِّح َج ظ
فَ يَ ْستَ ْحيِّي ِّم ْن مك ْم َو َّ
اب
اَّلل َال يَ ْستَ ْحيِّي م َن ا ْحلَ ِّق َوإِّ َذا َسأَلْتم مموه َّن َمتَاعا فَ ْ
ِّ
ذَلِّ مكم أََْهر لِّ مقلموبِّ مكم وقملم ِّ
ول َّ
اجه ِّم ْن
وب َّن َوَما َكا َن لَ مك ْم أَ ْن تم ْؤذموا َر مس َ
اَّلل َوَال أَ ْن تَ ْنك محوا أَ ْزَو َ
ْ َ
ْ م
بَ ْع ِّده أَبَدا إِّ َّن ذَلِّ مك ْم َكا َن ِّع ْن َد َّ
اَّلل َع ِّظيما  . .53فاليدخلون بيته بدون اإلذن ،والجيلسون يف
بيته فوق احلاجة إذا دعوا؛ألن ذلك يفتح ابب املداخلة يف نظام بيته من جهة املؤمنني مث أمران
ابحلجاب لقطع ولول الدعاية إليهن والتنكحوا أزواجه . .ألن نساء النيب قد قرر هلن أن يكن

معلدمات إىل آخر حياهتن فإذا جاز للدمؤمن أن ينكح أزواجه يتغري منهم عدما تركهن عليه النيبصعليه
آابئِّه َّن َوَال أَبْ نَائِّه َّن َوَال إِّ ْخ َو ِّان َّن َوَال أَبْ نَ ِّاء إِّ ْخ َو ِّان َّن
اح َعلَْيه َّن ِّيف َ
الصلوة والسالمصيف قوله َال مجنَ َ
ِّ
وَال أَب نَ ِّاء أ َ ِّ
ِّ
اَّلل إِّ َّن َّ
ني َّ
اَّلل َكا َن َعلَى مك ِّل َش ْي ظء
سائِّه َّن َوَال َما َملَ َك ْ
ت أ َُْيَا من َّن َواتَّق َ
َ ْ
َخ َوات َّن َوَال ن َ
َشهيدا 11 .ذكر ألوىل األرحام أقارب األزواج الحيتجنب عنهم( .)1وتنظيم هذا البيت إلقامة تعليم
ِّ
القرآن قد توجه إليه حظرية القدس .إليه اإلشارة يف إِّ َّن َّ
صلو َن َعلَى النَِّّ ِّ ََّي أَيها
اَّلل َوَم َالئ َكتَه يم َ

( )1لما أمر تبارك وتعالى النس اء بالحجاب من ا جانب ،بين أن هؤالء ا قارب ال يجب االحتجاب منهم ،كما
استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى :وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء
بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نس ائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي اإلربة
من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النس اء [النور ]35 :وفيها زيادات على هذه.لينظر:تفس ير القرآن
العظيم,اإلمام الدمشقي.404/2,
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َّ ِّ
صلوا َعلَْيه َو َسلِّ مموا تَ ْسلِّيما 13 .هذه( )1العبارة تستعدمل لتوجه( )2حظرية القدس.
آمنموا َ
ين َ
الذ َ

فأوجب هللا عل املؤمنني أيضا أن يتوجهوا متاما إىل تنظيم هذا البيت كدما أقامه النيب إليه اإلشارة
َييها الذين آمنوا. .

مجلة معرتضة  :بيت النيب كان مشتدمال عل أزواج مل يكن له ولد من الذكور إمنا كانت البنات،
وهن يقدمن يف بيوت أزواجهن بيتهم وبيتهن يكون منفردا من بيت النيب؛لكن النيبصعليه الصلوة
والسالمص دعا لبنته فاطدمة أن يكون بيتها منضدما إىل بيت النيب وليس يف ذلك شئ خالف الفطرة
()3
أمر طبعي .هذا ما قاله النيب اللهم هؤالء أهل بييت
فائدة :كدما نظم النيب بيته كان واجبا عل املؤمنني إبقاء هذا التنظيم عل حاله .وملا ادعت فاطدمة
مرياث النيب( )4ماغريالصديق من نظام أقامه النيب هذا من كدمال علدمه حبظرية القدس ،وإن سخطت
فاطدمة فلم خيش الصديق من الناس ،وسع يف إرضائها بعدم تغيريه مسلك النيب يف بيته .وحنن
منذ ما فهدمنا حكدمة االقتصاد ،وعرفنا أن النيب جعل ما ميلكه وقفا مث إبقاء الصديق عل ذلك
رأينا أن التثبت عل ذلك كان أهم األمور اإلسالمية فالذين أقاموا الغوغاء من الشيعة(،)5
والروافض( )6ليسوا إال جهلة اليعلدمون حكدمة هللا يف دينه .
( )1في ن ر  :تلك
( )2في ن ر  :توجه التوجد.
( )3أخرجه اإلمام أحمد في مس نده:حدثنا أبو أحمد الزبيري ،حدثنا س فيان ،عن زبيد ،عن ش هر بن حوش ب ،عن أم
س لمة ،أن النبي ص لى هللا عليه وس لم جلل على علي وحس ن وحس ين وفاطمة كس اء ،ثم قال« :اللهم هؤالء أهل بيتي
وحامتي ،اللهم أذهب عنهم الرجس ،وطهرهم تطهيرا»  .فقالت أم س لمة فقلت :يا رس ول هللا ،أنا منهم؟ قال« :إنك
إلى خير»لينظر:مسند أحمد ،اإلمام أحمد بن حنبل،رقم الحديث.92127:
( )4أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه عن طريق عبد هللا بن محمد ،حدثنا هشام ،أخبرنا معمر ،عن الزهري ،عن
عروة ،عن عائش ة :أن فاطمة والعباس عليهما الس الم ،أتيا أبا بكر يلتمس ان ميراثهما من رس ول هللا ص لى هللا عليه
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
عليه وس لم يقول« :ال نورث ،ما تركنا ص دقة ،إنما يأكل آل محمد من هذا المال» قال أبو بكر :وهللا ال أدع أمرا
رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصنعه فيه إال صنعته ،قال :فهجرته فاطمة ،فلم تكلمه حتى ماتت.لينظر:صحيح
البخاري,اإلمام البخاري,رقم الحديث.2791:
( )5قد سبق الكالم عن هذه الفرقة.
( )6سبب تسميتهم بهذا االسم يرجع إلى رفضهم إمامة أبي بكر وعمر _رضي هللا عنهما_ لكن اإلمام الرازي يرى
أن سبب ت سميتهم بهذا اال سم يرجع إلى رف ضهم لموق زيد بن علي من أبي بكر ال صديق حيث يقول  " :إنما سموا
بالروافض ن زيدا بن علي بن الحس ين بن علي بن أبي طالب رض ي هللا عنهم خرج على هش ام ابن عبد الملك
فطعن عس كره في أبي بكر فمنعهم من ذلك فرفض وه ،ولم يبق معه إال مائتـ ا فارس  .فقال  - :أي زيد بن علي –
رفضتموني  .قالوا  :نعم  ،فبقي عليهم هذا االسم " وق ـال اإلم ـام اب ـن تيمي ـة  " :قي ـل لإلم ـام أحمد  :من الرافضي ؟
قـ ال  :الذي يسـ ب أبـ ا بكـ ر وعمـ ر  .وبهذا سميت الرافضة ،فإنهم رفضوا زيدا بن علي لما تولى الخليفتين أبا بكر
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ك
الفصل العاشر:الدعاية لعدم تعدميل أمر النيب يف حياته ،وبعد مماته حرام من قولهَ :ال َُِّيل لَ َ
ِّ
ك َوَكا َن
ساءم ِّم ْن بَ ْع مد َوَال أَ ْن تَبَ َّد َل ِّب َّن ِّم ْن أَ ْزَو ظ
ك مح ْسنمه َّن إَِّّال َما َملَ َك ْ
ت َُيِّينم َ
اج َولَ ْو أَ ْع َجبَ َ
الن َ
َّ ِّ
ظ ِّ
َّ
وت النَِّّ ِّ إَِّّال أَ ْن يم ْؤذَ َن لَ مك ْم
آمنموا َال تَ ْد مخلموا بميم َ
ين َ
اَّلل َعلَى مك ِّل َش ْيء َرقيبا (ََّ )51ي أَيها الذ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ني
ين إِّ ََه َولَك ْن إِّذَا مدعيتم ْم فَا ْد مخلموا فَِّإذَا ََع ْمتم ْم فَانْ تَش مروا َوَال مم ْستَأْنِّس َ
إِّ َىل ََ َع ظام رَْي َر ََظ ِّر َ
ِّحل ِّد ظ
يث إِّ َّن ذَلِّ مك ْم َكا َن يم ْؤِّذي النَِّّ َّ فَ يَ ْستَ ْحيِّي ِّم ْن مك ْم َو َّ
اَّلل َال يَ ْستَ ْحيِّي ِّم َن ا ْحلَِّق َوإِّذَا َسأَلْتم مموه َّن
َ
اب ذَلِّ مكم أََْهر لِّ مقلموبِّ مكم وقملم ِّ
اسأَلموه َّن ِّم ْن َوَر ِّاء ِّح َج ظ
ول
وب َّن َوَما َكا َن لَ مك ْم أَ ْن تم ْؤذموا َر مس َ
َمتَاعا فَ ْ
َْ
ْ م
ِّ
اجه ِّم ْن بَ ْع ِّده أَبَدا إِّ َّن ذَلِّ مك ْم َكا َن ِّع ْن َد َّ
َّ
اَّلل َع ِّظيما ( )53إِّ ْن تم ْب مدوا َش ْي ئا
اَّلل َوَال أَ ْن تَ ْنك محوا أَ ْزَو َ
ظ ِّ
ِّ
أ َْو مَّتْ مفوه فَِّإ َّن َّ
آابئِّه َّن َوَال أَبْ نَائِّه َّن َوَال
اح َعلَْيه َّن ِّيف َ
اَّلل َكا َن ب مك ِّل َش ْيء َعليما (َ )51ال مجنَ َ
ِّ
إِّ ْخو ِّان َّن وَال أَب نَ ِّاء إِّ ْخو ِّان َّن وَال أَب نَ ِّاء أ َ ِّ
ِّ
ني َّ
اَّلل إِّ َّن
سائِّه َّن َوَال َما َملَ َك ْ
ت أ َُْيَا من َّن َواتَّق َ
َ َ ْ
َ َ ْ
َخ َوات َّن َوَال ن َ
َّ ِّ
ِّ
اَّلل َكا َن َعلَى مك ِّل َش ْي ظء َشهيدا ( )55إِّ َّن َّ
َّ
آمنموا
اَّلل َوَم َالئ َكتَه يم َ
ين َ
صلو َن َعلَى النَِّّ ِّ ََّي أَيها الذ َ
ِّ
ِّ
اَّلل ِّيف الدنْ يا و ْاآل ِّخرةِّ
َّ ِّ
اَّلل َوَر مسولَه لَ َعنَه مم َّ
ين يم ْؤذمو َن َّ
َ
صلوا َعلَْيه َو َسل مموا تَ ْسليما ( )56إِّ َّن الذ َ
َ َ َ
ِّ
َّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
سبموا فَ َق ِّد ا ْحتَ َملموا
َوأ َ
ين يم ْؤذمو َن ال مْم ْؤمنِّ َ
َع َّد َهل ْم َع َذااب ممهينا (َ )57والذ َ
ني َوال مْم ْؤمنَات بغَ ِّْري َما ا ْكتَ َ
ك ونِّ ِّ ِّ
اج َ ِّ
مبتَاَ وإِّ ِْثا مبِّينا (َّ )58ي أَيها النَِّّ قمل ِّألَ ْزو ِّ
ني َعلَْيه َّن ِّم ْن
ني يم ْدنِّ َ
ساء ال مْم ْؤمنِّ َ
َ م
َ
ْ َ
ك َوبَنَات َ َ َ
ك أَ ْد ََن أَ ْن يم ْع َرفْ َن فَ َال يم ْؤذَيْ َن َوَكا َن َّ
اَّلل رَ مفورا َرِّحيما ( )54لَئِّ ْن ََلْ يَ ْن تَه ال مْمنَافِّ مقو َن
َج َالبِّيبِّه َّن ذَلِّ َ
والَّ ِّذين ِّيف قملم ِّ
َّك ِّب ْم مُثَّ َال مَيَ ِّ
ك فِّيها إَِّّال قَلِّيال
اومرونَ َ
ِ َوال مْم ْرِّج مفو َن ِّيف ال َْم ِّدينَ ِّة لَنم غْ ِّريَن َ
وب ْم َم َر ٌ
َ َ
( )60ملْعونِّني أَي نما ثمِّق مفوا أ ِّ
مخ مذوا وقمتِّلموا تَ ْقتِّيال ( )64سنَّةَ َّ َّ ِّ
ين َخلَ ْوا ِّم ْن قَ ْب مل َولَ ْن
م
اَّلل ِّيف الذ َ
َ
َ م َ َْ َ
ِّ ِّ
سن َِّّة َّ
اَّلل تَ ْب ِّديال  . .61النيب اليتأت من شئ مثل أتذيه من خمالفة أمره .هذا األمر يعرفه من
ََت َد ل م
كان من أوىل األمر مث يعرفه من كان قيدما لالنقالب مث يعرفه من كان معلم احلكدمة لقوم أميني،
فبث الدعاية املرتبة ليخالف الناس أمر النيب ملعون أشر اللعنة .والذين يؤذون اومؤمنني واومؤمنات.
 . .معناه عندان الذين يتهدموهنم أبهنم اليطيعون أمر النيب فقد احتملوا بتاَ وإِثا مبينا .هذا يعرفه
وعمر؛ لبغضهـ م لهمـ ا ،فالمبغض لهما هـ و الرافضي.لينظر :مقاالت اإلسالميين بي الحسن علي بن إسماعيل
ا شعري (ت394:ه)  ،82/5وأيضا :مجموع الفتاوى للشيخ بن تيمية الحراني (المتوفى798 :هـ)  431/4ت :عبد
الرحمن بن محمد بن قاس م مط :مجمع الملك فهد لطباعة المص ح الش ري  ،المدينة النبوية ،المملكة العربية
السعودية ط :عام5452 :هـ5221/م.
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من كان له حمبة يف شيخه مث شيخه يكون مثل أبيه مث شيخه يكون من أوىل األمر( )1مث يعرف أن
الشيخ يعتدمد عليه يف مقالده العالية .فإذا عرف بعد ذلك أن انسا أوللوا إىل شيخه أنه خيالفك
بدون جرم منه كيف يكون أتذية؟هذا أمر ابعث عل لعن هؤالء الناس ،وأشد من ذلك أهنم
يوللون إىل النيب أن املؤمنني اليطيعونك يف نظام بيوهتم خالة ،ويشيعون الفواحش هبتاان عليهم
 .ومقصدهم من ذلك هو رفع اعتدماد البعض عل البعض .هذا هو فساد االجتدماعية اليت هي
مركز االرتقاء .فالنساء يؤمرن خبصولية لباسهن فيكون اجتدماعة أهل اإلسالم يف املعاشرة ممتازة.
وبعد هذا االمتياز إذا تعرض املنافقون الهتام املؤمنني جيازون فيخرجون من املدينة فاليقبلهم
اجتدماعة ما ابلعزة واإلكرام .هبذا يتحقق عدم إطاعة النيب للكافرين واملنافقني مث تطهري مجاعة
عنهم.
الفصل احلادي عشر :إخراج هؤالء من املدينة حيتاج إىل متكن اتم يف احلكومة .وهذا يكون بعد
إمتام االنقالب الذي يعرب عنه ابلساعة يف لسان القرآن .يسئلون مىت أييت االنقالب؟ وجواب
ِّ
الس َ ِّ
ْمها ِّع ْن َد َّ
يك
َّاِ َع ِّن َّ
اَّلل َوَما يم ْد ِّر َ
السؤال املذكور يف اآلايت املذكورة يَ ْسأَلم َ
اعة قم ْل إِّ ََّّنَا عل م
ك الن م
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
اعةَ تَ مكو من قَ ِّريبا ( )63إِّ َّن َّ
ين فِّيها أَبَدا
لَ َع َّل َّ
ين َوأ َ
الس َ
َع َّد َهل ْم َسعريا (َ )61خالد َ
اَّلل لَ َع َن الْ َكاف ِّر َ
ِّ
ِّ
ِّ
ب مو مجوهه ْم ِّيف الن ِّ
َّار يَ مقولمو َن ََّي لَْي تَ نَا أَََ ْعنَا َّ
اَّلل َوأَََ ْعنَا
َال ََي مدو َن َوليًّا َوَال نَصريا ( )65يَ ْوَم تم َقلَّ م
ِّ
آتم ِّ
و ْع َف ْ ِّ
ني
الر مس َ
وَ َّ
َّ
اء ََ فَأ َ
َول َ
وال (َ )66وقَالموا َربَّنَا إِّ ََّ أَََ ْعنَا َس َ
السبِّ َيال (َ )67ربَّنَا ْ
ادتَ نَا َومكبَ َر َ
ِّم َن ال َْع َذ ِّ
اب َوال َْع ْنه ْم لَ ْعنا َكبِّريا  37وهو الينبغي أن يسئل عن وقت الساعة بل جيب التفكر يف
النتائج اليت أتيت بعد الساعة ذكر هللا ما أيتيهم من اإلهانة يف السعري .وتنيجة لعنهم الجيدون وليا،
ويرجون أن يكون لسادهتم ضعفان من العذاب معىن هذا :أن اجتدماعتيهم التبق قائدمة يسبون،
ويتسابون ،ويرتكوهنم ،ويرجون أن يكونوا مهانني.
الفصل الثاين عشر :يف استلزام تلك االجتدماعية للحكم ،وامللك ،واخلالفة .هذا من قولهََّ :ي أَيها
َّ ِّ
آمنموا اتَّ مقوا َّ
صلِّ ْح لَ مك ْم أَ ْع َمالَ مك ْم َويَغْ ِّف ْر لَ مك ْم ذمنموبَ مك ْم َوَم ْن
اَّلل َوقمولموا قَ ْوال َس ِّديدا ( )70يم ْ
ين َ
الذ َ
السماو ِّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
يم ِّط ِّع َّ
ِ
از فَ ْوزا َع ِّظيما ( )74إِّ ََّ َع َر ْ
اَّلل َوَر مسولَه فَ َق ْد فَ َ
ونَا ْاأل ََمانَةَ َعلَى َّ َ َ

( )1في ن ر :هذا يعرفه من كان له محبة في شيخه ثم شيخه يكون مثل أبيه ثم شيخه يكون من أولى ا مر.التوجد
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ِّ ِّ
وا ْجلِّبَ ِّ
ني أَ ْن َُْي ِّملْنَها َوأَ ْش َف ْق َن ِّم ْنها َو َمحَلَها ِّْ
ب
ال فَأَبَ ْ َ
سا من إِّنَّه َكا َن ظَلموما َجهوال ( )71ليم َعذ َ
َ
اإلنْ َ
ِّ
ِّ ِّ
ني والْم ْؤِّمنَ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ني والْمنَافِّ َق ِّ
وب َّ
َّ
ات َوَكا َن
ات َوال مْم ْش ِّرك َ
ني َوال مْم ْش ِّرَكات َويَتم َ
اَّلل َعلَى ال مْم ْؤمن َ َ م
اَّلل ال مْمنَافق َ َ م
َّ
اَّلل رَ مفورا َرِّحيما  . 80كالذين آذوا موس  . .والذين آذوا موس ذكرهم هللا يف املائدة يف َوإِّ ْذ
ِّ
ِّ
وسى لَِّق ْوِّمه ََّيقَ ْوِّم اذْ مك مروا نِّ ْع َمةَ َّ
آات مك ْم
قَ َ
اء َو َج َعلَ مك ْم مملموكا َو َ
ال مم َ
اَّلل َعلَْي مك ْم إِّ ْذ َج َع َل في مك ْم أَنْبيَ َ
ِّ
ت أ ِّ
ِّ
َّ
ب َّ
اَّلل لَ مك ْم َوَال
ني (ََّ )10يقَ ْوم ا ْد مخلموا ْاأل َْر َ
َحدا م َن ال َْعالَ ِّم َ
َما ََلْ يم ْؤ َ
ِ ال مْم َق َّد َسةَ ال ِِّت َكتَ َ
ِّ
ِّ
وسى إِّ َّن فِّيها قَ ْوما َجبَّ ِّ
ين َوإِّ ََّ لَ ْن
ين ( )14قَالموا ََّي مم َ
ار َ
تَ ْرتَدوا َعلَى أَ ْد َاب ِّرمك ْم فَ تَ ْن َقلبموا َخاس ِّر َ
نَ ْد مخلَها ح ََّت َُيْرجوا ِّم ْنها فَِّإ ْن َُيْرجوا ِّم ْنها فَِّإ ََّ د ِّ
ِّ ِّ َّ ِّ
ين َُيَافمو َن
اخلمو َن ( )11قَ َ
َ
مم
َ مم
ال َر مج َالن م َن الذ َ
اب فَِّإ َذا َد َخلْتم مموه فَِّإنَّ مك ْم رَالِّبمو َن َو َعلَى َّ
أَنْ َع َم َّ
اَّلل فَ تَ َوَّكلموا إِّ ْن مك ْن تم ْم
اَّلل َعلَْيه َما ا ْد مخلموا َعلَْيه مم الْبَ َ
ِّ
ِّ
ك فَ َقاتَِّال إِّ ََّ
ت َوَرب َ
ب أَنْ َ
مم ْؤمنِّ َ
وسى إِّ ََّ لَ ْن نَ ْد مخلَها أَبَدا َما َد ماموا فيها فَا ْذه ْ
ني ( )13قَالموا ََّي مم َ
ِّ ِّ
هاهنا قَ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ال َر ِّ
ني
اع مدو َن ( )11قَ َ
ب إِِِّّن َال أ َْملِّ م
َ
ني الْ َق ْوم الْ َفاسق َ
ك إَِّّال نَ ْفسي َوأَخي فَافْ مر ْق بَ ْي نَ نَا َوبَ ْ َ
( )15كان هذا اإليذاء( )1عدم االيتدمارأبمر موس أمرهم وقال ادخلوا األرِ . . .ويف  44إن
فيها قوما . . .ويف  42قالوا َّي موسى . . .ألروا عل العصيان فتأذى منه موس قال رب إىل
الفاسقني . .فإن كان املسلدمون أيضا يؤذون النيب وخيالفون أوامره فيدما نظم هلم من منازهلم هل
ميكن أن يكونوا مالكني للخالفة؟فربأه هللا .ما قالوا يف البخاري يف تفسريذلك حديث( )2هو
معلول من اإلسرائيليات ،والصحيح هوما حكاه هللا يف  40قال رجالن إىل مؤمنون هؤالء أطاعوا
موس ففتحوا البالد ،ومل يذهب إىل فتح البالد الموس والهارون فربأه هللا مما قالو :أن أحدا من
بين اسرائيل اليطيعه يف أمر اجلهاد ،ويقاتل هو بنفسه .فاذهب أنت وربك . . .وكان عند هللا

وجيها فأهلم هللا رجلني من بين إسرائيل فقاموا وفعلوا ما أمروا به وكان معىن هتدمة بين إسرائيل عل

( )1في ن ر  :كان هذا اإليذاء كان.
( )2أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ر ضي هللا عنه ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :
إن موسى كان رجال حييا ستيرا ،ال يرى من جلده شيء استحياء منه ،فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا :ما يستتر
هذا التس تر ،إال من عيب بجلده :إما برص وإما أدرة :وإما آفة ،وإن هللا أراد أن يبرئه مما قالوا لموس ى ،فخال يوما
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
أحسن ما خلق هللا ،وأبرأه مما يقولون ،وقام الحجر ،فأخذ ثوبه فلبسه ،وطفق بالحجر ضربا بعصاه ،فوهللا إن بالحجر
لندبا من أثر ضربه ،ثالثا أو أربعا أو خمسا ،فذلك قوله :يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه هللا مما
قالوا وكان عند هللا وجيها.لينظر:صحيح البخاري,رقم الحديث.3404:
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موس أنه يريد إهالك بين إسرائيل ،وإبقاء نفسه .هذه التهدمة أشاروا إليه اذهب أنت وربك. .
فربأه هللا  . . .رجالن من بين إسرائيل ذهبوا وقاموا ابألمر وفتحوا ورجعوا ساملني .وكل هذه
موجودة يف التوراة .تلك الكلدمة فربأه هللا هي اليت كانت سبب قبول الرواية اإلسرائيلية فإن استلزم

عدم االعتدماد الهتام موس بتهدمة ممااليتفطن هلا عامة الناس آييها الذين آمنوا اتقوا أقيدموا العدل.

 .وقولوا قوالسديدا يعين إذا أمرمت أبمر يؤيد احلكم وامللك ليسهل لكم إقامة التقوى فقولوا
قوالسديدا :ايتدمروا بذلك األمر يصلح لكم أعمالكم األمور العظيدمة الفاسدة تصلح بربكة هذه
اإلطاعة ومن يطع هللا  . . .يعين حيصل هلم اخلالفة 1عل مجيع وجه األرض .إَ عرونا األمانة.
 . . .األمانة معىن التكليف إلقامة حكومة نظامها مبين عل العلم والعدل .عرض هللا هذا األمر
من يقوم برد اجلهل والظلم فنجعله أقرب إلينا من كل شئ عل السدموت واألرض واجلبال من املةأ
األعل أي عل املدبر للسدموت واألرض من اجلن ومةأ السافل واجلبال واجلدمادات كلها فأبني أن

ُيملنها:معناه ابعتبار االستبداد ،وتفصيل ذلك احلكم  :امللك له خدام هو يريد أن يستخدم
بعض خدم أمرهم مث يكرمه بتفضيل عل مجيع اخلدم هو يعرف أنه إذا فوض األمر إىل هؤالء
اليصلحون لذلك ؛لكن ما إذ مل يشركهم يف اختياراألمر يشكونه يف آخر أمره إذا فضل عليهم
ذلك العامل؛فلسد هذا الفساد ولقطع لساهنم يقال لكل واحد منهم من فعل منكم كذا وكذا
نعطيه كذا وكذا .هذا مباح واحد .ففي تلك احلالة يتفكرون يف حقيقة األمر الابلتنافس فقط فإذا
تفكروا رأوا أهنم اليصلحون لذلك فينقطع لساهنم بعد ذلك من الشكوى ،ولذلك قيل من أراد
منكم أن يقيم احلكومة إلقامة العدل ورفع اجلهل والظلم فأهل السدموت وأهل األرض السهلة وأهل
األرض اجلبلية أو اجلبال أيضا نظروا إىل أنفسهم فرأوا من هو عامل وعادل يعرف معىن اجلهل
والظلم ،ومن هو جاهل اليعرف معىن العلم والعدل .هذا أمر اليتأت إال من جامع بني األمرين،
ومل يكن يف السدماء واألرض نوع يصلح لذلك إال اإلنسان؛ألنه جاهل ،ويستطيع أن يكون عاملا.
وهذا معىن قوله جهوال:وهو ظامل ،ويستطيع أن يكون عادال .وهذا معىن قوله :ظلوما فدمعىن قوله

إنه كان . .أي ألنه كان وهو وجه امتيازه من املخلوقات كلها .فإذا أقيدمت حكومة مثل ذلك
 1في اصطالر اإلمام ولي هللا الدهلوي المراد بالخالفة حكومة عالمية للمسلمين.لينظر:حجة هللا البالغة،اإلمام الدهلوي
.97/5،
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يكون نتيجة أن هللا بواسطة هؤالء احلكام يعذب اومنافقني واومنافقات واومشركني واومشركات
ويتوب هللا ابلرمحة عل أهل اإلميان بواسطة هذه احلكومة وكان هللا . . . .إمنا أمر هللا أن يطيعوا
أوامر النيب ،واليؤذونه إبهتامه أنه يريد احلكم عليهم فإذا أطاعوا أوامره جيعلهم ملوكا اليصري هو
نفسه ملكا عليهم بل إمنا يعلدمهم .وبعد ذلك اليتهدمونه يكون بريئا وجيها.
مجلة معرتضة  :ملا كان الناس تكلدموا يف حادثة زينب( )1يعين أهنم اهتدموا النيب( )2أيضا جاء يف
أفهام الناس أن موس أيضا اهتدموه بشئ مثل ذلك فقيل أنه كان آدر يعين بشئ يتعلق ابلنساء
مثل أمر زينب ،وهم مل يتفطنوا أن بىن إسرائيل اهتدموا موس بقتل كل بين إسرائيل إبخراجهم إىل
األعداء .ومثل ذلك الكافرون واملنافقون يتهدمون النيبصعليه السالمص أنه يريد أن يتحكم عليهم.
فإذا أطاع بنوإسرائيل أمر موس تبني هلم أنه ما يريد إهالك بين إسرائيل فربأه هللا مما قالوا وكان...

وبعد ذلك ثبت وجاهته أنه أراد أن جيعل بين إسرائيل حاكدمني عل الناس .بنوإسرائيل إىل اآلن
الجيوزون أن يكون يف البشر رجل آخر مثل موس  .هذا من ظهور وجاهته عل بين إسرائيل.
وهكذا إذا أطاع املؤمنون أمر النيب جيعلهم خليفة من أعظم اخللفاء عل وجه األرض ،وليس له
واللعائلته حظ منه إال التعليم وإال النصيحة فظهر وجاهة النيب عند ربه عل الناس .فاملسلدمون
طوائف منهم يعدون من املدمتنع أن يكون بشر أفضل منه ،ويرجحون يف القوة عل أربعني مثل
موس  ،فاملقصد ليس إال إقامة احلكم .ونظام احلكومة يكون اخلليفة جيازي املشركني واملنافقني
حبكم من عنده يثبت عليهم ابلدالئل والرباهني ،ويتخذون انئبا لنفسه مث يرتافعون( )3أحكام خليفة

( )1هي أم المؤمنين زينب بنت جحش  ،من قبيلة أ سدية ،كانت قديمة اإل سالم ،ومن المهاجرات وقد تزوجها زيد بن
س لَّ َم _،كانت كثيرة
س لَّ َم_ ثم إن هللا تعالى زوجها النبي
حارثة ،مولى النبي
_ص لَّى ا َّ َعلَيْه َو َ
_ص لَّى ا َّ َعلَيْه َو َ
َ
َ
الخير والص دقة وبس ببها أنزل آية الحجاب،توفيت س نة 90ه،وص لى عليها عمر بن الخطاب _رض ي هللا عنه _
ودفنت في البقيع بمدينة المنورة.لينظر:أس د الغابة في معرفة الص حابة لعز الدين ابن ا ثير (المتوفى 230ه)
.597-592/7
( )2ما كان على النبي من حرج فيما فرض هللا له س نة هللا في الذين خلوا من قبل وكان أمر هللا قدرا مقدورا ()38
يقول تعالى :ما كان على النبي من حرج فيما فرض هللا له أي فيما أحل له وأمره به من تزويج زينب رضي هللا عنها
التي طلقها دعيه زيد بن حارثة رضي هللا عنه .وقوله تعالى:سنة هللا في الذين خلوا من قبل أي هذا حكم هللا تعالى في
ا نبياء قبله لم يكن ليأمرهم بش يء وعليهم في ذلك حرج ،وهذا رد على من توهم من المنافقين نقص ا في تزويجه
امرأة زيد مواله ودعيه الذي كان قد تبناه وكان أمر هللا قدرا مقدورا أي وكان أمره الذي يقدره كائنا ال محالة وواقعا
ال محيد عنه وال معدل ،فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.لينظر:تفسير القرآن العظيم,اإلمام الدمشقي.380/2,
( )3في ن ر  :ثم يتعار الناس أحكام خليفة هللا يرحهمهم.التوجد في ن إ.
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إىل هللا يرمحهم ،ويغفرهلم ،ويشكرونه .وبدون إقامة احلكومة الميكن إثبات تلك الصفات هلل رب
العاملني عند عامة الناس.

سورة سبا
االجتدماعية تولد احلكم .قد حبثنا يف سورة األحزاب عن االجتدماعية ،وحبثنا عن تطهريها من
املخالفني حىت يكون ابعثا للقوة .احلكم حيصل إما ابالجتدماعية وإما ابالنفرادية .الرجل ميلك
القوى اخلارقة للعادة فالناس يطيعونه ،وهو يقدر أن ينشأ االجتدماعية واحلكم؛لكنها غري مستقرة
إذا مات هذا الرجل مل يقدر أحد أن خيلفه( )1فتنشر االجتدماعية احلاللة بقوته اخلارقة .هذا النوع
الثاين إمنا ميكن إذا مل يرتق اإلنسانية حق الرتقي ،فكلدما ارتقت أخذت االجتدماعية مكان االنفرادية،
فاحلكومات يف األزمان السابقة تستند أكثرها إذا كانت جامعة لةأقوام إىل أمور خارجة.
فاالجتدماعية اليت تنشأها( )2القرآن هي ليست مشتدملة عل أمور خارقة بل مشتدملة عل علم،
وحكدمة اجتدماعية  .هذا النوع من احلكم أحسن من النوع األول ،وإن كان الناس معجبني ابلنوع
الثاين .فإنشاء حكم عل ألول االجتدماعية جتدمع األقوام إن كان يف الظاهر ليس إالعل طريق
خرق العادة الذي يعجب الناس .فارتقاء االجتدماعية إىل تلك الدرجة مل يكن معتادا فكان كالقوة
اخلارقة؛لكن نوعيتها ختتلف من نوعية القسم الثاين يف االنفرادية يف القرآن .إمنا هي هلل وحده
الشريك له .األمور اخلارقة يف احلقيقة راجعة إىل أسباب؛لكن تلك األسباب عالية من اجلسدمانية
احملضة ،فالقرآن يهدي الناس إىل االتصال ابألسباب العالية فيكون كل شئ يف الظاهر خارقا
للعادة يرجع أبسباب عالية إىل سنة هللا املقررة .والناس عامة يسندون تلك الصداقة إىل أسباب
غري عالية إىل أسباب سافلة فيخطأون يف فهم االجتدماعية ،وقوهتا .اجتدماع الناس كلهم يف قانون
واحد الميكن إال بعد رفع االلتباس بني األسباب السافلة ،وبني األسباب العالية .فاألسباب العالية
كلها منتظدمة بواسطة حظرية القدس حتت أمر هللا الواحد القهار .فتنظيم األسباب بتدبري وحداين
أبمر هللا وحده الشريك له :هو توفية حق الفطرة اإلنسانية .فاالجتدماعية يف اإلنسان تكون من
( )1في ن م  :يخلفه بدون أن
( )2في ن ر :أنشأ .
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فروع ذلك التدبر العايل تكون موافقة للفطرة .أما إذا حذفنا تنظيم األسباب العالية يف تدبري واحد
إذا مل نستطع أن حنيط به فيضطر اإلنسان إىل قبول الشرك الضد للفطرة اإلنسانية .فكان املقصد
األهم هو إثبات االجتدماعية حتت تنظيم األسباب العالية هو األمر احلق يف حتصيل احلكومة،
واخلالفة لإلنسانية .وأما االعتدماد عل أسباب بدون تنظيم  ،وإن كان بتقليد رجل من احملققني
فالينفع نفعا اتما لإلنسانية إذا خرج ذلك الرجل الصاحل من البني يفسد النظام كله أبدىن سبب
ِّ َّ ِّ
السماو ِّ
ات
خمالف مث اليقدر الناس عل إلالح ذلك الفساد .قوله تعاىل :ا ْحلَ ْم مد ََّّلل الذي لَه َما ِّيف َّ َ َ
ِّ ِّ
ِّ
اخلَبِّريم ( )4يَ ْعلَ مم َما يَلِّ مج ِّيف ْاأل َْر ِّ
َوَما ِّيف ْاأل َْر ِّ
يم ْ
ج
ِ َوَما َُيْ مر م
ِ َولَه ا ْحلَ ْم مد ِّيف ْاآلخ َرة َوه َو ا ْحلَك م
السم ِّاء وما ي عرج فِّيها وهو َّ ِّ
ِّ
ِّ
ور .هااتن اآليتان تثبتان نزول التدبري
يم الْغَ مف م
م ْنها َوَما يَ ْن ِّز مل م َن َّ َ َ َ َ ْ م م
َ َ
الرح م
اإلهلي الوحداين يف حظرية القدس .فاألمر يف احلكم كله يرجع إىل هللا .يعلم كل شئ ما ينزل وما
يعرج :األمور اليت تكون ابألسباب العالية أو السافلة كلها منظم بتدبري وحداين فالرجل الذي يتدبر
يف نظام التدبري ،ويتفكر يف املبدأ حيدمد هللا الذي له ما يف السدموت واألرض .وكل شئ يف السدموت
واألرض هلل وحده مث إذا تدبر يف املرجع أيضا يرى منظدما يف تدبري وحداين ،وإليه اإلشارة يف قوله:
وله احلمد يف اآلخرة . .وهو احلكيم اخلبري .فأمساء هللا ذكرت هنا احلكيم اخلبري ،فأساس مجيع

النظام يف السدموت واألرض حتت احلكدمة نعين :حتت القوانني الكلية حييط ()1جبدميع أطراف احلكدمة
ربنا هللا ،وإليه اإلشارة يف إسم اخلبري .فاالجتدماعية اليت يريدها القرآن أن ينشئ من احلكومة ليس
مبناها عل القواعد اجلزئية ،وليس مبناها عل األسباب الحييطها العلم ،فبهذا املعىن تكون
اجتدماعية القرآن أعلم من كل اجتدماعية مضت يف الدنيا .ويف الثانية إشارة إىل حظرية القدس
مظهر العلم التفصيلي .والناس عل قسدمني :قسم اليعرتف بتلك املبادئ .هؤالء الذين اليؤمنون
ابلساعة .فالعامل اإلنساين يف الدنيا الخيتتم بل يرجع إىل عامل عايل أعل من هذا العامل اجلسدماين.
فدمن مل يتفكر يف اإلنسانية بقبول ذلك املبدأ اليفهم التعليم القرآين الذي يف هذه السورة الواجب
عليه أن يصحح أفكاره مث أن يتفقه يف االجتدماعية .إليه اإلشارة يف قوله :وقَ َ َّ ِّ
ين َك َف مروا َال
ال الذ َ
َ
ِّ
ب َال ي عزب َع ْنه ِّمثْ َق م ظ
السماو ِّ
ِّ
ات َوَال ِّيف
َأتْتِّينَا َّ
الس َ
اعةم قم ْل بَلَى َوَرِّيب لَتَأْتيَ نَّ مك ْم َعاَل الْغَْي ِّ َ ْ م م
ال َذ َّرة ِّيف َّ َ َ
( )1في ن ر :محيط
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ني ( )3لِّيج ِّز َّ ِّ
ك َوَال أَ ْكبَ ر إَِّّال ِّيف كِّتَ ظ
اب ممبِّ ظ
ْاأل َْر ِّ
آمنموا َو َع ِّملموا
َصغَ مر ِّم ْن َذلِّ َ
ِ َوَال أ ْ
ين َ
ي الذ َ
َْ َ
م
ِّ
ك َهلم م ْغ ِّفرةٌ وِّرْز ٌق َك ِّرميٌ ( )1والَّ ِّذين سعوا ِّيف ِّ
َّ ِّ ِّ ِّ
اب
ين أمولَئِّ َ
ك َهل ْم َع َذ ٌ
َ َ َ َْ
َ
آَّيتنَا مم َعاج ِّز َ
الصاحلَات أمولَئ َ ْ َ َ َ
ِّ
ِّ
يم .5 .أكثر املفسرين جيعلون هذا القدر كافيا يف إثبات الساعة ،واليطدمئن به قلوب
م ْن ِّر ْج ظز أَل ٌ

طلبة احلق .وعندان يكون يف بعض احلاالت لإلعراض عنهم يف سلسلة الكالم فيصرح فقط أهنم
ليسوا عل احلق يعين الكالم مبهم أييت يف موضع آخر .يف هذه السلسلة الزم أن الجيعلوا خماطبني.
والحاجة إىل إقامة الدليل أو إيضاح املطلب إىل حد يتبني خطأهم بل إظهار إان مطدمئون بذلك
إليه اإلشارة قل بلى . . .قوله :عاَل الغيب إىل رجز أليم .كله إشارة إىل حظرية القدس ،وبيان

كيفيتها هومبدأ اجملازاة .ويكون الكالم لنا يف إثباهتا يف موضع آخر .والذين سعوا . .التدبري
الوحداين الذي يدل عليه القرآن هم يسدمون أن اليفهم الناس ،ويظهرون للناس أن الكتب اإلهلية

غري كافية يف تفهم .هذا معىن قوله :معاجزين :عندان حظرية القدس علة جملازاة هؤالء بعذاب من
رجز أليم ،فتلك الطائفة ليس لنا الكالم يف هذا املوضع معهم إمنا الكالم إىل رجال أوتوا العلم،
صر ِّ
َّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
اط
ك ِّم ْن َربِّ َ
ْم الَّ ِّذي أمنْ ِّز َل إِّلَْي َ
وإليه اإلشارة يف َويَ َر الذ َ
ك ه َو ا ْحلَ َّق َويَهدي إ َىل َ
ين أموتموا الْعل َ
يز ا ْحل ِّم ِّ
يد  6مث يفهدمون معىن االجتدماعية الصاحلة اليت حبثنا عنها يف سورة املتقدمة،
ال َْع ِّز ِّ َ
()1ويسندون إنشاءها إىل أسباب عالية منظدمة يف حظرية القدس بتدبري إهلي ،وهؤالء الذين أعرضنا

عنهم هم يف استبعاد ،ويف تردد ليس عندهم قوة توجيه الواقعات عل نظام مثال :يقولون  .ه ْل
نَ مدل مكم َعلَى رج ظل ي نَ بِّئم مكم إِّذَا م ِّزقْتمم مك َّل مممََّز ظق إِّنَّ مكم لَِّفي َخل ظْق ج ِّد ظ
يد .7فالتدمزيق إمنا يرجع إىل
َ
ْ
َم م ْ م ْ
ْ
اجلسد اإلنساين فقط  .وإعادة اجلسد هو املدع ملن أثبت اآلخرة ليس بصحيح ،فهم إىل اآلن

ما فهدموا مورد النزاع مث اليقدرون أن يقرروا إقرارا يف حق هذا الرجل بل هم يف تردد يقولون أَفْ تَ َر
َعلَى َّ
اَّلل َك ِّذاب أ َْم بِّه ِّجنَّةٌ  8رجل يتعدمد الكذب أو فاقد للعقل رفع عنه القلم فاليقدرون أن

يعينوا يف حق القائل قوال ،فعدم الفهم ،وعدم االهتداء إىل احلق يكون سببا لعذاهبم اليطدمئن قلبهم
َّال ِّل الْب ِّع ِّ
َّ ِّ
ين َال يم ْؤِّمنمو َن ِّاب ْآل ِّخرةِّ ِّيف ال َْع َذ ِّ
يد والعذاب
اب َوالض َ َ
بشئ ،إليه اإلشارة يف قوله :بَ ِّل الذ َ
َ
ني
هو عدم االطدمينان .والضالل البعيد كل شك أييت هلم حتت شك .ويف قوله:أَفَ لَ ْم يَ َرْوا إِّ َىل َما بَ ْ َ
( )1أي سورة ا حزاب.الباحث
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ِّ
ِّ
الس َم ِّاء َو ْاأل َْر ِّ
سفا ِّم َن
شأْ ََنْ ِّس ْ
أَيْ ِّديه ْم َوَما َخ ْل َفه ْم ِّم َن َّ
ِ إِّ ْن نَ َ
ف ِّب مم ْاأل َْر َ
ِ أ َْو نم ْسق ْط َعلَْيه ْم ك َ
ك َآليَة لِّ مك ِّل َع ْب ظد ممنِّ ظ
يب  4إشارة إىل ما يذهب ابضطراهبم حىت حيصل هلم
َّ
الس َم ِّاء إِّ َّن ِّيف ذَلِّ َ
االطدمينان :إن كان فيهم مسألة التحقيق يعين يرون إىل ما بني أيديهم ،وما خلفهم ،وما فوقهم،
وما حتتهم هل شئ منها لادر بعقلهم ،وتدبريهم؟ وإذ ليس فليعتدمدوا عل من أنشأ هذه القوى
كلها ،وتتصورون وسعة قدرته ابلنظر إىل الواقعات اليت وقعت يف التاريخ ،ويعرفونه يرون بعد ذلك
أن اخلسف يف األرض ،ونزول العذاب من السدماء كالمها ممكن ابلنظر إىل قدرة اإلله احلق .فإذا
كان شئ ممكنا فاليصرون عل إنكاره ،وإبطاله .فإذا أانبوا إىل هللا هبذا الطريق يهتدون .لو أقدمنا
مع هؤالء املنازعة يستحقون بياان بنوع آخر؛لكننا نريد أن نبحث يف أمور يعرف أهل العلم كوهنا
حقا ،فنؤخر الكالم إىل زمن آخر حىت الينتشرالبحث فيهم رجال عندهم شكوك ،لكن استعدادهم
قريب لالهتداء .هذا النوع من التأخري يف املباحثة يصعب عليهم ،وهم يريدون أن يفهدموا هذا
البحث العلدمي فهم اليريدون إال التنبه عل طريق اهلداية فيشار إليهم .واآلن نبحث مع أهل العلم.
كانت قبل ذلك خالفة لداؤد ،وسليدمان  :إن شئت من اجتدماعية لاحلة أقامها نيب هللا موس
فدمثل ذلك االجتدماعية اليت يقيدمها القرآن تكون سببا إلنشاء اخلالفة مثل داؤد وسليدمان .يف
السورة السابقة املقارنة بني موس  ،وحمدمدص عليهدما الصلوة والسالمص التكونوا كالذين آذوا موس

ود
يستدمرالذهن بقبول هذه املدماثلة ،فالبحث يف خالفة داؤد وسليدمان من قولهَ :ولََق ْد آتَ ْي نَا َد ماو َ
ِّ
ِّ
َن ا ْعمل سابِّغَ ظ
الس ْرِّد
ضال ََّي ِّجبَ م
ات َوقَ ِّد ْر ِّيف َّ
ِّمنَّا فَ ْ
ال أ َِّوِّيب َم َعه َوالطَّْي َر َوأَلَنَّا لَه ا ْحلَدي َد ( )40أ َ ْ َ
ِّ
ِّ
َوا ْع َملموا َ ِّ ِّ ِّ
سلَْي َما َن ِّ
َسلْنَا
احها َشه ٌر َوأ َ
يح رم مدوها َشه ٌر َوَرَو م
الر َ
صاحلا إِِّن ِبَا تَ ْع َملمو َن بَصريٌ (َ )44ول م
لَه ع ِّ ِّ
غ ِّم ْنه ْم َع ْن أ َْم ِّرََ نم ِّذقْه ِّم ْن َع َذ ِّ
اب
ني يَ َديْه ِِّبِّ ْذ ِّن َربِّه َوَم ْن يَ ِّز ْ
ني الْقط ِّْر َوم َن ا ْجلِّ ِّن َم ْن يَ ْع َم مل بَ ْ َ
ََْ
الس ِّع ِّري ( )41ي عملمو َن لَه ما ي َ ِّ
ِّ
اريب وَُتَاثِّيل و ِّج َف ظ
اسي ظ
ان َكا ْجلََو ِّ
ات ا ْع َملموا
َّ
اب َوقم مدوظر َر َ
َ َ
شاءم م ْن َُمَ ِّ َ َ َ َ
َْ َ
ود مش ْكرا وقَلِّ ِّ ِّ ِّ
ي َّ
ت َما َد َّهل ْم َعلَى َم ْوتِّه
َ
ض ْي نَا َعلَْيه ال َْم ْو َ
ور ( )43فَ لَ َّما قَ َ
آل َد ماو َ
الش مك م
يل م ْن عبَاد َ
َ ٌ
ِّ
ِّ ِّ
إَِّّال َدابَّةم ْاأل َْر ِّ
ب َما لَبِّثموا ِّيف
سأَتَه فَ لَ َّما َخ َّر تَبَ يَّ نَت ا ْجلن أَ ْن لَ ْو َكانموا يَ ْعلَ ممو َن الْغَْي َ
ِ َأتْ مك مل م ْن َ
الْ َع َذ ِّ
اب ال مْمه ِّ
ني 22األعدمال اليت أت هبا داؤد وسليدمان حتت قوانني جزئية ختتص بذواهتدما أتيت

هبا األمة احملدمدية حتت قوانني كلية اجتدماعية عامة .إىل هذا الفرق إشارة يف َ .22ولََق ْد آتَـْيـنَا
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ود ِمنَّا
َد ُاو َ

ض ًال :فضلناه عل االجتدماع( .))2(( )1فدمن ذلك التفضيل(َّ :)3ي جبال أويب. .
فَ ْ

اجلبال ،والطيور يتأثر بكالمه قد ذكران من قبل أن التجلي القائم يف حجر الكامل البحت يزيد يف
قوة املعدنيات والنبااتت واحليواانت فيتأثره العارض يصدر منها آاثر مثل أعدمال اإلنسان فاليكون
ذلك إال أتثري اإلنسان الكامل .وكذلك قوله وألنا له احلديد . .هذا كان خمتصا بداؤد ،وهو
يستعني بذلك الفضل يف ارتقاء االرتفاقات االجتدماعية( .)4إليه اإلشارة يف  22أن اعمل سابغات.
 .ومعىن قوله واعملوا صاحلا . .أي لالجتدماع .مث فضل سليدمان :أوال تسخري الرَّيح ردوها
شهر ورواحها شهر ونسخ الرايح مرجعه إىل نزول التجلي القيوم للرايح .وكذلك أسلنا له عني
القطر( . .)5والريح واجلن متقارابن يف قسم احلياة ،فالتجلي املسخرللريح يسخر اجلن أيضا .واجلن

والشياطني قسدمان :قسم من اإلنس يقال له شياطني اإلنس وشياطني اجلن .واجلن القسم الصاحل
منهم أيضا ينقسم مثل الشياطني إىل اإلنس واجلن .وبعض اإلنسان يقال له اجلن أيضا واجلن الذي
هو خملوق مثل املالئكة من انر ،ودرجتهم درجة النسدمة يف بدن اإلنسان هم اليرون ظاهرا البقوة
التخييل أو يتدمثلون بصورة اإلنسان ،فاجلن الذي يعدمل لسليدمان طائفة منهم اجلن احلقيقي؛لكنهم
متدمثلون بصورة اإلنسان ،وطائفة من اإلنسان متقاربون يف الطبع إىل اجلن فهم يقتدون هبم يف
أعدماهلم  .أما إذا بقي اجلن عل حالته األللية فاليرى ابلعني ظاهرا .كانوا مسخرين ابجلن احلقيقي
بتأثري القيوم ،واجلن اإلنساين من خوف العذاب عليهم رجال مقررون يضربوهنم إذا افرتوا يف

( )1يؤيده قول اإلمام الش وكاني حيث أنه ذكر أقواال عديدة في تفس ير الفض ل منها:قيل :القوة وقيل:الحكم
بالعدل.لينظر:فتح القدير،اإلمام الشوكاني.325/4،
( )2أي أعطانا الحكومة الكبيرة لداؤد _عليه السالم_الباحث.
( )3يقول اإلمام الش وكاني:وا ولى أن يقال :إن هذا الفض ل المذكور هو ما ذكره هللا بعده من قوله:يا جبال إلى آخر
اآلية ،لينظر:فتح القدير،اإلمام الشوكاني.325/4،
( )4يقول اإلمام الش وكاني في تفس ير قوله :ألنا له الحديد:جعلناه لينا ليعمل به ما ش اء .قال الحس ن :ص ار الحديد
كال شمع يعمله من غير نار.وقال ال سدي :كان الحديد في يده كالطين المبلول والعجين وال شمع ي صرفه كي ي شاء من
غير نار وال ض رب بمطرقة ،وكذا قال مقاتل ،وكان يفرظ من عمل الدرع في بعض يوم .لينظر:فتح القدير،اإلمام
الشوكاني.329/4،
( )5قال ابن عباس رض ي هللا عنهما ومجاهد وعكرمة وغير واحد :القطر النحاس .قال قتادة :وكانت باليمن ،فكل ما
يص نع الناس مما أخرج هللا تعالى لس ليمان عليه الس الم قال الس دي :وإنما أس يلت له ثالثة أيام.لينظر:تفس يرابن
كثير.440/2:
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العدمل( .)1يف لحائف التوراة ذلك( )2أهنم قوم استعارهم سليدمان من ملك جماور له أشداء يف
القوة لناعون ماهرون فاشرتكوا مع اجلن املتدمثل فعدملوا( )3له متاثيل( )4وجفاان( )5وقدورا( . )6كل
شئ حيتاج إليه يف تعظيم مسجد القدس .هذا األمر أيضا كان خمتصا بسليدمان إذا مات مل خيلفه
أحد يقوم مقامه .يف  22فلما قضينا . .االلطالح يف األمور القدسية اليت أتيت من هللا أنه إذا
مات رجل قام آخر مقامه فدما انقطع توجه حظرية القدس عند الرجل الثاين اليقال إن الرجل األول
مات فإذا بقي هذا التوجه إىل اخللفاء بعده مثال إىل عشرة مدارج فدمض يف تلك املدة مخس مائة
سنة ،وتوجه حظرية القدس قائم عل حاله يقال عل حسب ذلك االلطالح أن الرجل كان
عدمره مخس مأئة سنة فإذا انقطع توجهها يف حياة ذلك الرجل يقال عل حسب ذلك االلطالح
أنه مات ،وإن كان حيا يف الدنيا .هذا الطالح عدمومي يف لحائف التوراة .حنن نستعني به يف

حل تلك اآلايت ،وذلك اجتهاد مين يف  23ولقد آتينا . . .توجه حظرية القدس كان إىل داؤد
ويف آخر  20اعملوا آل داؤد .علدمنا أن توجه حظرية القدس إىل سليدمان مل يكن مستأنفا بل

دوام التوجه الذي كان من حظرية القدس إىل داؤد أي آل داؤد فلما قضينا عليه . .أي عل آل
داؤد املوت انقطع عنهم توجه حظرية القدس ،وكان ذلك بعد وفاة سليدمان ودفنه يف قربه مات
سليدمان طيبا مثل أسالفه ما جرى عليه شئ ينقصه من مرتبته هو كان الندموذج األعل للخالفة
يف بين إسرائيل ما استحق أحد مثله من بىن إسرائيل امللك بعده .وملا دفن هو يف مقابر أجداده

هذا هو كان موته ما دهلم على موته . .موت آل داؤد إال دابة األرِ . .إذا انقطع عن كامل
( )1يذكر اإلمام الش وكاني في تفس يره:ومن يعدل من الجن عن أمرنا الذي أمرناه به :وهو طاعة س ليمان نذقه من
عذاب السعير قال أكثر المفسرين :وذلك في اآلخرة ،وقيل :في الدنيا .قال ال سدي :وكل هللا بالجن ملكا بيده سوط من
نار ،فمن زاظ عن أمر سليمان ضربه بذلك السوط ضربة فتحرقه.لينظر:فتح القدير،اإلمام الشوكاني.323/4،
( )2في ن ر :ذكر
( )3في ن ر  :فيعملون.
( )4والتماثيل :جمع تمثال :وهو كل ش يء مثلته بش يء ،أي:ص ورته بص ورته من نحاس ،أو زجاج ،أو رخام ،أو
غير ذلك .قيل :كانت هذه التماثيل ص ور ا نبياء ،والمالئكة ،والعلماء ،والص لحاء ،وكانوا يص ورونها في المس اجد
ليراها الناس ،فيزدادوا عبادة واجتهادا.وقيل :هي تماثيل أ شياء لي ست من الحيوان .وقد ا ستدل بهذا على أن الت صوير
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
الدمشقي.323/4,
( )5الجفان جمع جفنة :وهي القصعة الكبيرة.المصدر نفسه.323/4:
( )6قال قتادة :هي ق دور النحاس تكون بفارس ،وقال الض حاك :هي قدور تنحت من الجبال الص م عملتها له
الشياطين.المصدر نفسه.324/4.
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توجه حظرية القدس ذكران أنه مات .وإذا جلس رجل مل يتوجه إليه حظرية القدس من األلل مقام
رجل جمتىب نقول أنه جلس دابة األرض مقام إنسان كامل ليس له نسبة إىل السدماء فولد سليدمان
قام مقامه وشق اجتدماعية بين اسرائيل الذين مجعهم داؤد .كان قبيلتان مع ولد سليدمان ،وعشر
من القبائل بغت عليه .هذا هو دابة األرض( )1أكلت عصا حكومة آل داؤد فلما خر . .هذه
عشرة قبائل من بين إسرائيل كانوا شكوا إىل ابن سليدمان شدة اخلراج عليهم ،وتضييق العدمال يف
األعدمال فاجتدمع أكابر القبائل ،وقدموا إليه أنه خيفف عنها فهو أخرهم إىل االستشارة بوزرائه
فاستشار أولياء األمور اليت كانوا بقااي من ألحاب سليدمان هم أشاروا إليه أن خيفف لريض الناس
مث استشار يف اليوم الثاين الشبان الذين انضدموا إليه هم أشاروا إليه ابلتشديد أزيد من األول فهو
وافق الشبان ،وما خفف مث هم القبائل بغوا عليه ،وخرجوا من إطاعة هؤالء ،كان فيهم الطوائف
فيهم من اجلن الذين عدملوا مع اجلن املتدمثل زمن سليدمان ،واجلن املتدمثل كانوا يالقوهنم .فالوقت
الذي هم بعد سليدمان بغوا حتت طاعة ولده ،وهم حتدملوا الشدائد من ابنه بعد البغي حصل هلم
أنه قد انقطع توجه حظرية القدس فعلدموا أن اجلن اليعلدمون الغيب ،وإال أخربوان من انقطاع
التوجه ،وما حتدمل الشدائد ابن سليدمان فلما خر آل داؤد من احلكم ،ووقع البغي ،وفاز البغاة هم
اجتدمعوا عل أخذ ابن سليدمان ففر منهم هذا أو أن خرروه ،وهو املعرب عنه ابملوت تبينت اجلن
يعين للناس أن لوكانوا يعلدمون الغيب ما لبثوا يعىن الناس متعلقني ابجلن يف العذاب اومهني .من
ولد سليدمان واليوما .هذا كله مذكور يف لحائف التوراة فالحاجة إىل اخرتاع تلك القصة اخلرافية
يقول اخلازن :قيل يف معىن اآلية ":أنه ظهر أمر اجلن وانكشف لإلنس أن اجلن اليعلم الغيب

تبينت اجلن . .يعىن ظهر أمر اجلن")2( .فاالجتدماعية اليت أنشأها القرآن تصغر وتكرب حسب

ض ْينَا َعلَيْه الموت ...يرجع إلى أوالد داؤد عليه
( )1مالحظة خاص ة  " :إن ض ميرعليه في قوله تعالى َ ﴿ :فلَ َّما َق َ
الس الم ال إلى س ليمان عليه الس الم " فيكون كالم الش يخ ص حيحا اس تدالال من القاعدة النحوية وهي" أن ا ص ل في
الضمير عوده إلى أقرب مذكور" ن كلمة " آل " في اآلية السابقة قوله تعالى  ﴿:ا ْع َملُوا آ َل دَ ُاوودَ ُش ْكراَ ...سبا53:
أقرب باعتبار مرجع الضمير في (عليه) أما كلمة " سليمان " أبعد باعتبار مرجع الضمير .أما مفهومه هو عدم أهلية
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
علوم القرآن لإلمام الزركش ي ( المتوفى 724ه) ،32/4ت :محمد أبو الفض ل إبراهيم الناش ر :دار إحياء الكتب
العربية عيسى الحلبي وشركائه  ,ط :ا ولى 5372 ,ه =5217م.وأيضا:تفسير سورة سبا،باللغة السندية،من أمالي
الشيخ السندي،تقديم وترتيب:الشيخ غالم مصطفى القاسمي.85،
( )2لينظر:لباب التأويل في معاني التنزيل ت :الشيخ الخازن (المتوفى745 :هـ)444/3
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احلاالت إال أهنا المتوت .لقد كان لسبإ( . .)1األمر األول كان يف مشال املدينة إنشاء اجتدماعية
اخلالفية مث كان إنشاء اجتدماعية احلكم يف جنوب احلجاز يف اليدمن ليس هذا خالا ببين إسرائيل
()2
ِّ
سبَظإ ِّيف
بل قبائل العرب أيضا هلم لالحية لتلك االجتدماعية فاإلشارة إليه يف .لََق ْد َكا َن ل َ
ِّ
ِّ
ِّ
ني وِِّشَ ظ
ور
ال مكلموا ِّم ْن ِّرْز ِّق َربِّ مك ْم َوا ْش مك مروا لَه بَ ْل َدةٌ ََيِّبَةٌ َوَر  ٌّ
ب رَ مف ٌ
َم ْس َكنه ْم آيَةٌ َجنَّتَان َع ْن َُي ظ َ
 .45فالبلدة الطيبة ،وتنظيدمها لالستفادة من اجلنتني كلها نتيجة االجتدماعية الصاحلة يف قوله:
وجعلْنَا ب ي نَهم وب ْني الْ مقر الَِِّّت ابرْكنَا فِّيها قمر ظَاهرة وقَ َّدرََ فِّيها َّ ِّ ِّ
ايل
َ َ ْ
َ َ َ َْ ْ ََ َ َ
الس ْي َر سريموا فيها لَيَ ِّ َ
ََ
ِّ
ني  .27اتصال اليدمن ابلشام للتجارة مذكور ،وذلك ارتقاء يف االجتدماعية :الزراعة من
َوأَ ََّّيما آمنِّ َ
الدرجة األوىل ،وكان عن ميني املسكن ،ومشاله جنتان ممتداتن فكأهنم وللوا إىل الغاية يف الدرجة
األوىل .والثانية التجارة املبادلة حبالالت البالد حبالالت البالد األخرى ،وحيتاجون إىل تنظيم
النقليات ،وأتمني السيل ،فكل هذه التكون إال بعد لناعات عديدة ،وبعد ارتقاءهم يف الصناعات
يقدرون عل تنظيم التجارة  .هذا الطريق من اليدمن إىل الشام هو الشارع العدمومي للتجارات
العاملية .اليدمن أتيت إليها بضاع اهلند ،وتنتقل من طريق سرااي إىل أورواب .هؤالء السبا كانوا واسطة
يف تلك التجارات جعلنا بينهم . . .هي قرى الشام فكان الطريق كلها معدمورة الناس يف الطبقة
النازلة الذين ميشون عل األرجل هم أيضا كانوا واسطة يف التجارة لسهولة الطريق .املراحل متقاربة،
وعل كل مرحلة قرية جتدمع حاجات الناس.وقوة احلكومة جعلت الطريق مأموان عن السراق،
والقطاع ،فبشيوع التجارة فيهم لاروا ألحاب ثروة ومتدن .واملقصود من ذكر هذا التدمدن ،وكذلك
من ذكر مدينة داؤد وسليدمان عل ما اطدمئن به خاطري إثبات أن احلجاز كان مرة مظهرا للتدمدن
( )1سبا إحدى قوم اليمن لها تاريخ مستقل من حيث الحضارة ،والحجاز يجمع الشام واليمن،وكان لجنتهم العليا مشتملة
على المهاجرين وا نصار،وهم المخاطبون ا ولون للقرآن الكريم كما اليخفى من أحد لما نزل القرآن الكريم كانت
اإلنسانية منقسمة إلى مركزين كسرى وقيصر أولهما كان ملك ايران،وثانيهما ملك الروم،وكان المقصد ا صلي لنزول
القرآن هو إنهاء الملوكية ،وإنفاذ الحكم اإللهي كما ذكره اإلمام الشاه ولي هللا الدهلوي في إزالة الخفاء.599/5،
( )2مالحظة خاصة :إن العرب هم المخاطبون ا ولون للقرآن الكريم _الكتاب المملوء بالحكمة_ فكي يعترض بأن
العرب ليس عندهم حضارة وليسوا قوما من حيث االستقالل بل هم ا عرابيون؟ لذا يثبت قومية العرب وحضارتهم
في هذه السورة كما ال يخفى من أحد بأن في شمال الحجاز الشام،وفي جنوبه اليمن ،والشام مركز كبير مستقل للثقافة،
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
سورة سبا(باللغة السندية) 4-3
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أي لالتصال بني اليدمن والشام ،فإحياء ذلك التدمدن ابالجتدماعية الصاحلة هو مقصود الدعوة
القرآنية الإنشاء التدمدن برجال كاملالئكة أوبرجال كاجلن فإنه اليستقر ،فاألمر املستقر هواالعتدماد
عل االجتدماعية ،وإنشاء معاين تلك البالد القضرية . .1ليس هو بسبيل االعتدماد ،وعل القرى
اخلارجة بل ثبت ابلتاريخ أنه كان مرة فيها قرى ظاهرة سري األايم والليايل معني ،واألمر كان عاما
فإحياء تلك احلالة ليس من األمور اخلارقة .التدمدن الذي كان يف الشام يف آل داؤد ذكر هللا
انقطاعه ابنقطاعه من املنبع فكانت هناك دواب األرض يغلبون عل اإلنسان ،وكذلك يف متدن
ووا فَأ َْر َسلْنَا َعلَْيه ْم َس ْيل ال َْع ِّرِّم َوبَ َّدلْنَاه ْم ِِّبَنَّتَ ْيه ْم َجنَّتَ ْ ِّ
ني
السبا أيضا ذكر فسادهم .ويف قوله :فَأَ ْع َر م
َ
ك َج َزيْ نَاه ْم ِِّبَا َك َف مروا َوه ْل مْنَ ِّ
اِتْ أم مك ظل ََخْ ظط َوأَثْ ظل َو َش ْي ظء ِّم ْن ِّس ْد ظر قَلِّ ظ
ازي إَِّّال
َذ َو َ
يل )46( .ذَلِّ َ
ِّ
َس َف ِّ
سه ْم فَ َج َعلْنَاه ْم
ني أ ْ
ور بيان فساد زراعتهم ويف فَ َقالموا َربَّنَا َابع ْد بَ ْ َ
الْ َك مف َ
ارََ َوظَلَ مموا أَنْ مف َ
ظ ِّ
أَح ِّ
صبَّا ظر َش مكوظر .28بيان فساد زراعتهم .ويف
اد َ
يث َوَم َّزقْنَاه ْم مك َّل مممََّز ظق إِّ َّن ِّيف َذلِّ َ
ك َآل ََّيت ل مك ِّل َ
َ
ِّ
ارََ وظَلَموا أَنْ مفسهم فَجعلْنَاهم أَح ِّ
يث َوَم َّزقْنَاه ْم مك َّل مممََّز ظق إِّ َّن
اد َ
ني أ ْ
قوله :فَ َقالموا َربَّنَا َابع ْد بَ ْ َ
َ ْ ََ ْ َ
َس َف ِّ َ م
ظ ِّ
صبَّا ظر َش مكوظر )2( 44بيان فساد جتارهتم ويف بيان سبب فساد زراعتهم قوله:
ِّيف ذَلِّ َ
ك َآل ََّيت ل مك ِّل َ
فأعرووا أي رب غفور رحيم كلدما كان منهم خطأ كانوا يتصدقون عل املساكني؛ليغفرهلم الرب
فارتق متدهنم وأللح هذا .هو مدار االرتقاء يف الزراعة .الناس الذين ليس هلم أراضي ،وليس هلم
عدمل يعدملون إذا كان أرابب األراضي وأرابب اجلنات يتكفلون معاشهم إما إبشراكهم يف األعدمال
أو ابلتصدق عليهم .هم يف ارتقاء ،ويغفر هللا هلم خطاايهم  .فإذا أعرضوا عن هذا العدمل الصاحل
الباعث عل املغفرة فينحصر ثروة القوم كلهم أبيدى رجال خمصولني فقط مث يسلب عنهم إما
بقيام العامة عليهم أو هبجوم العدو عليهم أو بقوة قاهرة من غري اإلنسان من احلوادث الطوفان،
 1لم أفهم تلك الكلمة.الباحث
( )2إن هللا بين نعمه على أهل اليمن أي كان الطريق الواسع بين اليمن والشام للتجارة ،وكان على يمينه وشماله جنات
مع سهولة التجارة لكل شخص مسكينا أو أميرا ،وكان سكان قوم سبا مركزا لتجارة الدنيا باعتبار الثقافة من حيث
كانوا يوصلون أشياء التجارة إلى الشام ثم إلى أوروبا بسهولة وكانت سفن جنوب الهند تصل إلى اليمن من العدن كما
اليخفى هذا أيضا بأن كان في الروم ملوكية كبيرة أنذاك وا شياء التجارية من خارج ا وروبا كانت تصل عندهم
بسهولة قوام اليمن فثبت من هذا بأن حياة أهل اليمن كانت حضارية ولكنهم لما كفروا نعم هللا أي بنوا الشركات
الكبيرة واإلدارات نفسهم باعتبار الرأسمالية ،لم يبق التجارة بسهولة لعامة أفراد المجتمع ،فالنتيجة بأنهم هلكوا كما
ارنَا َو َ
سه ْم فَ َجعَ ْلنَاه ْم أ َ َحاد َ
ِيث َو َم َّز ْقنَاه ْم ُك َّل ُم َم َّزق إِ َّن
ظلَ ُموا أ َ ْنفُ َ
يشير إليه القرآن قوله تعالى﴿ :فَقَالُوا َربَّنَا بَا ِعدْ بَيْنَ أ َ ْسفَ ِ
ش ُكور..سبا 52:لينظر:تفسير سورة سبا(باللغة السندية) .88وهذا الكالم لخصته أنا
صبَّار َ
ِفي ذَلِكَ َآل َيات ِل ُك ِّل َ
بالعربية.الباحث.
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اخلسف .هذه سنة هللا .فلدما أعرضوا ،واحنصرت الثروة أبيدي رجال أرسل عليهم سيل العرم،

وذهب نظام زرعهم هذا حالل اآلية( .)1ويف  23ويف  28بيان ألل اجلرم ذلك جزيناهم

ِباكفروا . .فقهاؤان عامة جيعلون معىن الكفر اإلنكار لةألوهية ،والصحيح أن الكفر هو كفر النعدمة
حق املساكني غضب هذا هو الكفر .واجملازاة يف الدنيا التتأت سريعا إىل اجملرمني إالبكفر النعدمة،
وابلظلم عل املساكني إليه اإلشارة :وهل ْنازي إال الكفور أي يف الدنيا أما األمور اليت بني العبد

وربه فيأيت يف اآلخرة هذا هو فساد االجتدماعية .وذكر هللا فساد التجارة يف  24فقالوا ربنا ابعد
بني أسفارَ . .معناها ملا احنصرت الثروة يف طبقة خالة هم أرادوا أن اليشركهم يف التجارة عامة
الناس بدلوا سهولة الطريق بتطويل املراحل حىت الميكن قطعها إالأللحاب املراكب .فاملاشي عل
رجليه اليقدر أن يسري ذلك السري .فلدما احنصرت التجارة يف رجال خمصولة قلت حاجات الناس
التقضي .فإنشاء الرومان طريق البحر للتجارة بواسطة مث بطلت جتارهتم فتفرقوا بطلت اجتدماعيتهم
فليس يقضي حاجته هلم فتفرقوا يف البالد .هذا كله كان كفرا لنعدمة تسهيل الطرق كان منبع الثروة
فقالوا ربنا ابعد . . .املراحل املتقاربة الجند فيها لذة السفر .كل الناس يشرتكون يف املسافرة،

وظلدموا أنفسهم إببطال ثروهتم وجعلناهم أحاديث أي كل يؤول قصة عل فكره اليعرفون ألل
املرض .ومزقناهم . . .انتقلت يف البالد فبطلت اجتدماعيتهم ابملرة دخلوا يف أقوام آخرين ،وذهب

املهم من الدنيا إن يف ذلك آلَّيت .اإلنسان اليقدر أن يقضي حقوق املساكني إال بنحو من
التضييق عل نفسه فقضاء احلقوق شكر ،والتضييق عل أنفسهم لرب إن أراد اإلنسان االرتقاء
يف الدنيا فليكن فرد اجلدماعة اليكون متفردا عن اجلدماعة .وعندي تفطن إن ذلك كان لبث الدعاية
من قوم آخرين مثل أفسد أهل اهلند اجتدماعيتهم منذ مأيت سنة بدعاية منظدمة حتت احلكدمة من
أعداء اهلند املتغلبني عليه أوال قبضوا عل أزمة التجارة مث عل أزمة الصناعة لعل السبا أيضا أثر
ِّ ِّ
يس ظَنَّه فَاتَّبَ عموه إَِّّال فَ ِّريقا ِّم َن
فيهم دعاية الرومان .وعندى يف قوله َ :ولََق ْد َ
ص َّد َق َعلَْيه ْم إبْل م
ِّ
ني  10معناه :قوم عدوهم ظنوا أهنم هبذا الطريق مينعون العامة من حقوقهم فنظدموا دعاية
ال مْم ْؤمنِّ َ
لذلك ،وبثوا فيهم فاتبعوه إال فريقا . . .الغلو يف التدمدن جيعل اإلنسان يف نسيان من اآلخرة.
( )1لما فكر أصحاب المال نفسهم ،ونقصوا التجارة المشتركة مع عدم تفكيرهم إلصالر االجتماعية عذبهم هللا بأن
جاء الفيضانات،ودمر الطرق وقلت التجارة.الباحث.
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هذا أيضا طبيعة اإلنسانية ،ونسيان اآلخرة يضعف مقومات اإلنسانية فيتبع إبليس .إليه إشارة يف
وما َكا َن لَه َعلَْيهم ِّمن سلْطَ ظ
ان إَِّّال لِّنَ ْعلَم من ي ْؤِّمن ِّاب ْآل ِّخرةِّ ِّممَّن هو ِّم ْنها ِّيف َش ظ
ك َعلَى
ك َوَرب َ
ْ ْ م
ََ
َ َْ م م
َ ْ َ
ظ  . .42اي إلبليس من غلبة يعين اليغلب إال عل من كان يف شك يف اآلخرة
مك ِّل َش ْي ظء َح ِّفي ٌ
فاليقني ابآلخرة يولل اإلنسان إىل هللا .وهللا بسط هدايته يف الناس يف حفظ حقوق املساكني.
فإذا تذكر ربه اليظلم عليه .انتهي ذكر سبا .وكان املدار يف فساد التدمدنيني هو نسيان الرب،
وانقطاع التعلق حبظرية القدس ،واالعتدماد عل أسباب سافلة جزئية .فاإلنذار من اتباع الشركة،
َّ ِّ
ِّ
اء َك َّال بَ ْل
والدعوة إال اتباع احلق بواسطة املالئكة هو املذكور يف :قم ْل أ مَر ِّوِنَ الذ َ
ين أَ ْحلَْقتم ْم به مش َرَك َ
ِّ
َّاِ بَ ِّشريا َونَ ِّذيرا َولَ ِّك َّن أَ ْكثَ َر الن ِّ
اك إَِّّال َكافَّة لِّلن ِّ
ه َو َّ
َّاِ َال
يم (َ )17وَما أ َْر َس ْلنَ َ
اَّلل ال َْع ِّز ميز ا ْحلَك م
يَ ْعلَ ممو َن .وما أرسلناك إال . . .أي التباع التدمدن اإلسرائيلي والعريب املاضي يف التاريخ .فاملراد
من الناس من هذا املوضع خالة هم العرب( )1عندان ،ورسالة إىل األقوام وما أرسلناك إال. . .
يف وي مقولمو َن مَت ه َذا الْو ْع مد إِّ ْن مك ْن تمم ِّ ِّ
ني . 14هذا االنقالب مىت يكون؟فاجلواب هذا نظام
صادق َ
ََ
ْ َ
ََ
َ
قوي ميعاده مقرر؛ لكنكم التستحقون أن جياب لكم,أنتم تتأملون يف املفاسد اليت اشتدملتم عليها،
ِّ
ال الَّ ِّذين َك َفروا لَن نم ْؤِّمن ِّب َذا الْ مقر ِّ
ني يَ َديْه َولَ ْو تَ َر إِّ ِّذ
وترتكوهنا .فدمن قولهَ :وقَ َ
آن َوَال ِّابلَّذي بَ ْ َ
ْ
َ م ْ َ
ول الَّ ِّذين استم ْ ِّ ِّ ِّ
ضه ْم إِّ َىل بَ ْع ظ
ين
ض الْ َق ْو َل يَ مق م
الظَّالِّ ممو َن َم ْوقموفمو َن ِّع ْن َد َرِّب ْم يَ ْرِّج مع بَ ْع م
َ ْ
ضع مفوا للَّذ َ
ِّ ِّ
استَ ْكب روا لَوَال أَنْ تمم لَ مكنَّا م ْؤِّمنِّني ( )34قَ َ َّ ِّ
ص َد ْد ََ مك ْم
استم ْ
ض ِّع مفوا أ َْ
ين ْ
ين ْ
م َ
ََن من َ
ْ َم ْ
ْ
استَ ْكبَ مروا للَّذ َ
ال الذ َ
ِّ
ال الَّ ِّذين استم ْ ِّ ِّ ِّ
ِّ
استَ ْكبَ مروا بَ ْل
ني (َ )31وقَ َ
ين ْ
َ ْ
اء مك ْم بَ ْل مك ْن تم ْم مَْم ِّرم َ
ضع مفوا للَّذ َ
َع ِّن ا ْهل َد بَ ْع َد إ ْذ َج َ
َم ْك مر اللَّْي ِّل َوالنَّه ِّ
اب
َسروا النَّ َد َامةَ لَ َّما َرأ مَوا ال َْع َذ َ
ار إِّ ْذ َأت مْم مرونَنَا أَ ْن نَ ْك مف َر ِّاب ََّّلل َوَْْن َع َل لَه أَنْ َدادا َوأ َ

( )1من المعلوم أن قريشا كانت من ا قوام القوية ،جامعة لحضارة أقوام اليمن والشام،وإن كانت قوة البحر لدى
الروميين بعد أقوام اليمن والشام؛لكن قريشا كانوا يريدون إحياء الطريق التجاري.وكان مقصدهم وراء ذلك هو التجارة
بالشام كما اليخفي بأن اليمن قد دمر لترك الطريق التجاري فأحيا القريش التجارة القديمة _تجارة أقوام اليمن_ قبل
بعثة رسول هللا _صلى هللا عليه وسلم _ بقليل،وكان فيهم استعداد تام وقوة الغلبة فهل كان انقالبهم دينيا أو ال؟ يجيب
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
اس بَ ِشيرا َونَذِيرا
س ْلنَاكَ ِإ َّال كَافَّة ِللنَّ ِ
﴿و َما أ َ ْر َ
الديني الخاص لم يكن لديهم وهو شوهد بصورة اإلسالم كما في قوله تعالىَ :
ْ
عة َو َال
َولَ ِك َّن أ َ ْكث َ َر النَّ ِ
سا َ
صا ِدقِينَ قُ ْل لَ ُك ْم ِميعَاد ُ يَ ْوم َال تَ ْست َأ ِخ ُرونَ َع ْنه َ
اس َال يَ ْعلَ ُمونَ َويَقُولُونَ َمت َى هذَا ْال َو ْعد ُ إِ ْن ُك ْنت ُ ْم َ
ت َ ْستَ ْق ِد ُمونَ  .سبا 30-98:لينظر:تفسير سورة سبا(باللغة السندية).24
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ِّ َّ ِّ
ين َك َف مروا ه ْل مَْي َزْو َن إَِّّال َما َكانموا يَ ْع َملمو َن (َ )33وَما أ َْر َسلْنَا ِّيف
َو َج َعلْنَا ْاألَ ْر َال َل ِّيف أَ ْعنَاق الذ َ
ال مم ْت َرفموها إِّ ََّ ِِّبَا أ ْمر ِّسلْتم ْم بِّه َكافِّ مرو َن (َ )31وقَالموا ََْن من أَ ْكثَ مر أ َْم َواال َوأ َْوَالدا
قَ ْريَظة ِّم ْن نَ ِّذي ظر إَِّّال قَ َ
ِّ
ط ِّ
شاءم َويَ ْق ِّد مر َولَ ِّك َّن أَ ْكثَ َر الن ِّ
َّاِ َال يَ ْعلَ ممو َن
سم
الرْز َق لِّ َم ْن يَ َ
َوَما ََْن من ِِّبمَع َّذبِّ َ
ني ( )35قم ْل إ َّن َرِّيب يَ ْب م
( )36وما أَموالم مكم وَال أَوَال مد مكم ِّابلَِِّّت تم َق ِّرب مكم ِّع ْن َد ََ مزلْ َفى إَِّّال من آمن و َع ِّمل ص ِّ
ك
احلا فَأمولَئِّ َ
َْ ََ َ َ َ
م ْ
ََ َْ ْ َ ْ ْ
ات ِّ
ِّ
آمنمو َن ( )37والَّ ِّذين يسعو َن ِّيف ِّ
ف ِِّبَا َع ِّملموا وهم ِّيف الْغمرفَ ِّ
َهلم جزاء ِّ
الض ْع ِّ
ين
َ َ َ ْ َْ
َ ْ
َ
آَّيتنَا مم َعاج ِّز َ
ْ ََ م
م
ط ِّ ِّ
شاء ِّمن ِّعب ِّ
ِّ
ك ِّيف ال َْع َذ ِّ
اده َويَ ْق ِّد مر لَه َوَما
سم
اب مُْم َ
أمولَئِّ َ
الرْز َق ل َم ْن يَ َ م ْ َ
ض مرو َن ( )38قم ْل إ َّن َرِّيب يَ ْب م
أَنْ َف ْقتمم ِّمن َشي ظء فَهو مُيْلِّ مفه وهو َخي ر َّ ِّ
شرهم َِّ
ول لِّل َْم َالئِّ َك ِّة
مجيعا مُثَّ يَ مق م
الر ِّازق َ
ني (َ )34ويَ ْوَم َُْي م م ْ
ْ ْ ْ َ
َ َ ْم
ت ولِّي نَا ِّمن مد ِّ
ون ْم بَ ْل َكانموا يَ ْعبم مدو َن ا ْجلِّ َّن
أَه مؤَال ِّء إِّ ََّّي مك ْم َكانموا يَ ْعبم مدو َن ( )10قَالموا مس ْب َحانَ َ
ْ
ك أَنْ َ َ
و ًّرا ونَ مق م ِّ ِّ
ض مك ْم لِّبَ ْع ظ
ين ظَلَ مموا
ك بَ ْع م
أَ ْكثَ مره ْم ِّب ْم مم ْؤِّمنمو َن ( )14فَالْيَ ْوَم َال ُيَْلِّ م
ول للَّذ َ
ض نَ ْفعا َوَال َ َ
َّار الَِِّّت مك ْن تمم ِّبا تم َك ِّذبو َن ( )11وإِّذَا تم ْت لَى َعلَْيهم آَّيتمنَا ب يِّنَ ظ
اب الن ِّ
ات قَالموا َما ه َذا
ذموقموا َع َذ َ
ْ َ َ
م
ْ
َ
ك م ْفتَ ر وقَ َ َّ ِّ
ين
إَِّّال َر مج ٌل يم ِّري مد أَ ْن يَ م
آاب مؤمك ْم َوقَالموا َما ه َذا إَِّّال إِّفْ ٌ م
ص َّد مك ْم َع َّما َكا َن يَ ْعبم مد َ
ال الذ َ
َ
ِّ
ني (َ )13وَما آتَ ْي نَاه ْم ِّم ْن مكتم ظ
ونا َوَما
ب يَ ْد مر مس َ
اءه ْم إِّ ْن ه َذا إَِّّال ِّس ْح ٌر ممبِّ ٌ
َك َف مروا لل َ
ْح ِّق لَ َّما َج َ
ك ِّمن نَ ِّذي ظر ( )11وَك َّذ َّ ِّ
ار َما آتَ ْي نَاه ْم
ين ِّم ْن قَ ْبلِّه ْم َوَما بَلَغموا ِّم ْع َ
َ َ
أ َْر َسلْنَا إِّلَْيه ْم قَ ْب لَ َ ْ
شَ
ب الذ َ
ِّ
ِّ ظ
ِّ
اد مُثَّ
فَ َك َّذبموا مر مسلِّي فَ َك ْي َ
وموا ََِّّّلل َمثْ ََ َوفم َر َ
ف َكا َن نَك ِّري ( )15قم ْل إِّ ََّّنَا أَعظم مك ْم بَِّواح َدة أَ ْن تَ مق م
ِّ
تَ ت َف َّكروا ما بِّ ِّ
اب َش ِّد ظ
ِّ
ظ
ني يَ َد ْي َع َذ ظ
يد ( )16قم ْل َما
صاحبِّ مك ْم م ْن ِّجنَّة إِّ ْن ه َو إَِّّال نَذ ٌير لَ مك ْم بَ ْ َ
َ م َ َ
ِّ
ي إَِّّال َعلَى َّ
اَّلل َوه َو َعلَى مك ِّل َش ْي ظء َشهي ٌد ( )17قم ْل إِّ َّن َرِّيب
َج ظر فَه َو لَ مك ْم إِّ ْن أ ْ
َسأَلْتم مك ْم م ْن أ ْ
َج ِّر َ
وب ( )18قمل جاء ا ْحلق وما ي ب ِّدئ الْب ِّ
ف ِّاب ْحلَِّق َع َّال مم الْغميم ِّ
اَ مل َوَما يمِّعي مد ( )14قم ْل إِّ ْن
يَ ْق ِّذ م
ْ َ َ َ َ َ مْ م َ
ت فَبِّما ي ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يب (َ )50ولَ ْو
وحي إِّ ََّ
َ
ولَل م
يل َرِّيب إِّنَّه ََِّس ٌ
ْت فَِّإ ََّّنَا أَول َعلَى نَ ْفسي َوإِّن اهتَ َديْ م َ م
يع قَ ِّر ٌ
ت وأ ِّ
مخ مذوا ِّمن م َك ظ
ان قَ ِّر ظ
ش ِّم ْن
آمنَّا بِّه َوأ َّ
ََن َهل مم التَّنَ ماو م
يب (َ )54وقَالموا َ
ْ َ
تَ َر إِّ ْذ فَ ِّزعموا فَ َال فَ ْو َ َ
ِّ
يد ( )51وقَ ْد َك َفروا بِّه ِّمن قَ بل وي ْق ِّذفمو َن ِّابلْغَي ِّ ِّ
ظ ِّ ظ
ان ب ِّع ظ
ظ
يل بَ ْي نَه ْم
ْ
ْ ْ م ََ
َم َك َ
َ
م
ب م ْن َم َكان بَعيد (َ )53وح َ
ِّ
ِّ
اعهم ِّمن قَ ْبل إِّ َّنم َكانموا ِّيف َش ظ
ك مم ِّر ظ
يب ( )51إمنا هو تذكري
َوبَ ْ َ
ني َما يَ ْشتَهو َن َك َما فمع َل ِّأبَ ْشيَ ْ ْ م ْ
هلم .املسألة :إهنم يقولون حنن يف ارتقاء التدمدن النتبع األداين بل الناس ابجتدماعيتهم يتقدمون،
وحنن ندخل فيهم .إليه اإلشارة يف قوله وقال الذين كفروا...يعين هم ابجتدماعية الطبيعية يريدون
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االرتقاء مث يف  00بيان املناظرة بني املستكربين واملستضعفني.فإن االجتدماعية الطبيعية جتعل الناس
عل طبقات ،ويظلم البعض البعض ،ويتنازعون حىت يوم القيامة .ذكر هللا حاالهتم مراجعة األقوال
فدمن أراد النجاة من تلك الفساد فليتبع الكتب اإلهلية اليت الجتعل السلطنة لرجل منهم ،وتنشأ
االجتدماعية اليت يتكفل املعاش كل منهم إذ أتمروننا ...معناه :هو ترك اتباع الكتب اإلهلية .املسألة
:هذا الكفر الذي شاع يف الناس ألله من املرتفني بيان هذا إىل  .04فيه أن األموال ،واألوالد
ليست بباعثة إىل التقرب إىل هللا يعين التفضل عل الناس بل الباعث للتقدم هو التقييد ابلنظام
الصاحل .وإليه اإلشارة يف  .08املسألة  :التقرب إىل هللا يكون بواسطة املالئكة؛لكن طائفة من
منحريف الطبائع اليرتقون إىل عبادة هللا بل جيعلون املالئكة هم املعبودة هؤالء ما وللوا إىل املالئكة
إال ابإلسم ،وهم يف احلقيقة اليعبدون إال اجلن فالينفعهم شئ يوم القيامة مثاله:رجال يقتدون
ابألئدمة اجملتهدين؛ليتوللوا هبم إىل اتباع النيب؛لكن طائفة منهم اليقصدون ابالتباع إال اجملتهدين،
والينظرون إىل الرسول  .هؤالء حقيقة ما ولل إليهم علوم اجملتهدين إمنا اتبعوا طائفة من املتفقهة
اجلهلة .املسألة :النبوة وإذا تتلى عليهم ...يف 20إىل  12وما آتيناهم ...فالواجب عليهم التدبر

البالغ .فالتنبيه  23قل إَّنا أعظكم . .وهواليرجو منكم أجرا قل ما أسئلكم ...املراد هو املودة
يف القرىب .كل رجل حيسن أهل قرابته ،وقد ذكران تفسريه من قبل( )1يف  .27قل إن ريب ...إشارة
إىل إقامة احلكومة ويف  24قل جاء احلق ...التقدر( )2حكومة مقابلة حكومة القرآن :السلطان

يف تلك احلكومة يكون هلل ال للنيب .إليه اإلشارة يف  13قل إن وللت...فاالهتداء ليس إال
بوحي الرب يعين اتباع القرآن .فاحلكم للقرآن ال للنيب فاليقول رجل أن( )3يريد أن ينشئ حكومة
لنفسه بعد قيام احلكومة ،ورجوع املؤاخذة منها إىل الكفار إذا قالوا آمنا الينفعهم .هذا وقت التدبر
البعد املؤاخذة .إليه اإلشارة يف 12إىل 12كما فعل أبشياعهم من سبا.

( )1أي المودة في القربي.
( )2في ن ر  :التقتدر
( )3في ن ر :أنه
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سورة فاَر
هذه الدعوة إىل االجتدماعية املستلزمة للخالفة هي فطرة اإلنسان .اإلنسان بفطرته منقسم إىل
قسدمني:فالقسم الذي يكون امللكية فيه غالبة هو يكدمل فطرته ،ويكون غالبا عل القسم الثاين
هذا هو معىن الدعوة.
الفطرة معناها:كل شئ خملوق عل حكدمة خالة وخواص البد هلا تكدميل تلك احلكدمة .هذا
فطرة شئ .فاإلنسان بفطرته حيتاج إىل أتييد خمصوص فنصب إليه حظرية القدس لتكدميل فطرته.
وما أييت شئ من حظرية القدس هي فطرة اإلنسان .ما يغلب عليه شئ من خارج حظرية القدس
هو خالف الفطرة فالتنبيه والتذكري للفطرة اإلنسانية خبوالها هو مقصد هذه السورة جيعل
االجتدمامعية واخلالفة ما يصدر من ابطل الفطرة اإلنسانية .يف الظاهر أييت احلكم ابلوحي بواسطة
األنبياء من خارج ،ويف احلقيقة هو أتييد ملا يقتضيه ابطن الفطرة اإلنسانية فبتفهيم تلك املسألة
يسهل أمر الدعوة القرآنية ،وشرح الفطرة يف كالم اإلمام ويل هللا أكدمل ما وجدان يف كتب علدماء
اإلسالم .ونرى()1النهضة اإلسالمية يف األلف الثاين إمنا تقوم إذا لار مركز املسلدمني متوجها إىل
تكدميل الفطرة فقط ويكون جزئيا قواي من حذف زوائد حلقت الفطرة اإلسالمية يف األلف األول،
فإذا مل يقدروا عل حذف الزوائد ،وجتريد النظر إىل تكدميل الفطرة عن اتباعهم لةأقوام الغالبة يف
األرض اليرج من اخلرب( )2شئ هلم .االعتدماد عل الفكر الصحيح والعدمل الصاحل املتولد من
الفكر الصحيح هو الفطرة ،وهو اقتضاء الفطرة واالعتدماد عل رجال يكونون كاملالئكة واالعتدماد
عل اتباع أقوام غلبوا يف األرض ليس من الفطرة يف شئ .إذا خلص النظر إىل هذا املفهوم يفهم
ِ ج ِّ
تفسري السورة ابلسهولة .قوله :ا ْحلم مد ََِّّّلل فَ ِّ
اَ ِّر َّ ِّ
اع ِّل ال َْم َالئِّ َك ِّة مر مسال أ ِّ
مويل
َْ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر ِّ َ
شاءم إِّ َّن َّ
ع يَ ِّزي مد ِّيف ْ
اَّلل َعلَى مك ِّل َش ْي ظء قَ ِّد ٌير )3( . .2خلق
َجنِّ َح ظة َمثْ ََ َوثمَال َ
اخلَل ِّْق َما يَ َ
َ َومرَاب َ
أْ
( )1في ن ر  :أن النهضة بزيادة أن .
( )2في ن ر  :الخير.إن كلمة"الخير"أنسب بدل كلمة" الخبر" الوارد في ن إ.الباحث
( )3في ن ر  :هللا ربنا فاطر السموت وا رض...
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هللا السدموت واألرض عل أحسن ما ميكن فله احلدمد .وهذه الفطرة تقتضي خلق املالئكة .املةأ
األعل رجال حظرية القدس .فاملالئكة( )1يف نزول الرمحة اإلهلية هم عل أقسام  :2أولو أجنحة
مثىن قسم القوة العلدمية والقوة العدملية نظري ما يكون يف اإلنسان من العقل والقلب  :4أولوأجنحة
ثالث .اتصاهلم هواجلناح الثالث .للنفس الكلية نظري ما يكون يف اإلنسان من لطيفة األاننية
الكربى من لطيفة اتصال النفس الناطقة ابألاننية الكربى .أولوا أجنحة أربعة واجلناح الرابع هو
اتصاهلم القائم عل النفس الكلية نظري لطيفة احلجر البحت يف اإلنسانية .يَ ِّزي مد ِّيف ْ
اخلَل ِّْق َما يَ َ
شاءم
بعد تكدميل احلجر البحت يسري الكاملون سريا الميكن بيانه يف احلياة الدنيا تفصيال لعله إشارة
إىل مثل ذلك يف املالئكة .ما اجتدمع يف حظرية القدس من املالئكة والكاملني من اإلنسان حكدمهم
راجع إىل هللا وحده الشريك له .وتلك احلظرية هي مفتتح الرمحة لإلنسانية إليه اإلشارة يف قوله:
اَّلل لِّلن ِّ
َما يَ ْفتَ ِّح َّ
ك فَ َال مم ْر ِّس َل لَه ِّم ْن بَ ْع ِّده َوه َو ال َْع ِّز ميز
ك َهلا َوَما ُيمْ ِّس ْ
َّاِ ِّم ْن َر ْمحَ ظة فَ َال مممْ ِّس َ
ِّ
يم4 .فاهلل فطر السدموت واألرض .ويف ضدمن ذلك جعل لكل جزء ولكل نوع فطرة خمصولة
ا ْحلَك م
ليس االهتدمام هبا مستقال إمنا هي يف ضدمن السدموت واألرض تعينت فطرة كل شئ .هذا الذي

إليه اإلشارة يف اآليتني ،ويلزم منه أن من غري فطرة اإلنسان هو يريد أن يغري فطرة السدموت واألرض
()2
ت َّ
اَّلل َعلَْي مك ْم ه ْل ِّم ْن َخالِّ ظق رَْي مر
ن
ال
ا
ه
َي
أ
َّي
.
كلها فاليقدر عل ذلك واليفوز
َّاِ اذْ مك مروا نِّ ْع َم َ
َ
م
الس َم ِّاء َو ْاأل َْر ِّ
َّ
ََن تم ْؤفَ مكو َن  0تشري إىل أن التوجه إىل حظرية
ِ َال إِّلَه إَِّّال ه َو فَأ َّ
اَّلل يَ ْرمزقم مك ْم ِّم َن َّ

القدس ،وبواستطها إىل هللا هو الواجب عل اإلنسانية فإهنا نعدمة خالة .اإلنسان إذا توجه إليها
يكون تكدميل فطرته أسهل ما ميكن ،وإذا أعرض عنها يكون التكدميل ألعب( )3ويف اآلخر يكون
جمبورا إىل الرجوع إليها ،واليفوز يف تكدميل فطرته ،ولوسار ألف ألف سنة  .ففي اآلخرة يتبني له
أنه الملجأ إال إليه .فاإلعراض عن هذه النعدمة ليس مقتض الفطرة كلدما سنح  .لإلنسان يف

( )1في ن ر  :وسائط
( )2في ن ر  :في ذلك.
( )3في ن ر :ما يكون .
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ولوله إىل املقصد طريقتان :أحدمها( )1أسهل من اآلخر .فالفطرة توجب عليه اختيار األسهل إال
من كان منخدج الفطرة ،ويف التوجه إىل حظرية القدس أيضا يلزم اختيار األسهل إليه اإلشارة يف

آييها الناس . .فدعوة الرسل هي الدعوة إىل الفطرة يعين التوجه إىل حظرية القدس .يف قولهَ :وإِّ ْن
ت رسل ِّمن قَ بلِّ
وك فَ َق ْد مك ِّ
ي َك ِّ
ِّ
َّ
ور ()1إشارة إىل هذا
مم
األ
ع
ج
ر
ت
اَّلل
ىل
إ
و
ك
ب
ذ
ب
ذ
َ
َ
ْ
ْ
م
َ
ْ
م
َ
ْ
م
م
َ
م
م
ْ
م
َ
م ٌ
وإن يكذبوك . . .فالتكذيب يف أهنم يريدون تكدميل الفطرة بدون أن يتوجهوا إىل حظرية القدس.

مثاله( :)2لو فرضنا أن املولود يف أول وقت والدته له فهم وقوة لالسترباء بنفسه فهو يعرض يف
تكدميل فطرته عن الوالدين .كيف يصعب عليه؟واالستعانة هبدما هو اقتضاء الفطرة ففرغ اإلنسان
كله بفهم حظرية القدس مثل الوالدين فاإلعراض( )3عنها تكذيب للدعاية إليها ويف اآلخرة هذا
الطفل إذا تكامل حسب االجتدماعية جيد نفسه حمتاجا إىل الوالدين فيفرض من املعاونني له رجاال
مثل الوالدين مث يف اآلخر أن هذا اليكفي لشئ فيدرك أن إعراضه عن الوالدين كان جرما فإن
متكن له رجوع يرجع فورا؛لكن بعد قطع املسافة البعيدة للتباعد عنهدما يتأخررجوعه إليهدما إىل زمن
مديد .هذا هو حياته يف جهنم .بعد إحساسه أنه يريد الرجوع؛ لكن البعد عنها بسريه األول
اليقدر عل قطع العالئق املانعة إال بعد مدة طويلة .وتلك املدة هي مدة مكثه يف جهنم إليه
اإلشارة يف قوله :وإىل هللا ترجع . .يعين بتكذيب الرسل إىل طريق اختار يف اآلخر ،ولوبعد ألف
ألف سنة يتيقني برجوعه إىل حظرية القدس قوله :إِّ َّن َو ْع َد َّ
اَّلل َح  ٌّق فَ َال تَ غمَّرنَّ مك مم ا ْحلَيَاةم الدنْ يَا َوَال
ور  1هو كدمالكم بواسطة حظرية القدس ،ويتيسر التكدميل .والذي يدعو إىل
يَغمَّرنَّ مك ْم ِّاب ََّّلل الْغَ مر م
اإلعراض عنها إنساان أو جنيا هو الشيطان فقد أييت يف احلياة الدنيا ماالحتبونه القتضاء نظام فطري
يف السدموت واألرض ؛لذلك فبعروض ذلك األمر العارض التعرضوا عن حظرية القدس ،والشيطان
جيعل ذلك ذريعة لدعوته مث يعلدمكم يف ضدمن ذلك أشياء التقتضيها الفطرة اإلنسانية بذاهتا بل
( )1إحدىهما يكون أحسن حسب التركيب النحوي,الباحث
( )2في ن ر  :مثال ذلك.
( )3في ن ر  :فإعراض.
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هي اقتضاء أمور مندجمة يف اإلنسانية مثل احليوانية والنباتية واملعدنية والعنالر .فكل ذلك مندمج
يف اإلنسانية ،فالشيطان إذا قدر عل تلقي اإلعراض لكم يف وقت مصيبة ألابتكم فقبلتدموا دعوته،
فبعد ذلك هو يشغلكم يف شهوات تقتضيها احليوانية مثل اجلدماع ابحملرمات بدون قيد ،وبدون
اتباع قانون ذلك األمر هو اقتضاء احليوانية ال اإلنسانية .فإذا ارتسخت فيكم ملكة احليواانت
حصل التباعد عن اإلنسانية ،ومقتض اإلنسانية أعين حظرية القدس بعدا بعيدا فإذا تنبههم يف
مستقبل احلياة إىل توفية مقتض اإلنسانية ،والرجوع إىل حظرية القدس فالتقدرون عليه ابلسهولة
بل إلزالة امللكات احليوانية عن أنفسكم حتتاجون إىل أمد طويل .هذا الوقت يكون وقت مكثكم
يف جهنم .فكل ذلك بتغرير احلياة الدنيا يف وقت املصيبة اليت هي الزمة لتكدميل نظام الفطرة الكلي
فلوجر اإلنسان عل تلك املصيبة ،وما ترك توجهه إىل حظرية القدس أييت منها جزاء ذلك متكامال.
فإن اخندع يف ذلك الوقت بدعوة شيطان وهي غرور يف غرور فدخول جهنم الزم ،وإليه اإلشارة
َّاِ إِّ َّن َو ْع َد َّ
ور ()5
اَّلل َح  ٌّق فَ َال تَ غمَّرنَّ مك مم ا ْحلَيَاةم الدنْ يَا َوَال يَغمَّرنَّ مك ْم ِّاب ََّّلل الْغَ مر م
يف قولهََّ :ي أَيها الن م
ِّ
ِّ ِّ
َّ ِّ
اب َّ ِّ
الش ْيطَا َن لَ مكم َع مد  ٌّو فَ َِّّ
َص َح ِّ
إِّ َّن َّ
ين
اَّت مذوه َع مد ًّوا إِّ ََّّنَا يَ ْدعمو ح ْزبَه ليَ مكونموا م ْن أ ْ
ْ
السع ِّري ( )6الذ َ
اب َش ِّدي ٌد .وبعد تبيني هذا ينقسم اإلنسان إىل قسدمني :قسم يتبع الشيطان ،ويعرض
َك َف مروا َهل ْم َع َذ ٌ
عن حظرية القدس .قسم يتبع الرسل واليعرض( )1عنها .أشار إىل هذا التقسيم يف الذين كفروا...
اإلعراض عن حظرية القدس بدعوة الشيطان يسدم كفرا .هذا هو حقيقة الكفر .وكل شئ يكون
مفضيا إليه أو متثيال له أو نتيجة له يسدم ابلكفر عل الدرجة الثانية فيلتحق( )2ابلكفر ابلدرجة
الثانية رجل يعدمل أعدمال املؤمنني يف الصورة ،وروح تلك األعدمال هو اإلعراض عن حظرية القدس،
فتلك األعدمال الصاحلة أيضا ملتحقة ابلكفر يف القيامة فدمن اتباع الرسل تكون مجاعة مثل هؤالء
يتخذون طريقة الرسل ويريدون أعدمال الشيطان من أكل وشرب ومجاع إليه اإلشارة يف أَفَ َم ْن مزيِّ َن

ِّ
اَّلل ي ِّ
ك َعلَْيه ْم
شاءم َويَه ِّدي َم ْن يَ َ
ضل َم ْن يَ َ
سَ
شاءم فَ َال تَ ْذه ْ
سنا فَِّإ َّن َّ م
ب نَ ْف م
لَه مسوءم َع َمله فَ َرآه َح َ
( )1في ن ر  :واليعرضون.
( )2في ن ر  :فيلحق.
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ات إِّ َّن َّ ِّ
حسر ظ
صنَ عمو َن.8
يم ِِّبَا يَ ْ
اَّلل َعل ٌ
َ ََ
واحلديث واحلكدمة واليريدون به حتصيل مقام يف حظرية القدس فهو خال من املقصد مثل هلو
()1

فالناس كثري يشتغلون ابلعلوم الفاضلة من القرآن

احلديث هم يريدون اشتغاهلم هبذه العلوم أمن عل كل حال ،وذلك من مصاديق من زين له سوء
عدمله ومن اتبع الرسل أييت إليه رمحة منزلة مثل املطر يؤتيه حياة طبية حيصل له العزة يف الدنيا
واآلخرة هو يتكلم ابلكلدمات الطيبة ،ويعدمل الصاحل ،ويتدمكن بذلك يف حظرية القدس إذا مات
رجع إليها ،وميكن أن حيصل له اجنذاب يف بعض األوقات يف احلياة الدنيا أيضا إليه اإلشارة يف
قوله :و َّ َّ ِّ
الرَّيح فَ تمثِّري سحااب فَس ْقنَاه إِّ َىل ب لَ ظد ميِّ ظ
ِ بَ ْع َد َم ْوِّتا
َحيَ ْي نَا بِّه ْاأل َْر َ
ت فَأ ْ
َ َ
َ
اَّلل الذي أ َْر َس َل َِّ َ م َ َ م
ِّ
شور ( )4من َكا َن ي ِّري مد ال ِّْع َّزَة فَلِّلَّه ال ِّْع َّزةم َِّ
ِّ
ب َوال َْع َم مل
َك َذلِّ َ
مجيعا إِّلَْيه يَ ْ
َْ
م
ك الن م م
ص َع مد الْ َكل مم الطَّي م
َّ ِّ
َّ ِّ
السيِّئَ ِّ
ور  40أي قوله:
ين ُيَْ مك مرو َن َّ
اب َش ِّدي ٌد َوَم ْك مر أمولَئِّ َ
ات َهل ْم َع َذ ٌ
ك ه َو يَبم م
الصال مح يَ ْرفَ عمه َوالذ َ
والعدمل الصاحل يرفعه كذلك النشور .أكثر ما تستعدمل هذه( )2الكلدمة يف القرآن للحياة بعد
املوت ،وتستعدمل كذلك يف حياة القوم بعد موته ابجلهل واتباع الشيطان.فالنهضة الدينية ابتباع
الرسل كأهنا نشور بعد املوت من كان يريد العزة...هذا أحد املواضع اليت يغلط فيه اإلنسان فيقع
يف حبائل الشيطان .اإلنسان يكون قوي العزمية يريد أن يستزله يف الدنيا أحد .ودعوة الرسل يف
ابتداء حاالهتا يكون أعداءهم أقوايء أعزاء؛ألن االنقالب إمنا يتأت بعد قوة الباطل.فهذا الرجل
يريد العزة واليرى أن حتصل له العزة يف اتباع الرسل يف ابتداء دعوهتم فيشرتك الشيطان اببتغاء العزة،
وفيه يكون اغرتار واخنداع .فإن هذا الرجل الذي يريد العزة ،واليتحدمل الذلة حلظة إمنا يريد عزة
متدائدمة العزة تزول بعد أايم .فالعزة الدائدمة الحتصل إال ابتباع الرسل واحلق )3( .إمنا ابتباع الشيطان
فقر حيصل العزة أايما تزول عن قريب .إذا غلب أهل احلق عل الباطل هذا وجه اخنداعه ابلصورة
الظاهرة فيكون عندان معىن قوله :من كان يريد...العزة الدائدمة اليت اليتأت بعدها ذلة فلله العزة
مجيعايعين ابلتوجه إىل حظرية القدس ابتباع الرسل .والذي ظن هذا املغرت ذلته يف أول األمر هو
( )1في ن ر  :قال الحكيم السنائي :ولنعم ما قال في ترجمة هذا الكفر.
( )2في ن ر  :تلك.
( )3في ن ر :اتباع الحق.
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أيضا كان اخنداعا منه .فإن اإلنسان إذا اتبع احلق ،وعرف أنه حق جيد يف نفسه عزة اليساويها
إعزاز الناس كلهم يف الذلة مث اجلدماعة اليت جتتدمع مع هذا الرجل من اتباع الرسل تكون عزة هذا
الرجل عندهم حقيقة متدائدمة المثل عزته عند حزب الشيطان ،فإهنم يتبدلون كل يوم إذا رأوه غري
موافق لغرضهم فنزيد اآلن كلدمة أخرى :العزة احلقيقة الدائدمة هلل مجيعا ،وجبنب هذه اجلدماعة رجال
زين هلم سوء أعدماهلم هم يعدملون السيئات ،ويظهرون بتدابريهم احلقيقة أهنا حسنات فاليستحقون
العزة هلم عذاب شديد ومكر أولئك . .هذا الفصل الثاين للدعوة إىل حظرية القدس من  0إىل
اَّلل َخلَ َق مك ْم ِّم ْن تمر ظ
 .23الفصل الثالث من قولهَ :و َّ
اب مُثَّ ِّم ْن نمطْ َف ظة مُثَّ َج َعلَ مك ْم أَ ْزَواجا َوَما َحتْ ِّم مل
َ
ِّ
ِّ ِّ
ص ِّم ْن عم مم ِّره إَِّّال ِّيف كِّتَ ظ
ك
اب إِّ َّن َذلِّ َ
ِّم ْن أمنْ ثَى َوَال تَ َ
ض مع إَِّّال بِّعلْمه َوَما يم َع َّم مر م ْن مم َع َّم ظر َوَال يم ْن َق م
ِّ
َعلَى َّ ِّ
ِّ
ب فمر ٌ ِّ
اج َوِّم ْن
مج ٌ
ات َسائ ٌغ َش َرابمه َوه َذا مل ٌ
ْح أ َ
اَّلل يَسريٌ (َ )44وَما يَ ْستَ ِّوي الْبَ ْح َران ه َذا َع ْذ ٌ َ
ْك فِّيه مو ِّ
ِّ
ضلِّه
س َ
اخ َر لِّتَ ْب تَ غموا ِّم ْن فَ ْ
ونا َوتَ َر الْ مفل َ َ َ
مك ظل َأتْ مكلمو َن َحلْما ََ ِّرًَّّي َوتَ ْستَ ْخ ِّر مجو َن حلْيَة تَ لْبَ م
ولَعلَّ مكم تَ ْش مكرو َن ( )41يولِّج اللَّيل ِّيف النَّه ِّ ِّ
َّ
َّر َّ
س َوالْ َق َم َر
ََ ْ
ار َويمول مج النَّه َ
ار ِّيف الل ْي ِّل َو َسخ َ
م
م م َْ
الش ْم َ
ِّ
اَّلل رب مكم لَه الْمل م َّ ِّ
ِّ
ين تَ ْدعمو َن ِّم ْن مدونِّه َما ُيَْلِّ مكو َن ِّم ْن
مكل ٌّ ََْي ِّري أل َ
س ًّمى ذَل مك مم َّ َ ْ
ْك َوالذ َ
م
َج ظل مم َ
ِّ ِّ
ِّ
استَ َجابموا لَ مك ْم َويَ ْوَم ال ِّْقيَ َام ِّة يَ ْك مف مرو َن
اء مك ْم َولَ ْو ََِّسعموا َما ْ
قطْم ظري ( )43إ ْن تَ ْدعموه ْم َال يَ ْس َمعموا مد َع َ
ك ِّمثْ مل َخبِّ ظري  .41النعم يف الدنيا سلسلة كلها تنتهي إىل هللا فكان حبسب أن
بِّ ِّش ْركِّ مك ْم َوَال يمنَ بِّئم َ
يتوجه إىل هللا يف حتصيل النعم ،وتوجه اإلنسان إىل هللا إمنا يتسري بواسطة حظرية القدس وهللا
خلقكم .فاإلنسان خيلق ويعدمر مبقدار معني عند هللا فإذا توجه إىل هللا جيعل ذلك املقدار من عدمره
قليال كان أو كثريا سبب متكنه يف حظرية القدس فيسعد حياته .قوله:ويستو البحران هذه النعم
من هللا بواسطة البحر خلق البحر هو من فاطر السدموت واألرض فكدما ذكران( )1أين بعد ما رأيت
جبل امللح .فإذا رأى الرجل حظه من البحر يشكر ربه يوجل ...كل ما يتعلق ابلسدموايت من فاطر
السدموت واألرض فالتوجه إىل غريه محق ،إليه اإلشارة يف مابعدها والذين تدعون. .

( )1في ن ر  :بزيادة لكم
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شأْ
اَّلل َو َّ
َّاِ أَنْ تم مم الْ مف َق َراءم إِّ َىل َّ
اَّلل ه َو الْغَِِّن ا ْحلَ ِّمي مد ( )45إِّ ْن يَ َ
الفصل الرابع :من ََّي أَيها الن م
ْت ِِّبَل ظْق ج ِّد ظ
ي ْذه ْب مكم وَي ِّ
ك َعلَى َّ
اَّلل بِّ َع ِّزي ظز (َ )47وَال تَ ِّزمر َو ِّازَرةٌ ِّوْزَر أم ْخ َر
يد (َ )46وَما ذَلِّ َ
َ
م
ْ ََ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ َّ ِّ
ش ْو َن َرَّب ْم
ين َُيْ َ
َوإِّ ْن تَ ْدعم ممثْ َقلَةٌ إِّ َىل محْلها َال مُْي َم ْل م ْنه َش ْيءٌ َولَ ْو َكا َن ذَا قم ْرََب إِّ ََّّنَا تم ْنذ مر الذ َ
ِّ ِّ
اَّلل الْم ِّ
ِّابلْغَْي ِّ
صريم (َ )48وَما يَ ْستَ ِّوي
ب َوأَقَ ماموا َّ
الص َال َة َوَم ْن تَ َزَّكى فَِّإ ََّّنَا يَتَ َزَّكى لنَ ْفسه َوإِّ َىل َّ َ
ِّ
ْاألَ ْعمى والْب ِّ
ور (َ )14وَما يَ ْستَ ِّوي
صريم (َ )44وَال الظلم َم م
َ َ َ
ور (َ )10وَال الظل َوَال ا ْحلَمر م
ات َوَال الن م
ات إِّ َّن َّ
ت إَِّّال
اَّلل يم ْس ِّم مع َم ْن يَ َ
َحيَاءم َوَال ْاأل َْم َو م
ت ِِّبم ْس ِّم ظع َم ْن ِّيف الْ مقبموِّر ( )11إِّ ْن أَنْ َ
شاءم َوَما أَنْ َ
ْاأل ْ
وك
اك ِّاب ْحلَِّق بَ ِّشريا َونَ ِّذيرا َوإِّ ْن ِّم ْن أ َّمم ظة إَِّّال َخ َال فِّيها نَ ِّذ ٌير (َ )11وإِّ ْن يم َك ِّذبم َ
نَ ِّذ ٌير ( )13إِّ ََّ أ َْر َسلْنَ َ
فَ َق ْد َك َّذب الَّ ِّذ ِّ ِّ
ات وِّابلزب ِّر وِّابل ِّ
ِّ
ْكتَ ِّ
ت
َخ ْذ م
اب ال مْمنِّ ِّري ( )15مُثَّ أ َ
َ
اء ْت ْم مر مسلمه ْم ِّابلْبَ يِّنَ َ م َ
َ
ين م ْن قَ ْبله ْم َج َ
َّ ِّ
ف َكا َن نَ ِّك ِّري  .16الفطرة اإلنسانية يستلزم أعدماال .وتكدميل تلك األعدمال يكون
ين َك َف مروا فَ َك ْي َ
الذ َ
إبرسال الرسل والكتاب فيكون اتباع الرسل من الفطرةَ .ييها الناِ...يعين أن فطرتكم اليت خلقكم

عليها هواألوىل بكم فكان من خوالها تلتزموهنا بطوع أنفسكم أن يشاء ...فيه إشارة أنكم إن
شلتم من هذه احلياة ،وتريدون حياة من نوع آخر فاعلدموا أن هللا قادر عل تبديلكم بذلك
النوع؛لكن هذا الينفعكم .مضرة التبديل التعرفوهنا إال بعد التبديل؛ألن خلق كل نوع فيه مراعات
فطرة السدموت واألرض بعض خواص الفطرة اإلنسانية إليه اإلشارة يف  27والتزر وازرة . .هذه
خصولية اإلنسان وإن تدع مثقلة...فالنوع اإلنساين تقتضي أن يكون كل فرد من أفراده يسع
بنفسه لتكدميل خواص نوعه فينقسم اإلنسان إىل قسدمني :قسم يتدمم تلك اخلالة قسم ال .فالقسم
األول :حيتاج إىل الرسل ،وإليه اإلشارة يف إَّنا تنذر الذين 27 ...مث اإلشارة إىل األقسام إىل 44
القسم الثاين :وما يستوي . .هؤالء إن كذبوا الرسل فاليتأت بذلك الرسل؛ألن هذه سنة من فطرة
القسم الثاين إن أنت . .إليه اإلشارة من  40إىل  43إن أنت إال نذير. .
الفصل اخلامس :االنقسام إىل قسدمني فطري .جرى ذلك القانون يف احليواانت واملعدنيات أَََلْ تَ َر
ِّ
السم ِّاء ماء فَأَ ْخر ْجنَا بِّه َِثَر ظ
ات مخمْتَلِّفا أَلْوا منا وِّمن ا ْجلِّبَ ِّ
أ َّ
َن َّ
يض َو ممحْ ٌر
ال مج َد ٌد بِّ ٌ
اَّلل أَنْ َز َل م َن َّ َ َ
َ َ َ
َ
َ
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ِّ
يب مسو ٌد  .17هذا اختالف يف النبات ومن اجلبال جدد هذا يف املعدنيات.
مخمْتَلِّ ٌ
ف أَل َْوا منا َورَ َراب م

ومن الناس والدواب هذا يف احليواانت ،فكذلك األمور اخلالة ابإلنسانية خيتلف فيها أيضا أفراد

اإلنسان مثل العلم واجلهل .اإلنسان ميتاز بعقله وعلدمه ونظره ونطقه ،والكدمال يف العلم ينتج
اخلشية ،فالعامل الذي خيش يكون قسدما( )1والذي الخيش يكون قسدما آخر .إَّنا هللا ُيشى. .
.
ِّ
َّ ِّ
اب ا ََّّلل َوأَقَ ماموا
ين يَ ْت لمو َن كتَ َ
الفصل السادس :يف أعدمال القسم األول ونتائجها من قوله :إِّ َّن الذ َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
وره ْم َويَ ِّزي َده ْم
َّ
ور ( )14ليم َوفيَه ْم أ م
مج َ
ارة لَ ْن تَ بم َ
الص َال َة َوأَنْ َف مقوا ممَّا َرَزقْنَاه ْم س ًّرا َو َع َالنيَة يَ ْر مجو َن َتَ َ
اب هو ا ْحلق م ِّ ِّ
ضلِّه إِّنَّه رَ مفور َش مكور ( )30والَّ ِّذي أَوحي نَا إِّلَي َ ِّ ِّ
ني
ِّم ْن فَ ْ
ْ َْ ْ
صدقا ل َما بَ ْ َ
ك م َن الْكتَ ِّ َ َ م َ
ٌ
ٌ
َ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
صري ( )34مُثَّ أَورثْ نَا الْكِّتَ َّ ِّ
ي َديه إِّ َّن َّ ِّ ِّ
ِّ
ين ْ
َ ْ
اصطََف ْي نَا م ْن عبَاد ََ فَ ِّم ْنه ْم ظَاَلٌ
َ
اَّلل بِّعبَاده َخلَبِّريٌ بَ ٌ
َْ
اب الذ َ
ِّ ِّ ِّ
ص ٌد وِّم ْنهم سابِّ ٌق ِّاب ْخلَْي ر ِّ
ِّ
ات ِِّبِّ ْذ ِّن َّ
َّات
ك ه َو الْ َف ْ
ض مل الْ َكبِّريم (َ )31جن م
اَّلل ذَلِّ َ
لنَ ْفسه َوم ْنه ْم مم ْقتَ َ ْ َ
َ
ِّ
ِّ ِّ
اوَر ِّم ْن َذه ظ
َس ِّ
اسه ْم فِّيها َح ِّر ٌير (َ )33وقَالموا ا ْحلَ ْم مد
َع ْد ظن يَ ْد مخلم َ
ب َولمْؤلمؤا َولبَ م
ونا مُيَلَّ ْو َن فيها م ْن أ َ
ِّ
ِّ َّ ِّ
ضلِّه َال
َحلَّنَا َد َار ال مْم َق َام ِّة ِّم ْن فَ ْ
ور َش مك ٌ
ب َعنَّا ا ْحلََز َن إِّ َّن َربَّنَا لَغَ مف ٌ
ور ( )31الَّذي أ َ
ََّّلل الذي أَ ْذه َ
ِّ
ِّ
وب  .01إن الذين يتلون يف ضدمن تلك اآلايت قوله .والذي
ب َوَال َُيَسنَا فيها لمغم ٌ
َُيَسنَا فيها نَ َ
صٌ
أوحينا . .لالجتدماعية اإلنسانية أول أعدمال اخلري تالوة كتاب هللا ُث أورثنا . . .هم املستخلفون
بعد النيب .فاجلدماعة فيها ثالث درجات؛لكن اجملدموع من حيث اجملدموع مصطف عل األمم
اآلخر؛ألهنم يريدون االجتدماع العدمومي جلدميع األمم ،وبعد ذلك تعريف اخلبات

()2

عل نتائج

أعدماهلم.
صطَ ِّر مخو َن فِّيها ربَّنَا أَ ْخ ِّرجنَا نَ ْعمل ص ِّ
احلا رَْي َر الَّ ِّذي مكنَّا نَ ْع َم مل
الفصل السابع  :من قولهَ :وه ْم يَ ْ
ْ َْ َ
َ
ِّ
ِّ
ني ِّمن نَ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ص ظري ( )37إِّ َّن
أ ََوََلْ نم َعم ْرمك ْم َما يَتَ َذ َّك مر فيه َم ْن تَ َذ َّك َر َو َجاءَ مك مم النَّذ مير فَ مذوقموا فَ َما للظَّالم َ ْ
( )1في ن ر :ومن اليكون كذلك يكون قسما آخر.
( )2في ن ر  :الجنات.كلمة"الجنات" أنسب بدل الخبات؛ ن السياق يوافقه.الباحث.
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ِ إِّنَّه َعلِّيم بِّ َذ ِّ
السماو ِّ
اَّلل َع ِّاَلم رَْي ِّ
ات الص مد ِّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
َّ
ف
ور ( )38ه َو الَّ ِّذي َج َعلَ مك ْم َخ َالئِّ َ
ٌ
ب َّ َ َ
ِّ
ِّيف ْاأل َْر ِّ
ين مك ْف مره ْم ِّع ْن َد َرِّب ْم إَِّّال َم ْقتا َوَال يَ ِّزي مد الْ َكافِّ ِّري َن
ِ فَ َم ْن َك َف َر فَ َعلَْيه مك ْف مره َوَال يَ ِّزي مد الْ َكاف ِّر َ
مك ْفرهم إَِّّال َخسارا ( )34قمل أَرأَيْ تمم مشرَكاء مكم الَّ ِّذين تَ ْدعمو َن ِّمن مد ِّ
ون َّ
اَّلل أَ مر ِّوِن َماذَا َخلَ مقوا ِّم َن
ْ
م ْ
ْ َ ْ َ َ م َ
َ
ِّ
السماو ِّ
ات أ َْم آتَ ْي نَاهم كِّتَااب فَهم َعلَى ب يِّنَ ظ
ْاأل َْر ِّ
ت ِّم ْنه بَ ْل إِّ ْن يَ ِّع مد الظَّالِّ ممو َن
َ
ْ
ْ
ِ أ َْم َهل ْم ش ْر ٌك ِّيف َّ َ َ
السماو ِّ
ضه ْم بَ ْعضا إَِّّال رم مرورا ( )10إِّ َّن َّ
وال َولَئِّ ْن َزالَتَا إِّ ْن
ِ أَ ْن تَ مز َ
اَّلل ُيمْ ِّس م
بَ ْع م
ات َو ْاأل َْر َ
ك َّ َ َ
ِّ
َح ظد ِّم ْن بَ ْع ِّده إِّنَّه َكا َن َحلِّيما رَ مفورا  .14أعدمال القسم الثاين وجزاؤهم والذين
س َكه َما م ْن أ َ
أ َْم َ
كفروا . .بعض اآلايت أوَل نعمركم . .فكل قوم وكل فرد مل حيصل هلم تلك الدرجة مل يكن هلم

من العدمر مايتذكرون ،ومل أيهتم نذير .إن هللا ُيسك السموت...فاإلنسان اليكون له حياة إال يف
األرض أو يف السدماء فهو لوتبصر رجع إىل ربه مث يف التفاليل يقع احلاجة إىل النذير فكل من
تعقل ،وحصل له فراغ يتفكر يف حياته ليس له عذر من عدم رجوعه إىل هللا احلق؛لكن تفاليل
الشرع وتفاليل مراتب اإلميان ابلغيب إمنا يكون بعد النذير.
ِّ ِّ
اءه ْم نَ ِّذ ٌير لَيَ مكونم َّن أَه َد ِّم ْن إِّ ْح َد ْاأل َمم ِّم
ْس مموا ِّاب ََّّلل َجه َد أ َُْيَان ْم لَئ ْن َج َ
الفصل الثامنَ :وأَق َ
استِّ ْكبَارا ِّيف ْاأل َْر ِّ
يق ال َْم ْك مر
ِ َوَم ْك َر َّ
السيِّ ِّئ َوَال َُِّي م
اءه ْم نَ ِّذ ٌير َما َز َ
اده ْم إَِّّال نم مفورا (ْ )11
فَ لَ َّما َج َ
السيِّئ إَِّّال ِّأبَهلِّه فَهل ي ْنظمرو َن إَِّّال سن َ ِّ
اَّلل تَ ْب ِّديال ولَن ََِّت َد لِّسن ِّ
ني فَلَن ََِّت َد لِّسن ِّ
َّت َّ
َّت
َ ْ
َّت ْاأل ََّول َ ْ
م
م
م
َْ م
َّ م
ِّ َّ ِّ
اَّلل َحتْ ِّويال ( )13أ ََوََلْ يَ ِّسريموا ِّيف ْاأل َْر ِّ
َّ
ين ِّم ْن قَ ْبلِّه ْم َوَكانموا أَ َش َّد
ِ فَ يَ ْنظممروا َك ْي َ
ف َكا َن َعاقبَةم الذ َ
ظ
ِّم ْنهم قم َّوة وما َكا َن َّ ِّ ِّ ِّ
السماو ِّ
ات َوَال ِّيف ْاأل َْر ِّ
ِ إِّنَّه َكا َن َعلِّيما قَ ِّديرا
ََ
ْ
اَّلل ليم ْعج َزه م ْن َش ْيء ِّيف َّ َ َ
ظ ِّ ِّ
ِّ
( )11ولَو ي َؤ ِّ
اَّلل الن ِّ
اخ مذ َّ
َج ظل
سبموا َما تَ َر َك َعلَى ظَه ِّرها م ْن َدابَّة َولَك ْن يم َؤخ مره ْم إِّ َىل أ َ
َْ م
َ
َّاِ ِبَا َك َ
ِّ ِّ
اده ب ِّ
َجلمه ْم فَِّإ َّن َّ
صريا  .15معامالت .معاملة أمة الدعوة من أهل
اَّلل َكا َن بِّعبَ َ
اء أ َ
س ًّمى فَِّإ َذا َج َ
مم َ
مكة مع النيب ونتائجها وأقسدموا ابهلل . .هذا الذي هو منبع نظرايتنا أن يف قريش كان ذوق

السياسة ،والتقدم عل اليهود والنصارى وفارس ؛ولذلك كانوا اقتسدموا عل ثالث فرق يف النظرايت
السياسية-2 :قسم إىل فارس هم األكثر؛ألن وثنيتهم كانت مأخوذة من الصابئة  -4قسم مييل
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إىل الروم وتنصروا -0 .قسم يستقل بنفسه هم احلنفاء يريدون إقامة ملة إبراهيم ،والغلبة عل األمم
( )1هذا القدر من السياسة كان موجودا يف مكة قبل املبعث .ورأينا املصنفني يف اإلسالم يف التفسري
واحلديث والكالم والسرية كان كلهم اتفقوا عل أن املخاطب ابلقرآن من أجهل الناس يف اإلنسانية،
وإلدارة نظام فغلطوا يف شرح اإلسالم منذ ألف سنة ،وحنن مل نتنبه إال حبجة هللا البالغة مث إذا فتشنا
وجدان أن املذاهب السياسية كانت عندهم ،ويف حجة هللا اللراحة ابملذاهب السياسية عل
الطالحاهتم .أما املعاين فكلها موجودة ،وإن لعبت يف تطبيق تلك املعاين عل الطالحات
ذلك العصر فقدرت عل اختاذ الدستور( )2من القرآن يف عصران هذا لبالدان .وكذلك يقدر كل
مسلم عل اختاذ الدستور إللطالح قومه يف هذا العصر أن يتخذ برانجما من القرآن لوتدبروا فيه
عل معىن احلكدمة ،وأدخلوا السياسة نظرايهتا يف اإلميان ،وعدملياهتا يف اجلهاد.
مجلة معرتضة :يعلم من اشتغل مبعرفة مقاالت الناس املتفرقة يف امللة اإلسالمية جيد فيهم من
املرجئة( )3ينكرهم السلف كثريا مث اليتقرر هلم قرار يف تفسري معىن املرجئة .والذي استقرعليه فكري
أن املرجئة أللها األول أهنم اليدخلون العدمل يف اإلميان مث خيتلفون يف تفسري العدمل؛ألن بعض
األعدمال الميكن إخراجه من اإلميان مثل التكلم بكلدمة الشهادتني أو()4اإلتيان أبعدمال تكون من
شعار امللة مثل الذبح إبسم هللا ،والتوجه إىل الكعبة يف الصلوة ،وتعظيم املصحف فلم يتقررقوهلم
( )1جماعة المش ركين وكان رئيس هم أباجهل،وكانت الجماعة المذكورة مائلة إلى كس رى .الثانية :جماعة الحنفاء
النصرانية،وكانت متبعى الدين الحني ثم مالت إلى النصارى كورقة بن نوفل وغيره فالخالصة بأنها كانت مائلة إلى
الروم.الثالثة  :جماعة قريش المس مى بحنفاء_ محيي مذهب إبراهيم عليه الس الم_ وكان رس ول هللا ص لى هللا عليه
وسلم منهم.الباحث
( )2المراد منه هو القانون.الباحث
( )3المرجئة هم فرقة كالمية تنتسب إلى اإلسالم ،خالفوا رأي الخوارج وكذلك أهل السنة في مرتكب الكبيرة وغيرها
من ا مور العق دي ة،وق الوا ب أن ك ل من آمن بوح داني ة هللا ال يمكن الحكم علي ه ب الكفر ،ن الحكم علي ه موكول
إلى هللا تعالى وحده يوم القيامة ،مهما كانت الذنوب التي اقترفها.والمرجئة أربعة أ صنا  :مرجئة الخوارج ،ومرجئة
القدرية ،ومرجئة الجبرية .والمرجئة الخالص ة .ومحمد بن ش بيب ،والص الحي،والخالدي من مرجئة القدرية ،وكذلك
الغيالنية أص حاب غيالن الدمش قي ،أول من أحدث القول بالقدر واإلرجاء ،ونحن إنما نعد مقاالت المرجئة الخالص ة
منهم.لينظر :الملل والنحل تألي  :أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني (المتوفى148 :هـ )
 532 /5الناشر :مؤسسة الحلبي.
( )4في ن ر  :واإلتيان.
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يف تعيني العدمل الذي خيرجه املرجئة من اإلميان ،وعندي معىن قوهلم إن العدمل خارج من اإلميان
هو األعدمال السياسية فقط ،ومنهم أتسس مجاعة املنافقني املتقاعدين املتباعدين عن السياسية،
فذلك األمر اخلبيث إمنا نشأ يف اإلسالم جلهل املصنفني ،وعدم تعرفهم( )1للسياسة االجتدماعية
اليت كانت عليها فريق قبل نزول الوحي .فاآلايت اليت تتعلق ابلسياسة قطعا جيعلوهنا راجعة إىل
أمور غري سياسية فأفسدوا فهم القرآن حىت رأينا مجاعة من أهل الصالح( )2يف بالدان أن من تداخل
يف السياسة خرج من اإلسالم متت.
فلما جاءهم نذير . .واملانع هلم كان األمران  :2كانوا يريدون ابلسياسية أن يتكربوا يف األرض
وجاء القرآن بسياسة احملبة والعدالة وهو( )3خيالف هواهم ومرادهم :4مكر السئ  .واومكر السئ
عندهم أعدمال غري لاحلة فإذا لاروا يف األرض ملوكا الينكر عليهم أحد .متويه سياستهم ابحليل.
السياسية يضعون قانوان مثل اليتكلم يف امللك أحد ،والقرآن جاء بسياسة مؤسسة عل األخالق
احلسنة هذا كان سبب نفورهم من النيب والُييق اومكر السئ إالأبهله ابلتدمويه الينجو أحد من
عدمله الفاسد .من هنا رأينا امللوك الذين عدملهم ليس إال املكر السئ مينعون عن التدبر يف القرآن
ابحليل فدمن كان حلنه حسنة يف قراءة القرآن يعظدمونه ويكرمونه غاية اإلكرام حىت لارعند الناس
القيدمة للقرآن إال استدماع نغدمائه( )4وكذلك يعظدمون من أييت بفقه أو فلسفة تعظم فيها امللوك؛ألهنم
ملوك فيكرموهنم ،ويفوضون إليه أمور الدولة .هؤالء كلهم ميكرون مكر السيئات ملنع الناس عن
القرآن .ومن ذلك الزمان مازاد اإلسالم يف حدوده ملكا جديدا ،ووجهتهم إىل االحنطاط يبثون
الوعا يعظون بقرب القيامة ومرادهم :أن فساد اليوم هو اقتضاء العصر الميكن إلالحه هم
()5

كذابون دجالون .الكفار يف جهنم كانوا أذلة حتت اإلسالم هم كل يوم وجهتهم إىل االرتقاء

فلوكان ذلك حكم العصر ملا تقدموا .فهل ينتظرون إال سنة . . .بعد ذلك آايت يف بيان سنة
( )1في ن ر  :تصرفهم.
( )2إشارة إلى الصوفياء والمتصوفين الذين يبعدون أنفسهم عن السياسة.الباحث
( )3في ن ر  :هذا.
( )4في ن ر :ويكرمونه غاية اإلكرام حتى صارعند الناس القيمة للقرآن إال استماع نغمائه.
( )5كمااليخفى.الباحث.
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األولني .وماكان هللا ...أن القرآن سياسيته تنفذ عل وجه األرض إبعراض الناس اليكون عاجزا
ولويؤاخذ هللا الناِ...الذين خيالفون النيب( )1اليرتكهم عل وجه األرض إال إذا رجعوا إىل اتباع
سياسة اإلسالم.

( )1كائنا من كان من المنافقين والمشركين واليهود والنصارى.الباحث.
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سورة يس
كان يف خامتة فاطر َوَما َكا َن َّ
اَّلل لِّيم ْع ِّج َزه...وقبيل( )1ذلك لن َتد لسنة هللا تبديال ولن َتد لسنة

هللا حتويال .سنة هللا هي الفطرة .واليقدر شئ( )2عل تبديل الفطرة ،وحتويلها فاليعجزه ومعىن

قوله :وماكان هللا ليعجزه ما قدره هللا من الفطرة البد أن تتم عل حسب مقتضاها .تلك احلالة
كانت أشد ما أت عل املسلدمني يف مكة .قريش منعوا بكل قوة أن تتدمكن احلركة اإلسالمية يف
مكة فكانوا يتصورون أهنم يقدرون إفناء هذه احلركة هبذه الطريقة .والنيبص عليه السالم صكان فهم
من بعض اآلايت القرآنية أن اهلجرة واقعة البد للضرورة فكان يتفحص حمال لاحلا هلا .وقعت
اهلجرة إىل احلبشة؛لكنها ماكانت تصلح مركزا لإلسالم؛ألهنا خارج احلجازاليتعلق هبا بنوإمساعيل،
وماكانت هذه اهلجرة لالستقرار بل ليتنفس املسلدمون عن مظامل قريش ،ويقدرون عل التفكر.
ملاكان ضعفاء املسلدمني موجودين مبكة( )3وكانت تقع وقائع ظاملة فكانت طبيعة النيب وألحابه
اخلالة مشتغلة يف تاليف املظامل فقط ،وماكانوا فارغني للتفكر يف تفحص حمل لاحل )4( .وملا هاجر
املظلومون إىل احلبشة قصرت يد قريش عن الظلم لعدم احملل ففرغ النيب وقوته املشاورة لتعيني حمل
يصلح ملركزية احلكومة فكان النيب ذهب إىل الطائف ،وهومل يكن لاحلا له فكانوا يف اضطراب
وطلب وتعب .هذا الزمان هو زمن نزول سورة ايسني( .)5من لوازم الفطرة أهنا متشي بنفسها إىل
( )1في ن ر  :قبل .
( )2في ن ر  :أحد والش .
( )3في ن ر  :في مكة.
( )4في ن ر :يصلح.
( )5يذكر اإلمام ابن كثير في تفس يره :قال محمد بن إس حاق :حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب قال :قال أبو
جهل وهم جلوس :إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه كنتم ملوكا فإذا متم بعثتم بعد موتكم ،وكانت لكم جنان خير من
جنان ا ردن ،وأنكم إن خالفتموه كان لكم منه ذبح ،ثم بعثتم بعد موتكم وكانت لكم نار تعذبون بها .وخرج عليهم
رس ول هللا ص لى هللا عليه وس لم عند ذلك وفي يده حفنة من تراب ،وقد أخذ هللا تعالى على أعينهم دونه ،فجعل يذرها
على رؤوس هم ويقرأ يس والقرآن الحكيم -حتى انتهى إلى قوله تعالى -وجعلنا من بين أيديهم س دا ومن خلفهم س دا
فأغشيناهم فهم ال يبصرون وانطلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لحاجته ،وباتوا رصدا على بابه حتى خرج عليهم
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
هللا عليه وس لم قول أبي جهل فقال« :وأنا أقول ذلك إن لهم مني لذبحا وإنه أحدهم»لينظر:تفس ير القرآن العظيم,اإلمام
الدمشقي.105/2,
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من يصلح هلا .فأعل ثبوت عل كون تعليم فطري أن يتنبه له الطبائع السليدمة بنفسها بدون إرشاد
معلم فتنبه أهل يثرب لدعوة النيب إىل بلدهتم .وهذا كان ثبوات بديهيا عل أن النظام التعليدمي،
ونظام احلكومة الذي أقامه القرآن فطري .وهذا املعىن الذي تنبهنا له دليل عل حسن( )1سور
القرآن فيدما بينها فإتيان يس لسورة فاطر أمر يهتز به أهل الطبع إذا أدركوا السر.
قوله  :يس اي  23س  33يف السنة العاشرة جاء الوفد األول من األنصار يف ذي احلجة وختيلوا
من أنفسهم وتنبه شاب منهم للدعوة إىل هجرة املدينة مث يف  22و 24تعاقب الوفود واستقرار
املعاهدة .ويف مبدأ الثالثة عشر وقعت اهلجرة عندان معىن اي التنبه لقبول تعليم القرآن للطبائع
السليدمة ومعىن س أن هذا األثر تسلسل( )2إىل آخر خالفة معاوية فكان هذا دور تنبه األقوام
بطبائعهم السليدمة حىت دخلوا يف اإلسالم .يف الظاهر كان دور الغزو؛لكن الغزو كان مع احلكومات
اليت أفسدت فطرهتم .وبعد اهنزام احلكومات بقيت امللل املظلومة فتنبهت فطرهتم السليدمة فدخلت
اإلسالم يف تلك السنني الستني .أوال دخلت العرب أفواجا يف دين هللا بعد هزمية حكومة قريش
يف مكة .تنبهت قبائل العرب بسالمة الفطرة لقبول الدين مث يف تلك املدة فتح العراق والشام،
ومصر زمن عدمر ،فباهنزام احلكومات دخلت امللل ابالختيار ،وسالمة الفطرة يف اإلسالم .تلك
البالد مل تكن عربية مث لارت بعد قبوهلا اإلسالم لاحلة لتكون مراكز اخلالفة اإلسالمية .ومن
يعرف حكدمة االرتفاق أن مركز اخلالفة الميكن إقامته بني األعداء أعداء احلكومة .ففي زمن قريب
انتقلت اخلالفة إىل الشام مث إىل العراق بل أوال إىل العراق مث إىل الشام وكان مصر عديال للشام
هذا دليل بقبول كل تلك امللل اإلسالم خبلوص القلب واإلخالص طوعا( .)3وبعد قيام مركز اخلالفة
انصبغوا ابلعربية .وكل ذلك دليل عل انتباه الفطرة ،وتنبه الفطرة لقبول دين الفطرة ،فكان هذا
العدمل متوالال إىل آخر خالفة معاوية ما أثر يف ذلك األمر الفتنة اليت وقعت بني املسلدمني بل من
مبدأ حركة اهلجرة يف السنة العاشرة إىل آخر السنة الستني كان عل منهاج واحد .أرابب احلكومة
من املسلدمني يقاتلون أرابب احلكومة من الكفار أويقتتلون يف ما بينهم هذا ابب مستقل .وأتثر
( )1في ن ر  :حسن ترتيب.
( )2في ن ر  :يتسلسل.
( )3في ن ر  :ورغبة.
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الفطرة اإلنسانية من تعاليم القرآن ،وتنبه الفطرة بقبوهلا .وللسعي يف إقامتها من سليم الفطرة قائم
عل منهاج واحد .مث بعد ذلك جر( )1هذا العدمل لكن بوقفات للحزق؛ألن طبائع هؤالء الناس
كانت مستأنسة ابلعربية خارجة جزيرة العرب األقوام اجملاورة العراق والشام ومصر ماكانت بعيدة
من العربية مثل فارس والروم واهلند والتوران فتنبه تلك األقوام حيتاجون إىل ترمجة العربية إىل لساهنم
أو إيل تعلدمهم اللسان العريب فكانت وقفات يف تنبه فطرهتم إىل آخر زمن معاوية .فطرائق األمور
عل طريق واحد والْ مقر ِّ
آن ا ْحلَ ِّك ِّيم  4احلكدمة:بيان الفطرة أو االعتدماد عل الفطرة .فأايم تنبه الفطرة
َ ْ
ِ
وكتاب الفطرة وأتييده يف التذكري دليالن عل إِن َ ِ
ني؛ألن الرسول إمنا أييت للتنبيه عل
َّك لَدم َن الْ ُدم ْر َسل َ
الفطرة ولتذكريها فأمرك للناس أن يتبعوا كتاب احلكدمة ،وكتاب الفطرة هو الذي يثبت أنك نيب
صر ظ
ِّ
اط مم ْستَ ِّق ظيم 2
مرسل ،وذلك الكتاب يعني برانجمك عل سبيل القطع فتبني بذلك أنك َعلَى َ
إذ الإهبام يف دعوتك .كل ذلك مذكور يف كتاب جيد املفكرون أن الدعوة قائدمة عل الفطرة تبني
يل ال َْع ِّز ِّ
الرِّح ِّيم  1قريش منعوه عن التدمكن يف مكة
يز َّ
بقوة الكتاب إنك عل لراط مستقيم تَ ْن ِّز َ

فسهل هللا اهلجرة إىل املدينة يعين أن القوى اإلنسانية التقدر عل إفنائه فنعلم أن إرادة احلق تعلن
ِّ
ِّ ِّ
آاب مؤه ْم فَه ْم رَافِّلمو َن  .6هم أميون اليعرفون
بكونه فكان تنزيل العزيز لتم ْنذ َر قَ ْوما َما أمنْذ َر َ
الكتاب ،وهم يستحقون أن يؤتوا كتااب؛ ألن فيهم رجاال يسبقون األمم لو أويت هلم الكتاب .هذا
الفصل األول يف بيان مقصد سورة يس كاملقدمة.
الفصل الثاين :من قوله :لََق ْد َح َّق الْ َق ْو مل َعلَى أَ ْكثَ ِّره ْم فَه ْم َال يم ْؤِّمنمو َن ( )7إِّ ََّ َج َعلْنَا ِّيف أَ ْعنَاقِّه ْم
أَ ْر َالال فَهي إِّ َىل ْاألَ ْذقَ ِّ
ان فَه ْم مم ْق َم محو َن (َ )8و َج َعلْنَا ِّم ْن بَ ْ ِّ
ني أَيْ ِّديه ْم َس ًّدا َوِّم ْن َخل ِّْفه ْم َس ًّدا
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ش ْي نَاه ْم فَه ْم َال يم ْبص مرو َن (َ )4و َس َواءٌ َعلَْيه ْم أَأَنْ َذ ْرَت ْم أ َْم ََلْ تم ْنذ ْره ْم َال يم ْؤمنمو َن ( )40إِّ ََّّنَا
فَأَ ْر َ
ِّ ظ
الر ْمحَن ِّابلْغَي ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َج ظر َك ِّر ظمي ( )44إِّ ََّ ََْن من مَْن ِّي ال َْم ْوتَى
تم ْنذ مر َم ِّن اتَّبَ َع الذ ْك َر َو َخش َي َّ َ ْ
ب فَ بَش ْره ِِّبَ ْغف َرة َوأ ْ
ظ
ص ْي نَاه ِّيف إِّ َم ظام ممبِّ ظ
ني ( )41قد ذكران أن الذين أفسدوا
ب َما قَ َّد مموا َو َ
آَث َره ْم َومك َّل َش ْيء أ ْ
َح َ
َونَ ْكتم م
فطرهتم قاتلهم املسلدمون فصفا ألهل الطبع التنبه إىل الفطرة .وحالة عدم اجلهاد وعدم القتال يعرض
عدمن أفسد فطرته؛لئال يضيع الوقت ،ويتوجه إىل سليم الفطرة فقط ليتنبه ويف هذا الفصل بيان من
( )1في ن ر  :جرى
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ينبغي أن يعرض عنهم ،وبيان سليم الفطرة الذين يتنبهون .من  8إىل  23بيان أهل الفساد إَ
جعلنا ...كرب فيهم الينظرون إىل من هو حتتهم يريدون أن يستكربوا فقط .قوله:وجعلنا من بني
أيديهم...ليس هلم تفكر يف املستقبل ،وليس عندهم علم من اترخيهم املاضي هذا معىن السدود
من بني األيدي ومن ورائهم وليس عندهم توجه إىل حظرية القدس ابإلمام عند هللا ليأخذوا العلم

إليه اإلشارة لقد حق القول . .فتلك القوة التنتفع ابإلنذار فينبغ أن يعرض عنهم إذ مل يقدروا
عل قتاهلم ،وإليه اإلشارة يف 40وسواء عليهم...وأشار إىل( )1القسم الثاين :سليم الفطرة يتنبه
ابستدماع القرآن يف  22إَّنا تنذر...يعين إمنا يفيد إنذارك ويقع يف حمله إنذار من اتبع الذكر..
سرََ الْ مقرآ َن لِّ ِّ
لذ ْك ِّر فَه ْل ِّم ْن مم َّدكِّ ظر( .)2ومعىن هذا التوجه إىل حظرية
الذكر هو القرآنَ .ولََق ْد يَ َّ ْ ْ

القدس يتنبه اإلنسانية إمنا تقوم ابالجتدماعية ،والبد له من علل اجتدماعية جيدمعون خمتلف الطبائع
إلقامة النظام يف اإلنسانية سابقة عل وجود اإلنسان فيتقارب ذهنه إىل فهم حظرية القدس مث
يتأثر لطيفة احلجر البحت فيخش الرمحن ابلغيب يعين يتوجه إىل التجلي القائم يف حظرية القدس،
وحيصل له حال مثل الفناء يف ذكره حلبه له .واحملب إذا تذكر حمبوبه يعين حلظة ما فكره من كل
شئ أو تقول أنه ينس كل شئ واملعىن واحد .هذا إذا توجه إىل الغيب يعين حظرية القدس ،وتذكر
الرمحن يعين جتليه القائم عل احلجر البحت لار سببا الجنذابه إىل الرمحن فيضدمحل قواه كلها

خبضوعه للرمحن؛ألنه ينس حلظة ما كل ما هو غري الرمحن .هذا معىن اخلشية .فبشره...قبل ذلك
كل ما لدر من إفراط وتفريط يف حق الرمحن لار مغفورا .وبعد ذلك يكون له خالفة يف األرض،
ومتكن يف حظرية القدس هو املراد من أجر كرمي ،ويعربعن جمدموع هذا األمر ابجلنة إَ َنن

َنيي..يعين نعلم اجلاهل( )3البصورة العلم الذي اليفيد احلياة بل حبقيقة العلم الذي يكون سببا
حلياة الفرد والقوم ونكتب ما قدموا . .يف حياهتم وآَثرهم . .يعين من يتبعهم بعدهم  .كل هذا
يكتب يف لحيفة أعدماهلم يعين مبدأ احلركة إىل منتهاه كله متعني من قبل إليه اإلشارة يف قوله:

وكل شئ أحصيناه. . .

( )1في ن ر  :القسم الثاني.وأشار إلى هذه الجملة التوجد.الباحث
( )2القمر :اآلية 99:
( )3في ن ر  :الجاهلين يعني.
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اب الْ َق ْريَِّة إِّ ْذ
الفصل الثالث فيه مثال :الذين يتنبهون أبحكام الفطرة من َوا ْ
ب َهل ْم َمثَال أ ْ
و ِّر ْ
َص َح َ
ني فَ َك َّذبومهَا فَ َع َّزْزََ بِّثَالِّ ظ
ث فَ َقالموا إِّ ََّ إِّلَْي مك ْم مم ْر َسلمو َن
اءها ال مْم ْر َسلمو َن ( )43إِّ ْذ أ َْر َسلْنَا إِّلَْيه مم اثْ نَ ْ ِّ م
َج َ
الر ْمحَ من ِّم ْن َش ْي ظء إِّ ْن أَنْ تم ْم إَِّّال تَ ْك ِّذبمو َن ( )45قَالموا
ش ٌر ِّمثْ لمنَا َوَما أَنْ َز َل َّ
( )41قَالموا َما أَنْ تم ْم إَِّّال بَ َ
ني ( )47قَالموا إِّ ََّ تَطَيَّ ْرََ بِّ مك ْم
َرب نَا يَ ْعلَ مم إِّ ََّ إِّلَْي مك ْم لَ مم ْر َسلمو َن (َ )46وَما َعلَْي نَا إَِّّال الْبَ َالغم ال مْمبِّ م
سنَّ مكم ِّمنَّا َع َذ ِّ
ِّ
يم ( )48قَالموا ََائِّمرمك ْم َم َع مك ْم أَئِّ ْن ذمكِّ ْرمُْت بَ ْل
ٌ
لَئ ْن ََلْ تَ ْن تَهوا لَنَ ْر ممجَنَّ مك ْم َولَيَ َم َّ ْ
اب أَل ٌ
ِّ
أَنْ تم قَ وم مس ِّرفمو َن ( )44وج ِّ
ِّ
ني
ْصى ال َْم ِّدينَ ِّة َر مج ٌل يَ ْس َعى قَ َ
ال ََّي قَ ْوم اتَّبِّعموا ال مْم ْر َسل َ
اء م ْن أَق َ
مْ ٌْ م ْ
ََ َ
يل َال أَ ْعبم مد الَّ ِّذي فَطََرِِّن َوإِّلَْيه
( )10اتَّبِّعموا َم ْن َال يَ ْسأَلم مك ْم أ ْ
َجرا َوه ْم ممهتَ مدو َن (َ )14وَما ِّ َ
ََّت مذ ِّمن مدونِّه ِّ
ِّ
اعتمه ْم َش ْي ئا َوَال
آهلة إِّ ْن يم ِّر ْد ِّن َّ
الر ْمحَ من بِّ م
ض ظر َال تم ْغ ِّن َع ِِّن َش َف َ
تم ْر َجعمو َن ( )11أَأ َّ ْ
ِّ
ت بِّربِّ مكم فَ ْ ِّ
ي ْن ِّق مذ ِّ
و َال ظل ممبِّ ظ
يل ا ْد مخ ِّل
ون ( )13إِِِّّن إِّذا لَِّفي َ
ني ( )11إِِِّّن َ
م
آم ْن م َ ْ
اَسَعمون ( )15ق َ
ِّ
ِّ
ال َّي لَي َ ِّ
ني 17:قرية يعين
ا ْجلَنَّةَ قَ َ َ ْ
ت قَ ْومي يَ ْعلَ ممو َن (ِِّ )16بَا رَ َف َر ِّيل َرِّيب َو َج َعلَِِّن م َن ال مْم ْك َرم َ
جمتدمع سوسائيت إذ جاءها اومرسلون أوال إثنان مث أضيف إليهدما اثلث فأنكرعامة اجملتدمع رسالة
هؤالء ،وأنكروا اتصاهلم ابهلل يقول بعض أهل التفسري :أهنم حواريو عيس ( )1والتحقيق أهنم غريهم.
احلواريون هم رسل عيس اليستبعد بشريتهم .إمنا كان الناس يستبعدون بشرية رسل هللا .أنكرت
القرية رسالة هؤالء وتشائدمت هبم يعين أهنم لواستدمع قومهم هدايتهم يقع بينهم افرتاق وتقاتل إليه
اإلشارة يف إَ تطريَ بكم . .ولذلك هم عزموا منعهم( )2من التبليغ( ،)3وإن ألروا اليتقالرون يف

قتلهم .إليه اإلشارة لئن َل تنتهوا . .فأجاب املرسلون أن منبع التشاؤم فيكم جهلكم هو الشؤم
فيكم بل أنتم قوم مسرفون يعين مبالغون إىل اجلهل املركب ومع جهلهم يدعون أهنم عاملون
الحيتاجون إىل تعليم هذا كان مثل عامة قريش؛لكن فيهم رجال يتنبهون .من  43إىل  .48ذكر
( )1كما يذكر اإلمام ابن كثير في تفسيره":زعم قتادة بن دعامة أنهم كانوا رسل المسيح عليه السالم إلى أهل أنطاكية
قالوا 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 لكنتم
مالئكة لينظر:تفسير القرآن العظيم,اإلمام ابن كثير.101/2,
( )2في ن ر  :أن يمعنوهم .
( )3كما يذكر اإلمام ابن كثير في تفس يره قوله"عند ذلك قال لهم أهل القرية إنا تطيرنا بكم أي لم نر على وجوهكم
خيرا في عيش نا.وقال قتادة :يقولون إن أص ابنا ش ر فإنما هو من أجلكم،وقال مجاهد :يقولون لم يدخل مثلكم إلى قرية
إال عذب أهلها لئن لم تنتهوا لنرجمنكم قال قتادة :بالحجارة .وقال مجاهد:بالش تم ،وليمس نكم منا عذاب أليم أي عقوبة
شديدة ،فقالت لهم رسلهم طائركم معكم أي مردود عليكم".لينظر:المرجع نفسه.102-101/2:
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رجل جاء من أقص املدينة فيه لطافة هذا الذي جاء من يثرب جاء من أقص مدينة يف احلجاز
جاء رجل يسع  ،وأنذرهم ،وهو من قومهم ،وأيد دعوة هؤالء األنبياء وليس هلم تعلق هبؤالء من
قبل ملا مسع دعوهتم انشرح لدره فقام من عند نفسه أييت أبدلة عل قومه )1( .هذا الذي نريد من
تنبه الفطرة لعلهم مل يؤمنوا بدعوة هذا الرجل أيضا بل قتلوه إليه اإلشارة قيل أدخلوا اجلنة.
فالشهداء يدخلون اجلنة عل الفور بعد قتلهم .تلك النظرية فكرانها مرارا ،وغفل عنها أكثر
املتكلدمني ،وأبعدوا الناس عن فهم القرآن .نوعان من العلم علم عقلي فالشيوخ يعلدمونه فإذا أدركناه
بعقولنا( )2لران مثلهم ،وجند يف قلوبنا لذة العلم ،وقرأان كتب احلديث عل الفقهاء احلنفية عل
الدرجة الثانية أيضا فكانوا يؤولون احلديث إىل أقوال الفقهاء .وإذا رجعنا بعد ذلك إىل أنفسنا جند
كأننا مل نفهم حقيقة علم احلديث أو أننا النريد موافقة احلديث .هذا بسبب( )3كثرة التأويالت.
هكذا املتكلدمون حيققون املسائل الكالمية بوجه يؤولون أكثر اآلايت فيجد اإلنسان يف قلبه أنه مل
يفهم القرآن أو اليريد اتباعه .والذي أخذان من اإلمام ويل هللا من الكتاب والسنة بواسطة املشائخ
احملققني هو مستثىن من ذلك.
الفصل الرابع  :هذا القوم النوع األول من الذين اليسدمعون كالم الرسل يهلكون إما ابلقتال أو
ِّ
بقواهر القدرة من قوله :وما أَنْ زلْنا علَى قَ وِّمه ِّمن ب ع ِّده ِّمن ج ْن ظد ِّمن َّ ِّ
ني
ََ َ َ َ ْ ْ َْ
الس َماء َوَما مكنَّا مم ْن ِّزل َ
ْ م َ
ت إَِّّال صيحة و ِّ
اح َدة فَِّإذَا هم َخ ِّام مدو َن (َّ )14ي حسرة َعلَى ال ِّْعب ِّ
اد َما ََيْتِّيه ْم ِّم ْن
( )18إِّ ْن َكانَ ْ
َ
ْ
َْ َ َ
َ َ َْ
ول إَِّّال َكانموا بِّه يستَه ِّزئمو َن ( )30أَََل ي روا َكم أَهلَ ْكنَا قَ ْب لَهم ِّمن الْ مقر ِّ
ر مس ظ
ون أ ََّن ْم إِّلَْيه ْم َال يَ ْرِّجعمو َن
ْ ََْ ْ
َْ
َ
ْ َ م
( )34وإِّ ْن مكل ٌّ لَ َّما َِّ
ض مرو َن ( )31وما أنزلنا ...إىل ُمضرون َّيحسرة ...يستهزؤون
يع لَ َديْ نَا مُْم َ
مج ٌ
َ
( )1يؤيده تفس ير اإلمام ابن كثيرحيث يقول في تفس يره" قال ابن إس حاق فيما بلغه عن ابن عباس رض ي هللا عنهما
وكعب ا حبار ووهب بن منبه :إن أهل القربة هموا بقتل رس لهم ،فجاءهم رجل من أقص ى المدينة يس عى ،أي
لينصرهم من قومه ،قالوا :وهو حبيب ،وكان يعمل الجرير وهو الحبال وكان رجال سقيما قد أسرع فيه الجذام ،وكان
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
عا صم ا حول عن أبي مجلز :كان ا سمه حبيب بن مرى.وقال شبيب بن ب شر عن عكرمة عن ابن عباس ر ضي هللا
عنهما قال :اسم صاحب يس حبيب النجار ،فقتله قومه".المرجع نفسه.102/2:
( )2في ن ر  :وفهمناه.
( )3في ن ر  :السبب
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ابلرسل ،ويستحقون اهلالك فالذي اليسدمع القرآن يهلك القرآن ،والفائدة من املثال هذا وبعدها
جاء رجل يسع .
الفصل اخلامس :الكتب اإلهلية ليست مغلقة حىت يعتذر رجل بعدم إمكان فهدمها ،وحيتج بعدم
َحيَ ْي نَاها َوأَ ْخ َر ْجنَا ِّم ْنها َحبًّا فَ ِّم ْنه
ِ ال َْم ْي تَةم أ ْ
الفهم اإلعراض .هذا الفصل من قولهَ :وآيَةٌ َهل مم ْاأل َْر م
اب وفَ َّجرََ فِّيها ِّمن الْعي ِّ
َيْ مكلمو َن ( )33وجعلْنَا فِّيها جن ظ
َّات ِّم ْن ََِّن ظ
ون ( )31لِّيَأْ مكلموا ِّم ْن
َ ََ
َ مم
َ
يل َوأَ ْعنَ ظ َ ْ
َ
َّ ِّ
ِّ
ِّ
ِ
اج مكلَّها ِّممَّا تم ْنبِّ م
ت ْاأل َْر م
َِثَ ِّره َوَما َعملَْته أَيْديه ْم أَفَ َال يَ ْش مك مرو َن ( )35مس ْب َحا َن الذي َخلَ َق ْاألَ ْزَو َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ار فَِّإذَا ه ْم ممظْلِّ ممو َن ()37
َوم ْن أَنْ مفسه ْم َوممَّا َال يَ ْعلَ ممو َن (َ )36وآيَةٌ َهل مم اللَّْي مل نَ ْسلَ مخ م ْنه النَّه َ
يز ال َْعلِّ ِّيم (َ )38والْ َق َم َر قَ َّد ْرََه َمنَ ِّ
ك تَ ْق ِّد مير ال َْع ِّز ِّ
َو َّ
از َل َح ََّت َعا َد
س ََتْ ِّري لِّ مم ْستَ َق ظر َهلا ذَلِّ َ
الش ْم م
ِّ ِّ
الش ْمس يَ ْن بَ ِّغي َهلا أَ ْن تم ْد ِّر َك الْ َق َم َر َوَال اللَّْي مل َسابِّ مق النَّه ِّ
ار َومكل ٌّ ِّيف
َكالْعم ْر مجون الْ َقد ِّمي (َ )34ال َّ م
ك الْم ْشح ِّ
ِّ
ظ
ون (َ )14و َخلَ ْقنَا َهل ْم ِّم ْن
فَ لَك يَ ْسبَ محو َن (َ )10وآيَةٌ َهل ْم أ َََّ َمحَلْنَا ذم ِّريَّتَه ْم ِّيف الْ مف ْل َ م
يخ َهل ْم َوَال ه ْم يم ْن َق مذو َن ( )13إَِّّال َر ْمحَة ِّمنَّا
ِّمثْلِّه َما يَ ْرَكبمو َن (َ )11وإِّ ْن نَ َ
ص ِّر َ
شأْ نمغْ ِّرقْه ْم فَ َال َ
َوَمتَاعا إِّ َىل ِّح ظ
ني  .11فطريق التفكر يف كتاب عل ثالثة أقسام :2 .ينظرون فيدما خيرج من األرض
النبااتت ،ويستحضرون احتياجهم إىل تلك النبااتت ،ويستحضرون أن شيئا فيها ليس بقدرهتم
فالرب الذي ينبت هلم يعرفون أن له حكدمة وغاية يعرفون أن ذلك ليس حبكدمة جيب عل املفكرأن
يتفكر أي عدمل مقصود من خلفه فيفهم تعليم الرسل .إىل ذلك إشارة من  00إىل  02وآية هلم

األرِ .هذا أراده ابلتفصيل ،وجيدون فيه آايت كثرية لتوجههم إىل حظرية القدس مث يقيدمون عليه
ما أنبت هلم من أنفسهم من أوالدهم مث يقيدمون عليه دائدما الذي اليعلدمونه اآلن ،وينكشف عن
معرفة يف املستقبل فيقيدمونه عل هذا .أشياء جديدة يتولون من مواد النعلدمها تعلقها حبياتنا واضح
ظاهر نتفكر بعد يف مقصد حياتنا ،ونرجع إىل فهم هذا النظام ،وعلله الغيبية فنتوجه إىل حظرية
القدس ،وبواستطها إىل هللا :4 .التفكر يف تبدل األوقات واملواسم .هذا مذكور يف  02إىل 23
وآية هلم الليل . .فاإلنسان إذا تفكر يف الشدمس والقدمر والليل والنهار مث يف تبديل املواسم

املختلفة ،ويطبقها عل حياته ،ويستحضر احتياجه إليها مث ينظر أن شيئا من ذلك ليس بقدرته،
ويكون حتت نظام العل اجلزاف .فإدراك هذا النظام يهديهم إىل التوجه إىل حظرية القدس مث
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يفهدمون كالم األنبياء .وكل يف فلك . . .أي يستديرون يف دائرته فاألفالك اليت أثبتها بطليدموس

()1

يف احلقيقة ليست إال أشياء مثالية ليست جسدمانية مثل العنالر فسري كل كوكب مثل السفينة يف
املاء؛لكن أهل الكالم محلوا هذا عل أفالك بطليدموس فأفسدوا:0 .األمر الثالث :يف مراكب

البحر والرب( )2هذا من  22إىل  22وآية هلم إىل  . . .حني .إذا تفكروا يف مراكب البحر والرب
يستحضرون حاجاهتم إليها مث يريدون أن شيئا منها ليس منهم ،وكلها حتت نظام لتوسع ذهنهم
إلدراك األمور العالية فيتوجهون إىل حظرية القدس .تلك نظرايت التعليم.

ِّ ِّ
يل َهل مم
الفصل السادس:عدمليات التعليم ليست مبشكلة حىت يعتذروا عنها .هذا من قولهَ :وإذَا ق َ
ني أَيْ ِّدي مكم وما َخ ْل َف مكم لَعلَّ مكم تمر َمحمو َن ( )15وما َأتْتِّيهم ِّمن آي ظة ِّمن آَّي ِّ
ت َرِّب ْم إَِّّال
اتَّ مقوا َما بَ ْ َ
ََ
ْ ََ
ْ َ ْ ْ
ْ ْ َ ْ َ
ِّ ِّ
اَّلل قَ َ َّ ِّ
ِّ ِّ
َكانموا َع ْنها م ْع ِّر ِّ
يل َهل ْم أَنْ ِّف مقوا ِّممَّا َرَزقَ مك مم َّ
آمنموا
وَ
ين َ
م
ين َك َف مروا للَّذ َ
ال الذ َ
ني (َ )16وإذَا ق َ
و َال ظل ممبِّ ظ
شاءم َّ
ني (َ )17ويَ مقولمو َن َم ََت ه َذا ال َْو ْع مد إِّ ْن
أَنمط ِّْع مم َم ْن لَ ْو يَ َ
اَّلل أََ َْع َمه إِّ ْن أَنْ تم ْم إَِّّال ِّيف َ
ِّ
مك ْن تمم ِّ ِّ
ْخ مذهم وهم َُِّي ِّ
ص ممو َن ( )14فَ َال يَ ْستَ ِّطيعمو َن
صادق َ
ني (َ )18ما يَ ْنظممرو َن إَِّّال َ
ْ َ
ص ْي َحة َواح َدة َأت م ْ َ ْ
تَ و ِّ
صيَة َوَال إِّ َىل أَهلِّه ْم يَ ْرِّجعمو َن ( )50وإذا قيل هلم إىل . .معروني .كل آية أتت بني أيديكم
ْ
أو من خلفكم يلزم عليكم أن تعاملوها معاملة العدل واإلحسان؛لكنهم يعرضون عن ذلك.
ولوعدملوا هبا لار سببا للرمحة ،والتصاهلم حبظرية القدس قولنا اتقوا هللا أواتقوا آايت هللا ....معنامها
واحد .كل آية جاءتنا حتدث تفسريا يف احلاالت .وعل حسب تفسري احلاالت واجب إقامة
التقوى .فالنفوس الترتك حبال .كانت علينا حكومة إسالمية .أما اليوم فعلينا حكومة إنكليزية.
هذه أمثلة آايت هللا فالواجب علينا أن نتدمسك ابلتقوى يف كلتا احلالتني ،وليس ذلك مبشكل،
( )1كلوديوس بطليموس أو بَ ْ
طلُ ْميوس باليونانية Κλαύδιος Πτολεμαῖοςحوالي 500م – حوالي 570
اإل ْسكَندريّة نحو
ي ومنجم من أهل القرن الثاني للميالد .ولد سنة  87م وتوفّي قُ ْرب ِ
هو رياضي وعالم فلك وجغراف ّ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ي على أساس ّ
ض ثابِت َة ،وأ َّن ا فالك تَدُور
510
ِ
أن ا ْر َ
م.وهوصاحب كتاب ال َم َجسْطي يقوم نظا ُمه الفَلك ّ
َح ْولَها.بطليموس هو مؤل العديد من ا طروحات العلمية  ،كان إلثنان منها لهما تأثيرعلى العلوم الغربية والشرقية و
ذلك عن طريق كتبه العديدة و المتنوعة المجاالت.أولهما هو كتاب المجسطي و اآلخر هو كتاب الجغرافية ويعد هذا
ا خير تجميعا للمعرفة الجغرافية للعالم اليوناني الروماني.يعد عمل بطليموس إستمرارية لتطور طويل في العلوم
لينظر:
والقياس
والحساب
وا عداد
النجوم
مالحظة
على
يقوم
القديمة
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9
.%88%D8%B3
( )2في ن ر  :مراكب البر.
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والناس يعرضون عنه وإذا قيل هلم أنفقوا ...هذا اإلنفاق( )1مما رزقه هللا كان سهال ،وهم احتالوا،
وأعرضوا عنه ويقولون مَت هذا الوعد :هذا يسألونه كأهنم اليريدون أن يعدملوا ابألحكام دائدما
لتحصيل نفعهم بل يريدون أن يعدملوا لتحصيل جناهتم من عذاب هللا يف الدنيا إن وقع فيسألون
عن وقته يعين إىل ذلك الوقت يكونون أحرارا ليس هلم تقييد بشئ .ووقت اهلالك ليس ممتدا هو
آت .يف تلك احلالة اليقدرون عل عدمل ينجيهم ،إليه اإلشارة يف  24إىل  13ماينظرون. .

الفصل السابع . .آاثر حظرية القدس .األول احملشر بيانه من قولهَ :ونمِّف َخ ِّيف الص ِّ
ور فَِّإ َذا ه ْم ِّم َن
َج َد ِّ
الر ْمحَ من
اَ إِّ َىل َرِّب ْم يَ ْن ِّسلمو َن ( )54قَالموا ََّي َويْ لَنَا َم ْن بَ َعثَ نَا ِّم ْن َم ْرقَ ِّد ََ ه َذا َما َو َع َد َّ
ْاأل ْ
ت إَِّّال صيحة و ِّ
اح َدة فَِّإذَا هم َِّ
ض مرو َن ()53
ص َد َق ال مْم ْر َسلمو َن ( )51إِّ ْن َكانَ ْ
يع لَ َديْ نَا مُْم َ
مج ٌ
َو َ
ْ
َْ َ َ
س َش ْي ئا َوَال مَتْ َزْو َن إَِّّال َما مك ْن تم ْم تَ ْع َملمو َن  .51ونفخ يف الصور . .هذا جذب
فَالْيَ ْوَم َال تمظْلَ مم نَ ْف ٌ
من( )2حظرية القدس للنوع اإلنساين يف مثل جذب املقناطيس للحديد .األمر الثاين:أهل اجلنة يف
ِّ
ِّ
اجه ْم ِّيف ِّظ َال ظل َعلَى
نعيم من قوله :إِّ َّن أ ْ
َص َح َ
اب ا ْجلَنَّة الْيَ ْوَم ِّيف مشغم ظل فَاكهو َن ( )55ه ْم َوأَ ْزَو م
ك مت ِّ
ِّ ِّ
َّكئمو َن (َ )56هل ْم فِّيها فَاكِّهةٌ َوَهل ْم َما يَ َّدعمو َن (َ )57س َال ٌم قَ ْوال ِّم ْن َر ظ
ب َرِّح ظيم .17
ْاأل ََرائ م
أن ألحاب اجلنة .هذا نزهلم ومنهاج واحد إىل االتصال حبظرية القدس يف قوله:سالم قوال...
إشارة إىل االتصال حبظرية القدس،وإن كان يظهر جتلياته عل كل من دخل اجلنة يف بعض األحيان.
أما استدمرار هذا اليكون إال يف حظرية القدس.
الفصل الثامن:األمر الثالث :عذاب اجملرمني من قولهَ :و ْامتَ م
ازوا الْيَ ْوَم أَيها ال مْم ْج ِّرممو َن ( )54أَََلْ
ني ( )60وأ ِّ
آد َم أَ ْن َال تَ ْعبم مدوا َّ
َن ا ْعبم مد ِّوِن ه َذا
الش ْيطَا َن إِّنَّه لَ مك ْم َع مد  ٌّو ممبِّ ٌ
أَ ْعه ْد إِّلَْي مك ْم ََّي بَِِّن َ
َ
ِّ
ِّ
ط مستَ ِّقيم ( )64ولََق ْد أ َ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
َّم الَِِّّت
ص َرا ٌ م ْ ٌ
َ
َو َّل م ْن مك ْم جب ًّال َكثريا أَفَ لَ ْم تَ مكونموا تَ ْعقلمو َن ( )61هذه َجهن م
اصلَ ْوها الْيَ ْوَم ِِّبَا مك ْن تم ْم تَ ْك مف مرو َن ( )61الْيَ ْوَم ََنْتِّ مم َعلَى أَفْ َواهه ْم َوتم َكلِّ ممنَا
مك ْن تم ْم تم َ
وع مدو َن (ْ )63
استَ بَ مقوا
أَيْ ِّديه ْم َوتَ ْشه مد أ َْر مجلمه ْم ِِّبَا َكانموا يَ ْك ِّسبمو َن (َ )65ولَ ْو نَ َ
شاءم لَطَ َم ْسنَا َعلَى أَ ْعيمنِّه ْم فَ ْ
استَطَاعموا م ِّ
ََن ي ْب ِّ
ِّ
ضيًّا َوَال
الص َرا َ
ص مرو َن (َ )66ولَ ْو نَ َ
س ْخنَاه ْم َعلَى َم َكانَتِّه ْم فَ َما ْ
م
ط فَأ َّ م
شاءم لَ َم َ
( )1في ن ر :هذا ا مر لإلنفاق.
( )2في ن ر :من التوجد.
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يَ ْرِّجعمو َن (َ )67وَم ْن نم َع ِّم ْره نمنَ ِّك ْسه ِّيف ْ
اخلَل ِّْق أَفَ َال يَ ْع ِّقلمو َن ( )68وامتازوا اليوم . .هذه حاالهتم

بعد احملشر .ومن نعمره ننكسه ...علم أن احلياة املادية العنصرية التوافق الكدماالت اإلنسانية إىل

آخرها .اإلنسان يف شيشوخته يكون عقله راسخا جتاربه واسعة ،فاملناسب لتلك احلالة أن يكون
له وجود أكدمل من األول ،وترونه يف شيخوخته يتنزل وينحط ويضعف فالعقل السليم يهدي
اإلنسان إىل أن الرب الذي مجع لإلنسان املقدار الكثري من العلوم والتجارب الواسعة اليضيعها
بسبب عدم موافقة هرمه( )1بل ينشئ نشأة أخرى . .إليه اإلشارة أفال تعقلون . .فالنشأة األخرى
تكون موافقة لةأعدمال السابقة .هذه اآلاثر كلها من أتثري حظرية القدس.

الفصل التاسع :تشريح الربمن قوله :وما َعلَّمنَاه ِّ
ني
الش ْع َر َوَما يَ ْن بَ ِّغي لَه إِّ ْن ه َو إَِّّال ِّذ ْك ٌر َوقم ْرآ ٌن ممبِّ ٌ
ََ ْ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ت
ين ( )70أ ََوََلْ يَ َرْوا أ َََّ َخلَ ْقنَا َهل ْم ِّممَّا َع ِّملَ ْ
( )64ليم ْنذ َر َم ْن َكا َن َحيًّا َوَُي َّق الْ َق ْو مل َعلَى الْ َكاف ِّر َ
وب ْم َوِّم ْنها ََيْ مكلمو َن (َ )71وَهل ْم فِّيها
أَيْ ِّدينَا أَنْ َعاما فَه ْم َهلا َمالِّ مكو َن (َ )74و َذلَّلْنَاها َهل ْم فَ ِّم ْنها َرمك م
ون َّ ِّ
ارب أَفَ َال ي ْش مكرو َن ( )73و َّاَّتَ مذوا ِّمن مد ِّ
ص مرو َن (َ )71ال
َمنَافِّ مع َوَم َ
اَّلل آهلة لَ َعلَّه ْم يم ْن َ
ش ِّ م
ْ
َ
َ م
ِّ
ك قَ ْومهل ْم إِّ ََّ نَ ْعلَ مم َما يم ِّسرو َن َوَما
ض مرو َن ( )75فَ َال َُْي مزنْ َ
ص َره ْم َوه ْم َهل ْم مج ْن ٌد مُْم َ
يَ ْستَطيعمو َن نَ ْ
ِّ
ظ
ِّ
يم ْعلِّنمو َن ( )76أ ََوََلْ يَ َر ِّْ
ب لَنَا
ني (َ )77و َ
يم ممبِّ ٌ
و َر َ
سا من أ َََّ َخلَ ْقنَاه م ْن نمطْ َفة فَِّإ َذا ه َو َخص ٌ
اإلنْ َ
ِّ
ِّ
شأَها أ ََّو َل َم َّرةظ َوه َو
َمثَال َونَ ِّس َي َخ ْل َقه قَ َ
يم ( )78قم ْل مُْييِّيها الَّ ِّذي أَنْ َ
ال َم ْن مُْي ِّي الْعظَ َ
ام َوه َي َرم ٌ
ِّ
ِّ
يم ( )74الَّ ِّذي َج َع َل لَ مك ْم ِّم َن َّ
ض ِّر ََرا فَِّإذَا أَنْ تم ْم ِّم ْنه تموقِّ مدو َن ()80
الش َج ِّر ْاألَ ْخ َ
ب مك ِّل َخل ظْق َعل ٌ
ِّ
ات و ْاألَرِ بَِّق ِّ
اد ظر َعلَى أَ ْن َُيْلم َق ِّمثْ لَه ْم بَلَى َوه َو ْ
يم
س الَّ ِّذي َخلَ َق َّ
الس َم َاو ِّ َ ْ َ
اخلََّال مق ال َْعل م
أ ََولَْي َ
وت مك ِّل
اد َش ْي ئا أَ ْن يَ مق َ
س ْب َحا َن الَّ ِّذي بِّيَ ِّده َملَ مك م
( )84إِّ ََّّنَا أ َْم مره إِّذَا أ ََر َ
ول لَه مك ْن فَ يَ مكو من ( )81فَ م
َش ْي ظء َوإِّلَْيه تم ْر َجعمون() 83شرح الدعوة القرآنية للطبائع املنتجة بعد التذكري اي امللتحقني ابملتنبهني
بسالمة الطبيعة مجاعة فطرهتم سليدمة مثال ذلك :أن األستاذ يقرأ مرة واحدة شعرا أوقاعدة علدمية
فدمن التالميذ من يفهدمها ،وحيفظها يف أول مرة .هذا مثال سالمة الفطرة .األنبياء إذا ذكروهم
ابلقرآن حيفظونه ،ويفهدمونه ،ويدركونه أبول مرة مث مجاعة ماتنبهوا أول وهلة؛لكن إذا متارسوا مع
هؤالء الطبقة العالية ،وكرروا كرة بعد كرى يتنبهون مثال ذلك من التالميذ من يفهم كالم األستاذ
( )1في ن ر  :بدنه.
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بعد تكراره ثالث مرات مث يكرر التكرار مع التالميذ اليت من الطبقة األوىل فيفهم مث يكرر يف نفسه
عشر مرات فيحفظ .هذا القسم الثاين ملحق أبلحاب الفطرة السليدمة ،وهم مثل ألحاب اليدمني،
واألولون مثل السابقني .ويف هذا الفصل شرح الدعوة القرآنية لتلك الطائفة الثانية .والثالثة يعرض
عنها؛ألهنم اليلتفتون أبدا نذكر يف الفصل مسائل .املسألة  :فهم معىن القرآن يتيسر هلم بعد
رجوعهم إىل كالم الشعراء مث إىل كالم احلكدماء .فإذا قاسوا بني القرآن ،وبني كالم هؤالء جيدون
يف القرآن مزية عالية فيدركون أنه ذكر ،وأنه قرآن مبني؛ لتبيني ألناف اإلنسانية ،وحاالهتم ،وإليتاء
احلياة لطائفة ،وإللزام احلجة عل اآلخرين .هذا املعىن اليدركونه أول مرة إليه اإلشارة يف
قوله:وماعلمناه الشعر. .

املسألة :اإلنسان ميلك أنعاما يستعدملها يف حاجاته مث يتنبه .أن نسبته إىل ربه مثل نسبة األنعام
إليه بعد ذلك يتنبه إىل قصوره عن القيام حبق الرب املتفرد يف حظرية القدس .أما بدون هذه املدد

اليفهم هذه املسألة .من  82إىل  82أوَل يروا . . .فإذا تنبهوا عل الشكر جيدون يف أنفسهم

عدم االلتفات إىل هللا ،واختاذ اآلهلة ،وعدم إرادة اتباع األنبياء ،وإرادة خمالفتهم فلومل يقيسوا حاالهتم
عل حاالت األنعام ماتنبهوا عل أغالطهم( .)1واَّتذوا . .حنن آتيناهم أنعاما؛ليستفيدوا منها

ويستفيدون علدما ،وهم يشركون( .)2هذا هو ظاهر السياق .وحنن استنبطنا من قوله . .أومل يروا
أهنم يرون بعد ذلك؛ألن اخلطاب خطاب مالمية ال خطاب إعراض.
املسألة:إعادة اإلنسان وحشره يبحث فيه اإلنسان واليهتدي مث إذا رأى آايت يهتدي.
هذا من  88إىل  .70أوال أنظروا يف وورب لنا مثال . .يعين هو ينكرها حبجة قل ُيييها جوابه
:الذي أنشأها أول مرة .هل تعرف من أين؟وكيف إنشاءه عنده؟ املثال األول :األشياء الكثرية
موجودة ينشئها من مثال املادة األوىل:توضيح ذلك نرى لائغا يصوغ لنا حلية من ذهب وفضة
فيشرتي منه إنسان ويضيعها ،فإن قال هذا الرجل أن الصائغ اليقدر عل لوغ حلية مثلها .هل
جيوز العاقل هذا؟ وهذا ميكن أن يسلم يف لورة واحدة إذا مل يكن عنده ذهب مثل األول الذي
( )1في ن ر  :وقد ذكرنا شيئا من هذا في تفسير سورة العاديات.
( )2في ن ر  :يشكرون.
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لاغ منه تلك احللية فيقول اإلنسان أن الصائغ اليقدرعل ذلك .أما إذا كان الذهب موجودا
بكثرة فهو يقدرعل لوغ كثريمثلها .احلكم بذلك إمنا يصدر من جاهل .مثل ذلك اخلياط خاط
قدميصا ،وأضاعه رجل فإذا كان عند اخلياط ثياب مثل األول يقدر أن خييطه مثل األول مرة اثنية،
فالذي خلق السدموت واألرض .ومن مادة مأخوذة من السدموت واألرض خلق اإلنسان ،فلوفرضنا
أن تلك املادة لارت رميدما ،وهو ميلك مادة خللق اإلنسان مثل األوىل إىل مقادير الهناية هلا .هل
ميكن عاقل أن الخيلق مثله؟وهو اخلالق العليم .فاخلطاب يف تلك اآلايت خطاب التفهيم مثل

 88أوَل ير اإلنسان أَ خلقناه . .هذا اخلطاب ليس خطاب إعراض .إَّنا أمره . .لومل يكن مادة
خلق اإلنسان موجودة فاهلل يقدر أن خيلقه أبمره يف نشأة مبتدعة ،فإنكار إعادة اإلنسان ليس
بصحيح .بعد هذ القدر من التفهيم يتوجه إىل حظرية القدس نتيجة هذا التفهيم هي تلك العقيدة.

حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي (من سورة الدهر إىل سورة احلجرات) ]475[ ..............

سورة الصافات
يف سورة يس كان( )1تعيني املركز بعد اهلجرة .ألل الدعوة القرآنية كان مركزها املسجد
احلرام ،فلذلك ألر الكفار يف منع متكن الدعوة يف املسجد احلرام ،وغلب الظاملون عل احلرم،
وكان جزاؤهم أن يقاتلوا وخيرجوا .وهذا مل يكن بدون اهلجرة وتعيني املركز .فلدما تعني املركز فالعدمل
الذي يكون يف املركز الثاين بيانه يف سورة الصافات .كل من يقرأ القرآن يعرف ابلبداهة أن ثالثة
مسائل( )2يبحث عنها يف القرآن ألالة  :2توحيد إله احلق :4كون النيب رسوال لادقا يعين كون
القرآن كتاب هللا  :0الدار اآلخرة .وتلك الثالثة هي العنوان حلظرية القدس .التجلي اإلهلي يشري
إليه التوحيد وقرار املةأ األعل هو الكتاب ،وتعيني الرسول ،وجذب املةأ األعل للنوع اإلنساين
هو الدار اآلخرة .فاألمر الذي ينبغي أن يرتكز يف املركز هو حماكاة حظرية القدس .وهذا معىن قول
عيس بن مرمي فليكن يف األرض حكدمك كدما هو يف السدماء( .)3فاألنبياء كافة اليريدون إال هذا.
العدمل يف املركز الثاين يكون مقصده فتح املركز األللي ،وإخراج الظاملني منه .فاألمر األهم هو
العدمل .فاملالئكة يف حظرية القدس قسدموا أعدماهلم وهلم لفوف يف اآلية  231من هذه السورة
ِّ
وم ( .)461وكل رجل يشتغل
َوإِّ ََّ لَنَ ْح من َّ
ام َم ْعلم ٌ
الصافو َن ( )465وقبل ذلك َوَما منَّا إَِّّال لَه َم َق ٌ
بتكدميل ما يناسب تربيته من العدمل مث يصفون ومثل هذه األعدمال هو املقصود من هذه السورة.
ات ِّذ ْكرا ( )3إِّ َّن إِّ َهل مكم لَو ِّ
ات َز ْجرا ( )1فَالتَّالِّي ِّ
اجر ِّ
ات ص ًّفا ( )4فَ َّ ِّ
الصافَّ ِّ
اح ٌد (َ )1رب
َو َّ
َ
َ
ْ َ
الز َ
السماو ِّ
ش ِّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
ار ِّق  .5هو الفصل األول يف السورة يف بيان ما يراد
ِ َوَما بَ ْي نَه َما َوَرب ال َْم َ
َّ َ َ
من لفات حظرية القدس أن ينقل إىل األرض .واألقسام الثالثة مبعىن الشهادة( )4عل أن احلكم
لواحد ومعىن هذا :أن الصفوف منظدمة تكون حتت حكم الرب الواحد يعين كتاب هللا رب

السموت .معناه املتجلي يف حظرية القدس ورب اومشارق معناه :اإلشارة إىل شؤون اإلهلية .كل

( )1في ن ر  :كانت لكن كلمة كان أصح بدل كانت حسب التركيب النحوي.الباحث
( )2في ن ر  :من المسائل بزيادة من .
( )3إن القول حسب المراد صحيح لكن لم أطلع على مصدره من خالل مطالعة المصادر والمراجع.الباحث.
( )4في ن ر :والثلث قسم بمعنى الشهادة.
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يوم يكون للشدمس مشرق جديد كذلك لطلوع التجلي يف حظرية القدس ،وأتثريه يف السدموت

واألرض كل يوم شأن غري شأن يوم اآلخر .إليه اإلشارة ورب اومشارق.

السماو ِّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
ِ
الفصل الثاين :يف بيان اتصال حظرية القدس للسدموت واألرض من قولهَ :رب َّ َ َ
اء الدنْ يَا بِّ ِّزينَ ظة الْ َك َواكِّ ِّ
ش ِّ
ب (َ )6و ِّح ْفظا ِّم ْن مك ِّل
ار ِّق ( )5إِّ ََّ َزيَّنَّا َّ
َوَما بَ ْي نَه َما َوَرب ال َْم َ
الس َم َ
َش ْيطَ ظ
س َّمعمو َن إِّ َىل ال َْم ََِّل ْاألَ ْعلَى َويم ْق َذفمو َن ِّم ْن مك ِّل َجانِّ ظ
ان َم ِّ
ب ( )8مد محورا َوَهل ْم
ارظد (َ )7ال يَ َّ
ِّ
ِّ
َع َذ ٌ ِّ
ف ْ
ب ( )40عندان السدموت قوى
ب ( )4إَِّّال َم ْن َخ ِّط َ
اخلَطْ َفةَ فَأَتْ بَ َعه شه ٌ
اب ََثق ٌ
اب َواص ٌ

مثالية ،وهي تتبدل لورها عل حسب تبدل الشؤون .والسبع السدموت مثل السبع األرض.

واألرضون املراد عنها عندان األقاليم وكدما قسم أهل النجوم السبع السيارة عل سبعة أقاليم .وتعيني
األقاليم عندان خالفه هم قسدموها حتت مناطق الطول والعرض ،وحنن نقسدمها عل حسب مساكن
األقوام قد ذكران من قبل نقال عن تكدميل األذهان :األقوام السبعة( )1الصني اهلند اإليران التوران
العرب احلبشة الروم واليوانن وكذلك كل أرض خمتصة بسدماء فتكون الكواكب السيارة السبع خمتصة
بسدماء مساء وقد خيتبط( )2من فهم من مثل هذا الكالم أن السيارات واقعة يف السدموت؛ألن
ختصيص السيارات ليس إال مثل ختصيص األقاليم .وكدما أن األقاليم كلها حتت السدماء كذلك
الكواكب السيارة كلها حتت السدماء .تلك الكواكب أخذانها؛ألن هلا تعلقا ابألرض والثواب الغري
املتناهية هلا تعلقات بعوامل آخر اليعلدمها إال هللا ،ويكون لتلك السيارات السبع أيضا اتصال
ابلكواكب الثابتة فيكون أتثريها يف األرض أيضا بواسطة السيارات ،وكلها حتت السدماء .إليه
اإلشارة يف  2إَ زينا السماء الدنيا ...قد اشتهر بني املسلدمني عامة نظرايت أرسطو

()3

يف

األفالك ،وهيئة بطليدموس()4؛ألن املرتمجني يف زمن املأمون( )5توجهوا إىل ذلك ,فاملفسرون يؤولون
( )1ا قوام الكبيرة باعتبار اللغة والفكر االجتماعي س بعة وهي الص ين  ،الهند  ،االيران  ،بخارى  ،والعرب _وهي
قوم مستقلة_  ،الحبش _ وهي في الجنوب _ واليونان كان يقال له فرنكستان واآلن معرو ب "أوروبا" .فهذه أكبر
مجتمعات اإلنسانية.لينظر:تكميل ا ذهان،اإلمام رفيع الدين الدهلوي،94-93،ط:ايج ايم سعيد كراتشي،عام5228:م.
( )2في ن ر  :يخبط
( )3سبق ترجمته
( )4سبق ترجمته
( )5هو المأ ْ ُمون ال َعبَّاسي عبد هللا بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور 958 - 570(،هـ =
 833 - 782م) أبو العباس :س ابع الخلفاء من بني العباس في العراق.نفذ أمره من إفريقية إلى أقص ى خراس ان وما
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اآلايت تطبيقا عل تلك النظرايت .وللهنود آراء يف اهليئة خمالفة هليئة بطليدموس)1( .عندان وعند
مشائخنا من اتباع اإلمام ويل هللا التقيد يف اهليئة مبذهب حكيم ليس مبرض قول أي حكيم يوافق
ظاهر القرآن أيخذون به .األفالك اليت قدرها أرسطو ،وتبعه بطليدموس اليثبتها اهلنود .وكذلك
اليتبعهاحكدماء عصران .وليس يف نصوص القرآن ما يعني موافقة أرسطو فالحاجة إىل التقييد بقوله
يف التفسري .والشيخ عبد القادر( )2ابن اإلمام ويل هللا يف ترمجة القرآن اتبع آراء اهلنود فقال كل يف
فلك يسبحون كل يدور يف دائرة( )3ويف مثل قوله ولقد زينا . .فرض الكواكب كلها حتت مساء
الدنيا .وقدر الشيخ حمدمد إمساعيل( )4يف العبقات :5أن السدموات من حقائق عامل املثال فبهذا(.)6
فبعدم تقيد مشائخنا مبذاهب اليوانن جيعل علينا تلقني القرآن للدمتخرجني يف الكليات الغربية وهذا
من أعظم الفوائد لنا يف اتباعنا لإلمام ويل هللا وإال هم يشنعون عل املسلدمني بعد رد نظرايت
()7
أرسطو بتجارب حمققة ،وإلرار املقلدين للدمصنفني عل أن جعلوا آراء أرسطو عني اإلسالم.

يف آية  .8و ِّح ْفظا ِّمن مك ِّل َش ْيطَ ظ
ان َم ِّ
ارظد ( .)7الشيطان هاهنا قسم من اجلن واجلن متقارب
ْ
َ

للدمةأ السافل فاجلن مثاله مثال النسدمة يف اإلنسان؛لكن النفس احملافظ هليئتهم يغلب فيها القوى
املثالية واجلزء الطبعي ،النار األسود الدخان املخلوط ابلنار فهم أنزل درجته ممن خلق من النور من
املالئكة؛لكن يتقاربون إىل مالئكة املةأ األسفل مثل تقارب نوع القرد لإلنسان فيعدملون بعض
أعدمال املالئكة فإذا رأوا( )8أن املالئكة يكونون رسال بني هللا ،وخلقه املتدمرد منهم حياكي لورة
املالئكة ،ويتخذ شياطني اإلنس حمل أتثريه فيحتاجون إىل أن أيخذوا علدما من املةأ األعل حىت
وراء النهر والس ند .تمم ما بدأ به جده المنص ور من ترجمة كتب العلم والفلس فة.توفي في " بذندون " ودفن في
طرسوس لينظر :ا عالم للزركلي .549 /4

( )1في ن ر  :وأرسطو ،وكذلك في اليونان فيثاغورس،وأصحابه يخالفون بطليموس.
( )2سبق ترجمته
( )3لينظر:مس تند موض ح قرآن مع فوائد الش يخ عبد القادر الدهلوي،تص حيح،الش يخ أخالق حس ين القاس مي،س ورة
يس،207،ط:ايج ايم سعيد كمبني كراتشي،باكستان.
()4سبق ترجمته.
 5أحسن كتاب في علم الحقائق وفيه شرر مصطلحات فلسفة اإلمام الدهلوي.الباحث
( )6لينظر:العبقات،الش اه إس ماعيل الدهلوي،ترجمته باإلردية،الش يخ مناظر كيالني،تحقيق عالم المثال،عبقة،5:
،450ط:إدارة إسالميات الهور.
( )7في ن ر  :ونحن قد خلصنا من تلك المخمصة بحمد هللا.التوجد في ن إ.
( )8في ن ر:أرادوا
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حياكوا رسالة املالئكة إىل األنبياء فهم يريدون الصعود ،ويقدرون أن أيتوا إىل حدود النجوم؛لكن
فوق ذلك من عامل املثال اليرتقون ،وعامة أخذهم العلم عن املنابع يف أسفل عامل املثال الذي خيتلط
فيه الصدق والكذب .فتلك املسألة حمققة يف حكدمة اإلمام ويل هللا :أن الصدق اخلالص واحلق
احملض منحصر يف حظرية القدس ،ويرتفع إليها الطبقات السافلة فيأيت إليها احلق من حظرية
القدس ،ويرتفع إليها احلق والباطل من األرض فالشيخ حيكم أن كل ويل هللا إذا كان مأخذ علدمه
دون حظرية القدس خيتلط يف رواية احلق والباطل ،فلذلك كان مدارج األولياء غري حمفوظة من
اخلطأ .وهذا من أعظم املسائل اليت حيتاج إليها العامل احملقق .وهذا أيضا من الفوائد اخلالة اليت
استفدانها ابتباعنا لإلمام ويل هللا وإال فقد رأينا أهل العلم خيتلفون يف أمثال الشيخ األكرب( )1وما
ينقله من مشاهداته يف عامل املثال .والتحقيق أن فيه الغلط والصحيح مثل آراء أهل االجتهاد،
وطائفة رأى فيها بعض اخلطيئات فأنكر كلها مثل أتباع ابن تيدمية( )2جيعلون أمثال ذلك من
الكشوف من العلوم الشيطانية ،وطائفة لدقوها يف كل مايقول ،ولعب عليهم تطبيق كالمه
بكالم الشارع وحنن يف خملص من هذه املصيبة( ،)3ولذلك إذا رأينا أن كشف اإلمام ويل هللا خيالف
ما قد ثبت عندان قطعيا حنكم خبطأه ،واليؤثر ذلك يف اتباعنا حلكدمه ،والشيخ حقق املسألة يف
التفهيدمات( )4اإلهلية( .)5وذكرها عل اإلمجال يف فيوض احلرمني( .)6فالشياطني يريدون أن أيخذوا
عن مركز احلق حظرية القدس شيئا فيجلسون يف حدود الكواكب ،ويصاحبون مالئكة املةأ السافل
أيخذون منهم ابلتفري فيقعون يف اخلطأ والصواب لتخدمينهم .وأما إذا ارتفعوا عن حدود الكواكب
ليأخذوا من املةأ األعل فقد يصل إليهم شئ جزئي ويقذفون من كل جانب لريجعوا إىل حدودهم

( )1محمد بن علي بن محمد ابن العربي،المعرو بمحيي الدين بن عربي 238 - 120(،هـ = 5940 - 5521
م) الملقب بالشيخ ا كبر :فيلسو  ،من أئمة المتكلمين في كل علم .ولد في مرسية با ندلس وانتقل إلى إشبيلية .وقام
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 ،ف صوص الحكم وغير ذلك .لينظر :ا عالم
للزركلي.985 /2:
( )2سبق ترجمته
( )3في ن ر  :بحمد هللا.
()4لينظر :التفهيمات اإللهية،اإلمام ولي هللا الدهلوي،تفهيم،959-902/9 ،22:
( )5في ن ر  :بأتم التفصيل.
( )6لينظر:فيوض الحرمين،اإلمام ولي هللا الدهلوي.933،
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فالقرآن أثبت هذا ابلنصوص الواضحة .وهذا الميكن حتقيقه إال إبثبات عامل املثال( ،)1وكتب
املتكلدمني خالية عن تلك املسائل؛ألن أرسطو مل يذكرها فيأتون بتأويالت بعيدة عن الفهم فإذا
غلبت احلكدمة التجريبية اليت هي لسان عصران عل رجل هو يتشكك يف نصوص القرآن ،واليتوجه
هذا الصنف من أهل العلم إىل إلالح تلك املفسدة ،وحنن نثبت عامل املثال ابتباع اإلمام ويل هللا،
ونقدر عل تصور احلقائق عل وجهها ،وجنعلها أعل من جتارب أهل عصران( ، )2فاحلكدمة ليست
وقفا عل رجل معني حىت نتبعه .ومثال ذلك يف عدمل مشائخنا مسائل النحو ،فكثري من املفسرين
اختاروا يف النحو مذهب سيبويه( )3فيشكل عليهم بعض اآلايت القرآنية فيؤولوهنا بتأويالت
سخيفة ،ومشائخنا من أتباع اإلمام ويل هللا اليتقيدون يف حنو القرآن مسلك رجل دون رجل
فيقدرون عل حل كل إشكال ابلسهولة وهذا األمر ليس مبتيسر لكل من تكلم يف العلوم إال من

رزقه هللا من لدنه علدما وفضال )4( .يف ضدمن ذلك حصل توجيه تلك اآلايت اخلدمس .اليسمعون.
 .الشهاب الثاقب عندان شهاب مثايل لكن طبقة عامل املثال للتوازي آخر حدود الكواكب.

فالكواكب هلا تعلق بتلك الطبقة من عامل املثال فإذا احتاجوا إىل نور يف قذف ابلشهاب الثاقب
إىل قليل من نور مادي أيخذونه من الكواكب فكان للكواكب يف حفظ مساء الدنيا من الشياطني
دخل ما اليتكامل ذلك الدخل مثل دخل العلة التامة ،فالقاذف هم املالئكة وألل قوهتم من عامل
املثال ،وفيه اختالط لنور الكواكب أيضا فالشهاب الثاقب الذي نراه يف السدماء الطبيعية هو لنف
آخر غري الصنف الذي يرى به الشياطني ،وإن كان املتبصر يف عامل املثال يرامها سواء( )5مثل الذي
يرى يف املنام من طلوع مشس أخرى مع هذه الشدمس فدما يراه من الشدمس األخرى فيأيت حمض؛لكن
( )1هو عالم غير عنصري تتمثل فيه المعاني بأجسام مناسبة لها في الصفة وتتحقق هنا لك ا شياء قبل وجودها في
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
البالغة،اإلمام الدهلوي ،53/5،وأيضا :عبقات،الشاه إسماعيل الدهلوي570،
( )2في ن ر  :وعندنا تجارب العارفين مؤيدة لكل ما نقوله.
( )3هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء ،أبو بشر ،الملقب سيبويه :إمام النحاة 580 - 548(،ه = - 721
 722م) أول من بس ط علم النحو .ولد في إحدى قرى ش يراز ،وقدم البص رة ،فلزم الخليل بن أحمد ففاقه .وص ن
كتابه "المس مى" كتاب س يبويه في النحو ورحل إلى بغداد ،إلى ا هواز فتوفي بها ،وقيل :وفاته وقبره بش يراز.
وكانت في لسانه حبسة .وسيبويه بالفارسية رائحة التفار.توفي شابا.ا عالم للزركلي .85/1
( )4في ن ر  :ونحن نحمد ربنا أننا تعرفنا باإلمام ولي هللا فسهل علينا فهم كتاب هللا.
( )5في ن ر  :اليفرق بين هذا وهذا.
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اليفرق من الشدمس احلقيقية يف عامل املنام هذا كان إثبات اتصال حظرية القدس مبا حتت السدموت
من الكواكب واألرضني.
الفصل الرابع:أتثري حظرية القدس يف اإلنسانية فإن نسبتها يف األلل إىل النوع اإلنساين نسبة
القوى الدماغية إىل أفراد النوع .هذا الفصل من  22إىل  82لذلك قسدمناه إىل فصول اثنية من
تلك الفصول:
استَ ْفتِّه ْم أَه ْم أَ َشد َخلْقا أ َْم َم ْن
-2جذب حظرية القدس للنوع اإلنساين إىل احملشر من قوله :فَ ْ
ني َال ِّز ظ
َخلَ ْقنَا إِّ ََّ َخلَ ْقنَاه ْم ِّم ْن َِّ ظ
ت َويَ ْس َخ مرو َن (َ )41وإِّذَا ذمكِّ مروا َال يَ ْذ مك مرو َن
ب ( )44بَ ْل َع ِّج ْب َ
ني ( )45أَإِّذَا ِّم ْت نَا َومكنَّا
(َ )43وإِّذَا َرأ َْوا آيَة يَ ْستَ ْس ِّخ مرو َن (َ )41وقَالموا إِّ ْن ه َذا إَِّّال ِّس ْح ٌر ممبِّ ٌ
تمرااب و ِّعظَاما أَإِّ ََّ لَمب عوثمو َن ( )46أَوآاب مؤََ ْاأل ََّولمو َن ( )47قمل نَعم وأَنْ تم د ِّ
اخ مرو َن ( )48فَِّإ ََّّنَا
ْ َ ْ َ مْ َ
َْ م
َ َ
َ َ
هي َزجرةٌ و ِّ
اح َدةٌ فَِّإ َذا هم ي ْنظمرو َن ( )44وقَالموا َّي وي لَنَا ه َذا ي وم ِّ
الد ِّ
ص ِّل
ين ( )10ه َذا يَ ْو مم الْ َف ْ
َ َ َْ
َْ م
َ َْ َ
َْ م
الَّ ِّذي مك ْن تمم بِّه تم َك ِّذبو َن ( )14اح م َّ ِّ
اجه ْم َوَما َكانموا يَ ْعبم مدو َن ()11
ْ
ين ظَلَ مموا َوأَ ْزَو َ
م
ْ
ش مروا الذ َ
فاستفتهم . .يف عامل املثال حتت إدارة حظرية القدس كل خيرج من هذا العامل اجلسدماين حيفظ يف
عامل املثال فإَّنا هي زجرة .مثال ذلك اإلنسان اليفهم مسألة اجتدماعية فيتباعد عنها بكل قوته
مثل سوشيالزم( )1ينظر فيه الرجل أنه خيالف األداين يتجنب عنه املتدين بكل قوته مث أييت يوم
ينكشف عل هذا املتدين أن سوشيالزم شئ ،والالدينية شئ آخر .وسوشيالزم اليستلزم الالدينية
إمنا خلط هذه ابآلخرى عند بعض املتخبطني مث يظهر له فوائد سوشيالزم .هذا االنقالب يف الدماغ
كله يف وقت حمدود آت أو نومة فالدماغ جيذب مجيع القوى البدنية ،وجيعل هذا الرجل من أئدمة
سوشيالزم  .هذا االنقالب هو انقالب الدماغ ،وأتثريه يكون يف اجتدماعية هذا اإلنسان يف مجيع
أجزائه ،حالته تتبدل ابملرة يذهب إىل موضع مل يكن يراه أوال ومثل هذا يكون حشر النوع جبذب
حظرية القدس ،وهي دماغه .ومن تلك الفصول:

( )1االجتماعية.الباحث
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صر ِّ
 - 4يف منازعة الناس اجملرمني وأئدمتهم من قولهِّ :من مد ِّ
ِّ ِّ
ون َّ
اط ا ْجلَ ِّح ِّيم
ْ
اَّلل فَاه مدوه ْم إ َىل َ
ِّ
اص مرو َن ( )15بَ ْل ه مم الْيَ ْوَم مم ْستَ ْسلِّ ممو َن
(َ )13وق مفوه ْم إِّ َّن ْم َم ْسئمولمو َن (َ )11ما لَ مك ْم َال تَ نَ َ
اءلمو َن ( )17قَالموا إِّنَّ مك ْم مك ْن تم ْم َأتْتمونَنَا َع ِّن الْيَ ِّم ِّ
ضه ْم َعلَى بَ ْع ظ
ني ()18
(َ )16وأَقْبَ َل بَ ْع م
سَ
ض يَتَ َ
ِّ
ِّ
ني ( )14وما َكا َن لَنَا َعلَْي مكم ِّمن س ْلطَ ظ
ني ()30
ان بَ ْل مك ْن تم ْم قَ ْوما ََار َ
قَالموا بَ ْل ََلْ تَ مكونموا مم ْؤمنِّ َ
ْ ْ م
ََ
ين ( )31فَِّإ َّن ْم يَ ْوَمئِّ ظذ ِّيف ال َْع َذا ِّ
فَ َح َّق َعلَْي نَا قَ ْو مل َربِّنَا إِّ ََّ لَ َذائِّمقو َن ( )34فَأَ ْر َويْ نَا مك ْم إِّ ََّ مكنَّا رَ ِّ
ب
او َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ َّ
يل َهل ْم َال إِّلَه إَِّّال ا ََّّلل
مم ْش َِّرتمكو َن ( )33إِّ ََّ َك َذلِّ َ
ك نَ ْف َع مل ِّابل مْم ْج ِّرم َ
ني ( )31إن ْم َكانموا إذَا ق َ
آهلتِّنا لِّ َ ِّ
ظ
يَ ْستَ ْكِّربمو َن (َ )35ويَ مقولمو َن أَئِّنَّا لَتَ ِّ
ص َّد َق
ارمكو ِّ َ
اء ِّاب ْحلَِّق َو َ
شاع ظر ََْمنمون ( )36بَ ْل َج َ
ِّ
ني ( )37إِّنَّ مك ْم لَ َذائِّمقو ال َْع َذ ِّ
اب ْاألَلِّ ِّيم (َ )38وَما مَتْ َزْو َن إَِّّال َما مك ْن تم ْم تَ ْع َملمو َن ( )34ومن
ال مْم ْر َسل َ
تلك الفصول.
 -0يف كون الصاحلني يف اجلنة ونظرهم من اجلنة إىل أهل اجلحيم يقيسون حاهلم مع أحوال هؤالء،
ِّ
اَّلل الْم ْخلَ ِّ
وم ( )14فَ َواكِّه َوه ْم
ني ( )10أمولَئِّ َ
ويلتذون اتما من قوله :إَِّّال عبَ َ
ك َهل ْم ِّرْز ٌق َم ْعلم ٌ
صَ
اد َّ م
ِّ
م ْكرمو َن (ِّ )11يف جن ِّ ِّ
اف َعلَْيه ْم بِّ َكأ ظ
ِْ ِّم ْن
ني ( )11يمطَ م
َّات النَّع ِّيم (َ )13علَى مس مرظر ممتَ َقابِّل َ
َ
م َم
َم ِّع ظ
لش ِّ
ضاءَ لَ َّذةظ لِّ َّ
ني (َ )16ال فِّيها رَ ْو ٌل َوَال ه ْم َع ْنها يم ْن َزفمو َن (َ )17و ِّع ْن َده ْم
ني ( )15بَ ْي َ
اربِّ َ
ات الطَّر ِّ ِّ
ِّ
ضه ْم َعلَى بَ ْع ظ
اءلمو َن
ض َم ْكنمو ٌن ( )14فَأَقْ بَ َل بَ ْع م
فعٌ
ني (َ )18كأ ََّن َّن بَ ْي ٌ
قَاص َر م ْ
سَ
ض يَتَ َ
( )50قَ َ ِّ ِّ
ك لَ ِّمن الْم ِّ ِّ
ني ( )51أَإِّ َذا ِّم ْت نَا َومكنَّا
ين ( )54يَ مق م
صدق َ
ول أَإِّنَّ َ َ م َ
ال قَائ ٌل م ْنه ْم إِِِّّن َكا َن ِّيل قَ ِّر ٌ
ال ه ْل أَنْ تم ْم ممطَّلِّعمو َن ( )51فَاََّلَ َع فَ َرآه ِّيف َس َو ِّاء ا ْجلَ ِّحي ِّم
تم َرااب َو ِّعظَاما أَإِّ ََّ لَ َم ِّدينمو َن ( )53قَ َ
ت لَتم ْرِّد ِّ
ين ( )57أَفَ َما ََْن من
( )55قَ َ
ت ِّم َن ال مْم ْح َ
ال َات ََّّلل إِّ ْن كِّ ْد َ
ين (َ )56ولَ ْوَال نِّ ْع َمةم َرِّيب لَ مك ْن م
ض ِّر َ
ِّ
ِّ
يم ( )60لِّ ِّمثْ ِّل
ني ( )58إَِّّال َم ْوتَ تَ نَا ْاأل َ
موىل َوَما ََْن من ِِّبمَع َّذبِّ َ
ِِّبَيِّتِّ َ
ني ( )54إ َّن ه َذا َهل َو الْ َف ْومز ال َْعظ م
ه َذا فَ لْي عم ِّل الْع ِّاملمون ( )64أَذَلِّك خي ر ن زال أَم شجرةم َّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ني
ََْ َ َ
الزقوم ( )61إِّ ََّ َج َعلْنَاها ف ْت نَة للظَّال ِّم َ
َ َْ ٌ مم ْ َ َ َ
الشي ِّ
ِّ
َّ
اَ ِّ
ني ( )65فَِّإ َّن ْم
ج ِّيف أ ْ
ِ َّ َ
( )63إِّنا َش َج َرةٌ ََّتْ مر م
َص ِّل ا ْجلَح ِّيم (ََ )61لْعمها َكأَنَّه مرءمو م
ِّ ِّ
ِّ ِّ
شواب ِّمن َِّ
مح ظيم ( )67مُثَّ إِّ َّن َم ْرِّج َعه ْم
َآلكلمو َن م ْنها فَ َمالئمو َن م ْنها الْبمطمو َن ( )66مُثَّ إِّ َّن َهل ْم َعلَْيها لَ َ ْ ْ
َِّإل َىل ا ْجل ِّح ِّيم ( )68إِّ َّنم أَلْ َفوا آابءهم َ ِّ
و َّل
ني ( )64فَه ْم َعلَى َ
آَث ِّره ْم يمه َرعمو َن (َ )70ولََق ْد َ
وال َ
َ
ْ ْ ََ ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ين
ين ( )71فَانْظمْر َك ْي َ
قَ ْب لَه ْم أَ ْكثَ مر ْاأل ََّول َ
ف َكا َن َعاقبَةم ال مْم ْن َذ ِّر َ
ني (َ )74ولََق ْد أ َْر َسلْنَا فيه ْم مم ْنذ ِّر َ
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ِّ
اَّلل الْم ْخلَ ِّ
ني ( )71إال عباد هللا .مث يف الفصل من ابتداء إىل استقرار كله
( )73إَِّّال عبَ َ
صَ
اد َّ م
جذب من حظرية القدس فتخرج من كل تلك املباحث أن أتثري حظرية القدس جيعل اإلنسان
ألنافا يعين لفوفات الصف الواحد منها إمسه عباد هللا املخلصني .هذا كان خاللة هذه
املباحث.
ََّي نَاه َوأَهلَه
وح فَ لَنِّ ْع َم ال مْم ِّجيبمو َن (َ )75وْن ْ
الفصل اخلامس :فصل طويل من قولهَ :ولََق ْد ََ َد َاَ نم ٌ
ِّ
ِّمن الْ َكر ِّ ِّ
ِّ
ين (َ )78س َال ٌم
ب ال َْعظ ِّيم (َ )76و َج َعلْنَا ذم ِّريَّتَه ه مم الْبَاق َ
َ ْ
ني (َ )77وتَ َرْكنَا َعلَْيه ِّيف ْاآلخ ِّر َ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ني ()84
َعلَى نم ظ
ني ( )74إِّ ََّ َك َذلِّ َ
ني ( )80إِّنَّه م ْن عبَاد ََ الْ مم ْؤمنِّ َ
ك َْْن ِّزي ال مْم ْحسنِّ َ
وح ِّيف ال َْعالَ ِّم َ
ِّ ِّ ِّ ِّ
اء َربَّه بَِّقل ظ
ْب َسلِّ ظيم ( )81إِّ ْذ
مُثَّ أَ ْر َرقْنَا ْاآل َخ ِّر َ
يم ( )83إِّ ْذ َج َ
ين (َ )81وإ َّن م ْن ش َيعته َِّإلبْ َراه َ
ال ِّألَبِّيه وقَ وِّمه ماذَا تَعب مدو َن ( )85أَئِّْفكا ِّ
اَّلل تم ِّري مدو َن ( )86فَ َما ظَن مك ْم بِّر ِّ
آهلة مدو َن َّ
ب
قَ َ
َ ْ َ ْم
َ
الْعالَ ِّمني ( )87فَ نظَر نظْرة ِّيف النج ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ين ()40
وم ( )88فَ َق َ
َ َ
م
ال إِِِّّن َسق ٌ
يم ( )84فَ تَ َول ْوا َع ْنه مم ْدب ِّر َ
َ ََ َ
غ إِّ َىل ِّ
و ْراب ِّابلْيَ ِّم ِّ
ني
آهلتِّه ْم فَ َق َ
ال أ ََال َأتْ مكلمو َن (َ )44ما لَ مك ْم َال تَ ْن ِّط مقو َن ( )41فَ َرا َ
فَ َرا َ
غ َعلَْيه ْم َ
ال أَتَ ْعبم مدو َن َما تَ ْن ِّحتمو َن (َ )45و َّ
اَّلل َخلَ َق مك ْم َوَما تَ ْع َملمو َن
( )43فَأَقْبَ لموا إِّلَْيه يَ ِّزفو َن ( )41قَ َ
ادوا بِّه َكيدا فَجعلْنَاهم ْاأل ِّ
ني ()48
( )46قَالموا ابْ نموا لَه بم ْن يَاَ فَأَلْ مقوه ِّيف ا ْجلَ ِّح ِّيم ( )47فَأ ََر م
َس َفل َ
ْ ََ م ْ
ب هب ِّيل ِّمن َّ ِّ
ني ( )400فَ بَ َّ
ب إِّ َىل َرِّيب َسيَه ِّد ِّ
ش ْرََه بِّغم َالظم
َوقَ َ
الصاحلِّ َ
ين (َ )44ر ِّ ْ
ال إِِِّّن ذَاه ٌ
َ
ك فَانْظمْر َماذَا تَ َر
الس ْع َي قَ َ
َحلِّ ظيم ( )404فَ لَ َّما بَلَ َغ َم َعه َّ
ِن إِِِّّن أ ََر ِّيف ال َْمنَ ِّام أَِِّن أَ ْذ َِبم َ
ال ََّي بم ََّ
ِّ
ِّ
ِّ
اَّلل ِّمن َّ ِّ
ْجبِّ ِّ
ني
قَ َ
ين ( )401فَ لَ َّما أ ْ
َسلَ َما َوتَ لَّه لل َ
الصاب ِّر َ
اء َّ َ
ال ََّي أَبَت افْ َع ْل َما تم ْؤَم مر َستَج مدِِّن إِّ ْن َش َ
ِّ
ِّ
ني ()405
ْت الرْؤََّي إِّ ََّ َك َذلِّ َ
ص َّدق َ
ك َْْن ِّزي ال مْم ْحسنِّ َ
يم ( )401قَ ْد َ
(َ )403وََ َديْ نَاه أَ ْن ََّي إبْ َراه م
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ين
إِّ َّن ه َذا َهل َو الْبَ َالءم الْ ممبِّ م
ني (َ )406وفَ َديْ نَاه بذبْ ظح َعظ ظيم (َ )407وتَ َرْكنَا َعلَْيه ِّيف ْاآلخ ِّر َ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ني
يم (َ )404ك َذلِّ َ
ني ( )440إِّنَّه م ْن عبَاد ََ ال مْم ْؤمنِّ َ
ك َْْن ِّزي ال مْم ْحسنِّ َ
(َ )408س َال ٌم َعلَى إبْ َراه َ
اق نَبِّيًّا ِّمن َّ ِّ
(َ )444وبَ َّ
ني (َ )441وَاب َرْكنَا َعلَْيه َو َعلَى إِّ ْس َحا َق َوِّم ْن ذم ِّريَّتِّه َما
ش ْرََه ِِّبِّ ْس َح َ
الصاحلِّ َ
َ
ِّ
ََّي نَامهَا َوقَ ْوَمه َما
مُْم ِّس ٌن َوظَاَلٌ لِّنَ ْف ِّسه ممبِّ ٌ
ارو َن (َ )441وْن ْ
ني (َ )443ولََق ْد َمنَ نَّا َعلَى مم َ
وسى َوه م
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ِّ
ِّمن الْ َكر ِّ ِّ
ِّ
ني
اب ال مْم ْستَبِّ َ
ص ْرََه ْم فَ َكانموا ه مم الْغَالبِّ َ
ب ال َْعظ ِّيم (َ )445ونَ َ
ني (َ )446وآتَ ْي نَامهَا الْكتَ َ
َ ْ
ِّ
ِّ
( )447وه َديْ نَامهَا ِّ
ين (َ )444س َال ٌم َعلَى
الص َرا َ
يم (َ )448وتَ َرْكنَا َعلَْيه َما ِّيف ْاآلخ ِّر َ
َ
ط ال مْم ْستَق َ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ني ()411
ارو َن ( )410إِّ ََّ َك َذلِّ َ
ني ( )414إِّ َّن َما م ْن عبَاد ََ ال مْم ْؤمنِّ َ
ك َْْن ِّزي ال مْم ْحسنِّ َ
مم َ
وسى َوه م
ِّ
ِّ ِّ
ال لَِّق ْوِّمه أ ََال تَ تَّ مقو َن ( )411أَتَ ْدعمو َن بَ ْعال َوتَ َذ مرو َن
ني ( )413إِّ ْذ قَ َ
اِ لَ ِّم َن ال مْم ْر َسل َ
َوإ َّن إلْيَ َ
ِّ
أَحسن ْ ِِّّ
ني (َّ )415
ض مرو َن
اَّلل َربَّ مك ْم َوَر َّ
ني ( )416فَ َك َّذبموه فَِّإ َّن ْم لَ مم ْح َ
آابئِّ مك مم ْاأل ََّول َ
اخلَالق َ
ب َ
ْ ََ
ِّ
ِّ
اَّلل الْم ْخلَ ِّ
ين (َ )414س َال ٌم َعلَى إِّ ْل
( )417إَِّّال عبَ َ
صَ
ني (َ )418وتَ َرْكنَا َعلَْيه ِّيف ْاآلخ ِّر َ
اد َّ م
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ني (َ )431وإِّ َّن لموَا
ني ( )430إِّ ََّ َك َذلِّ َ
ني ( )434إِّنَّه م ْن عبَاد ََ ال مْم ْؤمنِّ َ
ك َْْن ِّزي ال مْم ْحسنِّ َ
ََّيس َ
ِّ
ََّي نَاه وأَهلَه أ ْ ِّ
ِّ
ين ( )435مُثَّ َد َّم ْرََ
َمجَع َ
لَ ِّم َن ال مْم ْر َسل َ
ني ( )431إَِّّال َع مجوزا ِّيف الْغَاب ِّر َ
ني ( )433إِّ ْذ ْن ْ َ
ْاآل َخ ِّرين ( )436وإِّنَّ مكم لَتَمرو َن َعلَيهم م ْ ِّ
ني (َ )437وِّابللَّْي ِّل أَفَ َال تَ ْع ِّقلمو َن (َ )438وإِّ َّن
صبِّح َ
ْ ْ م
َ ْ م
َ

ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ساه َم فَ َكا َن ِّم َن
س لَ ِّم َن ال مْم ْر َسل َ
ني ( )434إ ْذ أَبَ َق إ َىل الْ مفلْك ال َْم ْش محون ( )410فَ َ
يمونم َ
وت وهو ملِّيم ( )411فَ لَوَال أَنَّه َكا َن ِّمن الْم ِّ
الْم ْدح ِّ
ني ()413
سبِّح َ
ضَ
ْ
م َ
ني ( )414فَالْتَ َق َمه ا ْحلم م َ َ م ٌ
َ مَ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يم (َ )415وأَنْ بَ ْت نَا َعلَْيه َش َج َرة
لَلَبِّ َ
ث ِّيف بَطْنه إِّ َىل يَ ْوم يم ْب َعثمو َن ( )411فَ نَ بَ ْذ ََه ِّابل َْع َراء َوه َو َسق ٌ
ِّ ِّ ظ
َّعنَاه ْم إِّ َىل ِّح ظ
ِّم ْن يَ ْق ِّط ظ
ني
آمنموا فَ َمت ْ
ني (َ )416وأ َْر َسلْنَاه إِّ َىل مائَة أَلْف أ َْو يَ ِّزي مدو َن ( )417فَ َ
ات َوَهل مم الْبَ نمو َن ( )414أ َْم َخلَ ْقنَا ال َْم َالئِّ َكةَ إِّ َََث َوه ْم َشاه مدو َن
ك الْبَ نَ م
استَ ْفتِّه ْم أَلَِّربِّ َ
( )418فَ ْ
اَّلل وإِّ َّنم لَ َك ِّ
َّ ِّ ِّ
َصطََفى الْب نَ ِّ
ات
اذبمو َن ( )451أ ْ
َ
( )450أ ََال إِّن ْم م ْن إِّفْكه ْم لَيَ مقولمو َن (َ )454ولَ َد َّ َ ْ
ني
ني (َ )453ما لَ مك ْم َك ْي َ
ف َحتْ مك ممو َن ( )451أَفَ َال تَ َذ َّك مرو َن ( )455أ َْم لَ مك ْم مسلْطَا ٌن ممبِّ ٌ
َعلَى الْبَنِّ َ
( )456فَأْتموا بِّ ِّكتَابِّ مكم إِّ ْن مك ْن تمم ِّ ِّ
ني ا ْجلِّن َِّّة نَسبا ولََق ْد َعلِّم ِّ
ت
ني (َ )457و َج َعلموا بَ ْي نَه َوبَ ْ َ
صادق َ
ْ َ
ْ
َ
َ َ
ِّ
اَّلل الْم ْخلَ ِّ
اَّلل َع َّما ي ِّ
ض مرو َن ( )458مس ْب َحا َن َّ
ني
ا ْجلِّنَّةم إِّ َّن ْم لَ مم ْح َ
ص مفو َن ( )454إَِّّال عبَ َ
صَ
َ
اد َّ م
ص ِّ
ال ا ْجلَ ِّح ِّيم
( )460فَِّإنَّ مك ْم َوَما تَ ْعبم مدو َن (َ )464ما أَنْ تم ْم َعلَْيه بَِّفاتِّنِّ َ
ني ( )461إَِّّال َم ْن ه َو َ
ِّ
ِّ
سبِّ محو َن
وم (َ )461وإِّ ََّ لَنَ ْح من َّ
ام َم ْعلم ٌ
(َ )463وَما منَّا إَِّّال لَه َم َق ٌ
الصافو َن (َ )465وإ ََّ لَنَ ْح من ال مْم َ
( )466فيه بيان حاالت األنبياء السابقني الذين ذكرهم عند أهل الكتاب.ويف أهل مكة رجال
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تنصروا،وهم ترمجوا الكتب املقدسة إىل العربية فدمعرفة قريش هبا من وجه حاللة يف زمن النيبص
لل هللا عليه وسلمص .فكل نيب قسم قومه إىل قسدمني :قسم منهم عباد هللا املخلصني .وتلك
األقوام كلها موجودة عل وجه األرض قوم نوح ،موس  ،إبراهيم كلها موجودة .ويف كل قوم هذا
الصنف أو الصف عباد هللا املخلصني موجود قليال أو كثريا .هذا هو موضوع هذا الفصل .وقد
قسدمنا هذا الفصل اثنية ()1عل فصول:
 - 2من تلك الفصول فيه ذكر نوح من  81إىل  74ولقد َداَ نوح . .هم الباقني .اختلف
أهل التفسريمن زمن التوراة يف تفسري هذه اآلية :التوراة الحيكي عن أهل األرض إال ما يتعلق
بعدمود نسب موس  .اإلنسان البصري إذا أتمل فيها يعرف أن ليس املراد حصر األرض كلها يف
تلك لكن طوائف أهل التفسري اليهود والنصارى واملسلدمني فهدموا منها أن كل األرض منحصرة يف
تلك هم جيعلون األرض كلها واحدة ،وليس بصحيح عندان بل الكرة األرضية منقسدمة إىل سبع
()2

أراض ،ويزيد عليها ما للوحش ففي لساننا إذا أطلق أرض اليكون املراد منها إال قطعة وهذه

حقيقة لغوية.وكرة األرض كلها أرض واحدة إهنا هي الطالحية اليعرفها العامة وحنن حسب
حتقيقنا نفسر القرآن والتوراة أن كل ذلك حكاية األرض واحدة .األرض املقدسة بلسان آل إبراهيم
فيكون قوله :وجعلنا ذريته هم الباقني معناه غري ما فسر به هؤالء( )3حنن نعتقد أن أهل التوراة هم
أعل دينا من كل األداين املوجودة عل وجه األرض يف اتريخ األداين .فإذا توجه أهل النظر
لتحقيق التاريخ اليقدم عل التوراة نظرية ختالف نظرية التوراة ،فالباقية الصاحلة من األسالف ليس
إال أوالد نوح وإليهم يتوجه الرجل يف حتقيق التاريخ هبذا املعىن هم الباقون.وقد ذكران ترجيح أهل
( )1في ن ر  :على فصول ثانية.
( )2في ن ر  :تلك.
( )3لما ذكر تعالى عن أكثر ا ولين أنهم ض لوا عن س بيل النجاة ش رع يبين ذلك مفص ال فذكر نوحا عليه الص الة
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
تعالى لغض به عليهم ،ولهذا قال عز وجل:ولقد نادانا نور فلنعم المجيبون أي فلنعم المجيبون له ونجيناه وأهله من
الكرب العظيم وهو التكذيب وا ذى وجعلنا ذريته هم الباقين قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رض ي هللا عنهما
يقول:لم تبق إال ذرية نور عليه السالم.لينظر:تفسير القرآن العظيم,اإلمام الدمشقي.52/7,

حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي (من سورة الدهر إىل سورة احلجرات) ]485[ ..............

التوراة عل آخرين من أهل األداين فيدما سبق لتقريب هذا التأويل إىل أذهان عامة أهل العلم أنيت
مبثال أليس املسلدمون عامة حيصرون احلق يف الداينة يف اتباع نبينا؟ فلوقيل جعلنا آل حمدمد هم
الباقني أاليكون هذا ترمجة ملا يف ذهنهم؟ مث ينظرون ابلتحقيق أليس يف الدين دين آخر يدعي
احلقانية أو يوجد فيه شئ من احلقانية؟ لكن املسلم إذا رأى تلك األداين أدايان منسوخة فدما
حسب هلا حسباان .فكذلك يف لسان أهل التوراة أن ذرية نوح هم الباقون مت هذا.
 - 4فصل منها يف بيان ملة إبراهيم من  70إىل  220إذ جاء ربه . .أي مفطور عل احلق الذي
قدر هللا اإلنسانية عليها بعد ذلك معارضة.
 - 0من الفصول كدما ذكر هللا يف بيان نوح إَ كذلك ْنزي من عبادَ اومؤمنني كان هذا تفسري
لعباد هللا املخلصني ،وكان دليال عل أن هذا التقسيم تقسيم النوع إىل قسدمني :وكون عباد هللا
املخلصني قسدما أعل  .حمقق يف زمن نوح فإن كان من قومه يكون فيه ذلك الصنف أيضا موجودا
كذلك ذكر يف إبراهيم تلك اآلية بعينها كذلك ْنزي احملسنني ,فكان دليال عل وجود ذلك
الصنف يف ملة إبراهيم.
 -2مث من الفصول يف ذكر موس وهارون ،وورد يف حقهدما إَ كذلك ْنزي احملسنني فيكون
دليال عل وجود عباد هللا املخلصني يف ملتهدما
 -1يف ذكر إلياس( )1وفيه ذكر عباد هللا املخلصني مثل األول.
-3يف ذكر لوط( )2فيه ذكر جناته وجناة أهله فقط.

( )1في ن ر  :من قوله تعالى 593 :إلى 539
( )2في ن ر  :من قوله تعالى 533 :إلى 538
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-8يف ذكر يونس( )1فيه فآمنوا فمتعناهم . .مت هذا الفصل الكبري .فاملةأ األعل يف احملشر جيذب
مجاعة هم عباد هللا املخلصني إىل أعل الدرجات ،كذلك األنبياء يف األرض من نوح جعلوا أمتهم
منقسدمة إىل قسدمني ،واملقربون إليهم هم عباد هللا املخلصني هؤالء مقتدون حبظرية القدس.
الفصل من  224إىل  233فيه حبث عن عقيدة قريش يف املالئكة مث اجلنة أي حظرية القدس
واملةأ السافل .وقع قريش يف الغلط جعلت املالئكة أاناث ،وجعلوها بنات هللا ،وكذلك جعلت بني
هللا وبني اجلنة نسبا أهنم من أوالده مث إثبات التغليط حبكاية قول املالئكة فاستفتهم...ومامنا..
.وإَ ...قريش خالفت حظرية القدس ،وإمجاع األنبياء الكرام.
الفصل :فيه ترج قريش قبل نزول الوحي لكوهنم من عباد هللا املخلصني .هذا الذي حنن نقول أن
فيهم كان روح الداينة ،وروح السياسة موجودة .وإمنا غلط الناس وجعلوا قريشا والعرب يف طبقة
واحدة وقعوا يف األغالط ،وتباعدوا عن فهم القرآن .قريش بقية عن قوم متدمدن مثل اليهود .ومتدن
قريش كان عل درجة التوسط( )2فهم مركز دعوة القرآن ال العرب .قولهَ :وإِّ ْن َكانموا لَيَ مقولمو َن

ِّ
ِّ
( )467لَو أ َّ ِّ ِّ ِّ
اَّلل الْم ْخلَ ِّ
ني ( )464فَ َك َف مروا بِّه
ني ( )468لَ مكنَّا عبَ َ
صَ
َن ع ْن َد ََ ذ ْكرا م َن ْاأل ََّول َ
ْ
اد َّ م
ِّ
ف ي ْعلَمو َن ( )470ولََق ْد سب َق ْ ِّ ِّ ِّ ِّ
ورو َن
ت َكل َمتم نَا لعبَاد ََ ال مْم ْر َسل َ
ني ( )474إِّ َّن ْم َهل مم ال َْم ْن م
َ ََ
ص م
س ْو َ َ م
فَ َ
ِّ
(َ )471وإِّ َّن مج ْن َد ََ َهل مم الْغَالِّبمو َن ( )473فَ تَ َو َّل َعنْه ْم َح ََّت ِّح ظ
ف
س ْو َ
ني (َ )471وأَبْص ْره ْم فَ َ
ي ْب ِّ
ص مرو َن ( )475يف  281فكفروا به يعين أن النيب اليكون إال جبدمع عباد هللا املخلصني من
م
مجيع األمم ،وجيعلهم حاكدمني عل اإلنسانية هل هو خمالف ملقصد قريش فلم يكفرون؟ وإذا كفروا
هم يغلبون.
ِّ
الفصل :من قوله :ولََق ْد سب َق ْ ِّ ِّ ِّ ِّ
ورو َن ()471
ت َكل َمتم نَا لعبَاد ََ ال مْم ْر َسل َ
ني ( )474إِّ َّن ْم َهل مم ال َْم ْن م
َ ََ
ص م
ف ي ْب ِّ
ِّ
َوإِّ َّن مج ْن َد ََ َهل مم الْغَالِّبمو َن ( )473فَ تَ َو َّل َع ْنه ْم َح ََّت ِّح ظ
ص مرو َن
س ْو َ م
ني (َ )471وأَبْص ْره ْم فَ َ
( )1في ن ر  :من قوله تعالى 532 :إلى 548
( )2في ن ر  :وقد ذكرنا ذلك.
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( )475أَفَبِّع َذابِّنَا يستَ ْع ِّجلمو َن ( )476فَِّإ َذا نَز َل بِّس ِّ
ين ()477
َ
اء َ
َ َ َ
َْ
صبَ م
اح ال مْم ْن َذ ِّر َ
سَ
احته ْم فَ َ
ف ي ْب ِّ
ِّ
ك َر ِّ
َوتَ َو َّل َع ْنه ْم َح ََّت ِّح ظ
ب ال ِّْع َّزةِّ َع َّما
ص مرو َن ( )474مس ْب َحا َن َربِّ َ
س ْو َ م
ني (َ )478وأَبْص ْر فَ َ
ِّ
ي ِّ
ني (َ )484وا ْحلَ ْم مد ََِّّّلل َر ِّ
ني ( )481مايكون عاقبة
ب ال َْعالَ ِّم َ
ص مفو َن (َ )480و َس َال ٌم َعلَى ال مْم ْر َسل َ
َ
قريش وعاقبة نبينا ولقد سبقت . .نرجع يف تفسري هذه اآلية إىل فاحتة السورة والصافات لفا
نبينا جيدمع عباد هللا املخلصني من أمة نوح إىل أمم سائر األنبياء مث جيعلهم لفوفا مثل املالئكة
:2لف الزاجرات زجرا هم اجملاهدون املالئكة( )1كانت تزجر شياطني اجلن هؤالء يزجرون شياطني
اإلنس ،وتلك الكلدمة الواحدة تفضي إىل تكدميل أمر اجلهاد؛لكن املصلحة يف ابتداء األمر أن
اليزيد عن إشارة إمجالية :4الصف الثاين التاليات ذكرا يعين لف يعلم القرآن .كل بلد( )2فتح
يعدمرون اجتدماعية عل نظام القرآن فصفوف اجلنود اجلند اإلهلي هي هذه يكون املعىن أن النيب
يتوجه يف املركز الثاين من أول األمر يف جتنيد اجلنود ،وكتب هلم أهنم هم الغالبون فتول عنهم حَت
حني . . .جعلوا تفسريه تنظر إليهم والذي يظهر يل معناه إجعلهم بصريا واشتغل بتعليدمهم وتبصريهم
فسوف يبصرون كل شئ تعدمل بعدمل حبيث يظهر حكدمة هلؤالء حىت اليكونون يف غفلة بل يرون
كيف يرتقي أمر هللا درجة درجة؛ألن منهم يؤمن البعض ،ويكونون أئدمة ألقوام آخرين .فإذا كانوا
بصريين ابألمر من االبتداء ألدوا ما فرض عليهم بنوأمية إمنا آمنوا يف آخر األايم؛لكنهم ماكان
خيف عليهم من أمر النيب صعليه السالمص بشئ .أبوسفيان( )3ملا حضر عند هرقل( )4فهل يقدر
في الس ماء.لينظر:تفس ير القرآن العظيم,اإلمام

( )1فالزاجرات زجرا هي المالئكة قال قتادة :المالئكة ص فو
الدمشقي.3/7,
( )2في ن ر :بعد.
( )3صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد منا  17( :ق هـ  35 -هـ =  219 - 127م) صحابي ،من
سادات قريش في الجاهلية .وهو والد معاوية رأس الدولة ا موية .كان من رؤ ساء الم شركين في حرب اإل سالم عند
ظهوره :قاد قريش ا وكنانة يوم أحد ويوم الخندق لقتال رس ول هللا ص لّى هللا عليه وس لم وأس لم يوم فتح مكة س نة  8ه
وأبلى بعد إسالمه البالء الحسن.ولما توفي رسول هللا صلّى هللا عليه وسلم كان أبو سفيان عامله على نجران .ثم أتى
الش ام،وتوفي فِي خالفة عثمان س نة اثنتين وثالثين.وص لى َعلَيْه عثمان .وقيل :ص لى َعلَيْه ابنه معاويةَ ،و َكانَ عمره
ثمانيا وثمانين سنة.وقيل :ثالث وتسعون سنة .وقيل غير ذَ ِلك لينظر:أسد الغابة في معرفة الصحابة 542-548 /1
( )4فالفيوس أغس طس هرقل (575 - 641), Heracliusكان امبراطور بيزنطيا حكم من اكتوبر – 250
فبراير إلى .245كان ابن هرقل ا كبر،واللذي كان وأحد جنراالت االمبراطور موريس فى الحرب ض د الفرس عام
.120وهو اإلمبراطور البيزنطي ا للذي عاص ر الرس ول محمد ،فخس رت االمبراطورية البيزنطية فى عهده بالد
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مؤمن أن حيكي من النيب أكثر من هذا()1؟ .هذا أمر أمر به النيب فتول عنهم وأبصرهم أفبعذابنا.
 .سبحان ربك هذا الذي جاء مرة اثنية وأبصرهم معناه عندان أخربهم أبن عذاب هللا ،وإن جاء
لمين لينظر.

الش ام ومص ر وال ج زائ ر وش م ال اف ري ق ي ا ب ف ت ح ه ا ع ل ى أي دى ال مس
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%82%D9%84
( )1أخرجه اإلمام البخاري عن طريق عبد هللا بن عباس :أن عبد هللا بن عباس ،أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره:
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،
فقال :أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان :فقلت أنا أقربهم نسبا ،فقال :أدنوه مني ،وقربوا
أص حابه فاجعلوهم عند ظهره ،ثم قال لترجمانه :قل لهم إني س ائل هذا عن هذا الرجل ،فإن كذبني فكذبوه .فوهللا لوال
الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه .ثم كان أو ل ما س ألني عنه أن قال :كي نس به فيكم؟ قلت :هو فينا ذو
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
الناس يتبعونه أم ض عفاؤهم؟ فقلت بل ض عفاؤهم .قال :أيزيدون أم ينقص ون؟ [ص ]2:قلت :بل يزيدون .قال :فهل
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
هذه الكلمة ،قال :فهل قاتلتموه؟ قلت :نعم .قال :فكي كان قتالكم إياه؟ قلت :الحرب بيننا وبينه س جال ،ينال منا وننال
منه .قال :ماذا يأمركم؟ قلت :يقول :اعبدوا هللا وحده وال تش ركوا به ش يئا ،واتركوا ما يقول آباؤكم ،ويأمرنا بالص الة
والزكاة والصدق والعفا والصلة .فقال للترجمان :قل له :سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب ،فكذلك الرسل
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،
قلت رجل يطلب ملك أبيه ،وس ألتك ،هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ،فذكرت أن ال ،فقد أعر أنه لم
يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على هللا .وس ألتك أش را الناس اتبعوه أم ض عفاؤهم ،فذكرت أن ض عفاءهم
اتبعوه ،وهم أتباع الر سل .و سألتك أيزيدون أم ينق صون ،فذكرت أنهم يزيدون ،وكذلك أمر اإليمان حتى يتم .و سألتك
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
ش يئا ،وينهاكم عن عبادة ا وثان ،ويأمركم بالص الة والص دق والعفا  ،فإن كان ما تقول حقا فس يملك موض ع قدمي
هاتين ،وقد كنت أعلم أنه خارج ،لم أكن أظن أنه منكم ،فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجش مت لقاءه ،ولو كنت عنده
لغس لت عن قدمه .ثم دعا بكتاب رس ول هللا ص لى هللا عليه وس لم الذي بعث به دحية إلى عظيم بص رى ،فدفعه 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
ا ريسيين " و {يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن ال نعبد إال هللا وال نشرك به شيئا وال يتخذ بعضنا
بعضا أربابا من دون هللا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون} قال أبو سفيان [ص :]50:فلما قال ما قال ،وفرظ من
قراءة الكتاب ،كثر عنده الص خب وارتفعت ا ص وات وأخرجنا ،فقلت ص حابي حين أخرجنا :لقد أمر أمر ابن أبي
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
بعض بطارقته :قد اس تنكرنا هيئتك ،قال ابن الناظور :وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم ،فقال لهم حين س ألوه :إني
رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر ،فمن يختتن من هذه ا مة؟ قالوا :ليس يختتن إال اليهود ،فال
يهمنك ش أنهم ،واكتب إلى مداين ملكك ،فيقتلوا من فيهم من اليهود .فبينما هم على أمرهم ،أتي هرقل برجل أرس ل به
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.
ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية ،وكان نظيره في العلم ،وسار هرقل إلى حمص ،فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب
من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى هللا عليه وسلم ،وأنه نبي ،فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة
له بحمص ،ثم أمر بأبوابها فغلقت ،ثم اطلع فقال :يا معش ر الروم ،هل لكم في الفالر والرش د ،وأن يثبت ملككم،
فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى ا بواب ،فوجدوها قد غلقت ،فلما رأى هرقل نفرتهم ،وأيس من
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قريبا منهم ميكن جناهتم إذا اتبوا مثل قوم يونس .وعندان أهل مكة اتبوا اتبوا مثل قوم يونس معىن
هذا الختف عنهم إخفاء مثل مابني األعداء املتحاربني بل جتزم أنك منصور ،وجند هللا غالب
فالحتتاج إىل تكلف يف االستتار بل أبصرهم كيف تنظم جنودك للغلبة عليهم مث أبصرهم كيف
تقبل توبتهم بعد إحاطة اجلنود.
اإلمام عبد العزيز الدهلوي( )1ذكر يف بعض تصانيفه :أن بين أمية هم جند النيب ،فلوأضفنا إليه
كلدمة أن بين هاشم هم الصف الثاين التاليات ذكرا الستبعد()3( .)2سبحان ربك . .الذي أمت أمر
املسلدمني ببعث خامت النبيني ،ومجع العاملني عل طريقة األنبياء.

اإليمان ،قال :ردوهم علي ،وقال :إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها ش دتكم على دينكم ،فقد رأيت ،فس جدوا له ورض وا
عنه ،فكان ذل ك آخر ش أن هرقل.لينظر:ص حيح البخاري,باب كي كان بدء الوحي إلى رس ول هللا_ص لى هللا عليه
وسلم_رقم الحديث.7:
( )1سبق ترجمته.
( )2لم أطلع على مصدر القول المذكور.الباحث
( )3في ن ر  :فلوأضفنا إليه كلمة أن بني هاشم هم الص الثاني التاليات ذكرا اليستبعد" التوجد في ن إ.
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سورة ص
جنود هللا أولفوف املسلدمني كيف حتدث بياهنا يف سورة ص املنشئ هبذا األمر ،وإىل أن منه
حيصل النصرة والغلبة هو القرآن فقط .تذكريه وتعليدمه ينشئ كل مايراد .قوله:ص  )43( .2عددها
تسعون .وبعد تسعني سنة يف اجتهاد حيدث خالفة للدمسلدمني مثل خالفة داؤد وسليدمان .ففي
 88اهلجرية املوافقة لتسعني من املبعث استبد عبد امللك( )1ابلغلبة عل اخلوارج )2( ،وكان خالفته،
وخالفة أوالده الوليد( )3وسليدمان( )4وعدمر بن عبد العزيز( )5تضاهي خالفة داؤد وسليدمان .تلك
اخلالفة كانت جامعة جلدميع األقوام املسلدمة حتت حكم القرآن ماكان للدمسلدمني إىل ذلك الوقت
شئ( )6سوى القرآن أو فهم أويت رجل.

( )1عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية ا موي الخليفة،الفقيه،ولد :سنة 92ه .تملك بعد أبيه الشام
ومصر ،ثم حارب ابن الزبير الخليفة،وقتل أخاه مصعبا في وقعة مسكن،واستولى على العراق،وجهز الحجاج لحرب
ابن الزبير ،فقتل ابن الزبير س نة 79ه واس توس قت الممالك لعبد الملك توفي :في ش وال ،س نة 82ه عن ني وس تين
سنة.لينظر :سير أعالم النبالء .942-942 /4
( )2قد سبق الكالم عن هذه الفرقة.الباحث
( )3الوليد بن عبد ال َم ِلك ( 22 - 48هـ =  751 - 228م) كنيته أبو العباس :من ملوك الدولة ا موية في ال شام.
فوجه القواد لفتح البالد ،وكان من رجاله موس ى بن نص ير ومواله طارق بن
ولي بعد وفاة أبيه س نة  82هـ
زياد.وامتدت في زمنه حدود الدولة العربية إلى بالد الهند ،فتركستان ،فأطرا الصين ،شرقا ،فبلغت مسافتها مسيرة
س تة أش هر بين الش رق والغرب والجنوب والش مال.وبنى المس جد ا قص ى في القدس .وبنى مس جد دمش ق الكبير،
المعرو بالجامع ا موي،وكانت وفاته بدير مران _من غوطة دمش ق_ ودفن بدمش ق .ومدة خالفته  2س نين و 8
أشهر .وكان نقش خاتمه" :ياوليد انك ميت " لينظر :ا عالم للزركلي .595 /8
( )4سبق ترجمته
( )5عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم ا موي القرش ي 505 - 25(،هـ =  790 - 785م) أبو حفص:
الخليفة الصالح ،والملك العادل ،وربما قيل له خامس الخلفاء الراشدين تشبيها له بهم .وهو من ملوك الدولة المروانية
ا موية بالشام .ولد ونشأ بالمدينة ،وولي إمارتها للوليد،وولي الخالفة بعهد من سليمان سنة  22هـ فبويع في مسجد
دمش ق.س كن الناس في أيامه ،فمنع س ب علي بن أبي طالب (وكان من تقدمه من ا مويين يس بونه على المنابر) ولم
تطل مدته ،قيل :دس له الس م وهو بدير س معان من أرض المعرة ،فتوفي به،ومدة خالفته س نتان ونص  .لينظر:
ا عالم للزركلي .15- 10 /1
( )6في ن ر :من سوى القرآن.
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آن ِّذي ِّ
قوله:والْ مقر ِّ
الذ ْك ِّر ()4القرآن فيه ذكر داؤد وسليدمان ،وفيه ذكر األقوام الكافرة املغلوبة جوابه
ْ

حمذوف القرآن ذي الذكر يشهد عل أمر لتعلدمن نبأه بعد حني( .)1أنه جيدمع حكدمه عل العاملني
()2

فلدما كان جوابه

أمرا عظيدما ماكان التصريح يف مكة مناسبا يف أول السورة فلدما مت التشريع

والتشريح أمجل ابملقصد يف آخر السورة.
الفصل األول من قوله تعاىل :ب ِّل الَّ ِّذين َك َفروا ِّيف ِّع َّزةظ و ِّش َق ظ
اق (َ )1ك ْم أَهلَ ْكنَا ِّم ْن قَ ْبلِّه ْم ِّم ْن
َ
َ
َ م
ال الْ َكافِّرو َن ه َذا س ِّ
قَ ر ظن فَ نادوا وَال َ ِّ
ِّ
ني َمنَ ظ
اح ٌر
اءه ْم مم ْن ِّذ ٌر ِّم ْنه ْم َوقَ َ
تح َ
َ
ْ َ َْ َ
اص (َ )3و َعجبموا أَ ْن َج َ
م
َك َّذاب ( )1أَجعل ْاآل ِّهلةَ إِّ َهلا و ِّ
اب ( )5وانْطَلَ َق الْم َِلم ِّم ْنهم أ ِّ
شوا
َن ْام م
احدا إِّ َّن ه َذا لَ َ
ش ْيءٌ عم َج ٌ
ٌ
ْ
َ
َ
َ
ََ َ
واصِّربوا َعلَى ِّ
اد (َ )6ما ََِّس ْعنَا ِّب َذا ِّيف ال ِّْملَّ ِّة ْاآل ِّخ َرةِّ إِّ ْن ه َذا إَِّّال ا ْختِّ َال ٌق
آهلتِّ مك ْم إِّ َّن ه َذا لَ َ
ش ْيءٌ يم َر م
َ ْم
ِّ
الذ ْكر ِّمن ب ْينِّنَا بل هم ِّيف َش ظ
ك ِّم ْن ِّذ ْك ِّري بَ ْل لَ َّما يَ مذوقموا َع َذ ِّ
اب ( )8أ َْم ِّع ْن َده ْم
( )7أَأمنْ ِّز َل َعلَْيه م ْ َ َ ْ ْ
السماو ِّ
يز ال َْوه ِّ
ك ال َْع ِّز ِّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
ِ َوَما بَ ْي نَه َما فَ لْيَ ْرتَ مقوا ِّيف
اب ( )4أ َْم َهل ْم ممل م
َخ َزائِّ من َر ْمحَ ِّة َربِّ َ
ْك َّ َ َ
ك مهز ِّ
ِّ
َح َز ِّ
َسبَ ِّ
وح َو َعا ٌد
ت قَ ْب لَه ْم قَ ْو مم نم ظ
اب (َ )44ك َّذبَ ْ
اب ( )40مج ْن ٌد َما هنَال َ َ م ٌ
وم م َن ْاأل ْ
ْاأل ْ
ظ
اب ( )43إِّ ْن مكل ٌّ
اب ْاألَيْ َك ِّة أمولَئِّ َ
َوفِّ ْر َع ْو من ذمو ا ْأل َْوَات ِّد (َ )41وَِثم م
ود َوقَ ْو مم لموط َوأ ْ
ك ْاأل ْ
َح َز م
َص َح م
اب ( )41وما ي ْنظمر ه مؤَال ِّء إَِّّال صيحة و ِّ
اح َدة ما َهلا ِّمن فَ و ظ
ب الر مسل فَ َح َّق ِّع َق ِّ
اق ()45
إَِّّال َك َّذ َ
َ
َْ َ َ
ْ َ
ََ َ م
َ
َوقَالموا َربَّنَا َع ِّج ْل لَنَا قِّطَّنَا قَ ْبل يَ ْوِّم ا ْحلِّس ِّ
اب ( )46ذكر األقوام املغلوبة :هذه األقوام الذين
َ
َ
اليتوجهون جند واحد مهزوم من األحزاب .وكان قبله قوم نوح وعاد وفرعون ومثود وقوم لوط
وألحاب األيكة :هؤالء أولئك األحزاب .هؤالء األحزاب حزب من األحزاب ،وعاقبتهم واحدة.
من  4إىل  23شرح ملا عليه قريش من املخالفة هؤالء يغلبون إمنا بذكر تغلبهم ،وتغلغلهم حيكم
( )1واختل في جواب هذا القسم ما هو؟ فقال الزجاج والكسائي والكوفيون غير الفراء :إنه قوله :إن ذلك لحق وقال
الفراء :ال نجده مس تقيما لتأخره جدا عن قوله :والقرآن ورجح هو وثعلب أن الجواب قوله :كم أهلكنا وقال ا خفش:
الجواب هو إن كل إال كذب الرس ل فحق عقاب وقيل :هو ص اد ،ن معناه حق ،فهو جواب لقوله :والقرآن كما تقول
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
الشوكاني.485/4،
( )2في ن ر  :كلمة " جوابه" التوجد.
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عليهم أبهنم يغلبون حتت حكم القرآن .وقد رأينا يف املعلدمني للتفسري أهنم يقطعون اآلايت بعضها
من بعض( )1والأييت مضدمون القرآن يف قلب طالب العلم مثال هذه اآلايت األوىل فيه مبالغة يف
اإلنكار عل الرسل .هذا يتأثر به ذهن طالب العلم مث بعد ذلك حكم القرآن أهنم يغلبون .تلك
املسألة مستقلة فلوجعلوا اآلايت متسقة ببيان اشتداد الكفار يف اإلنكار ماكان إال لبيان شدة غلبة
القرآن عل األعداء .حنن إذا ولفنا عدوان جبدمعه( )2ألسباب احلرب ،والقوة مثل اإلنكليز يف اهلند
رمبا نبسط فيه بسطا اليعلدمه املخاطبون مثلنا فالناس يتعجبون منا ،ويف آخر الكالم نقول كلدمة

()3

واحدة فقط حنن حبدمد هللا قادرون بدون استعانة من خارج اهلند عل إخراجهم من بالدان إما اليوم
وإما غداص إن شاء هللاص ،فاملتفطن يفهم إن بسطنا الكالم يف قوة اإلنكليز إمنا كان لتثبيت قوتنا
عل اإلنكليز فاليعلم الناس أن أهل اهلند حمتاجون إىل هؤالء الذين يعتقدون بعظدمة اإلنكليز عل
أنفسهم حبيث اليقدرون أن يتعاونوهم.
رأينا مرارا تكلدمنا مبثل هذا الطريق فلم يتفطن ملقصودان إال القليل .كذلك رأينا املفسرين
اليتفطنون( )4أن املقصد هو بيان غلبة القرآن أجعل اآلهلة . . .لنا يف تفسري هذه اآلية مطالعة
خمصولة :الناس يعتقدون أن كل قوم إهله عل موافقة ذهنيتهم جيب أن يكون كذلك فاألقوام
اختالفها بني معلوم فتعدد اآلهلة الزم لتعدد األقوام مث يكون هللا فوق هؤالء اآلهلة الينكرونه
فيتعجبون كيف ميكن نفي اآلهلة؟ يعين اليت يثبتوهنم حتت اإلله الواحد هذا ذهن الناس .هذا وهذا
أيضا هي ما ثبت يف حكدمة الشرائع أن كل قوم هلم شريعة خمصولة ،وإن كان ألل الدين واحد
فاليقدر حكيم عل نفي الشريعة لكل قوم يف الدنيا .مثل ذلك نظن ونفهم أهنم كانوا يتعجبون
من نفي اآلهلة .وهذا الزم يف لورة يعتقدون يف واجب الوجود أن أتثري قدرته ابإلجياب عل منهج
واحد اليتغري واآلهلة حتته حيكدمون ابإلرادة املتجددة ،فأرابب اإلرادة املتجددة هم اآلهلة يف األقوام
( )1أي الينظموها في سلك واحد.الباحث
( )2في ن ر  :بجهة
( )3في ن ر :حكمة
( )4المراد من كالم الشيخ السندي بأن المفسرين يطنبون في بيان المراد إطنابا تاما حتى يفوت المقصد.الباحث
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عندهم ،وفوق ذلك قوة عالية موجبة الحاجة هلم يف إنكاره .والقرآن العظيم أت برد فكرهم أنه
يثبت للرمحن إرادة متجددة يف حظرية القدس ،وحيكم هو رأسا فالذين حيكدمون يف الشرائع املختصة
إمنا يكونون مثل احلاكم التحتاين الذي أيمر أبمر احلاكم الفوقاين ،واألمر( )1إمنا ينشأ ابإلرادة .فإذا
كان إرادة احلكام التحتانية الاستقالل هلا بل هي فانية يف إرادة الرمحن فاليستحقون التأله .وتلك
املعرفة أثبتها اإلمام ويل هللا بكل قوة ألان النرى كباراألئدمة يف املتكلدمني يتفطنون هلذا الفرق .فهذا
أحد وجوه اليت أبعدت فهم القرآن عل من اشتغل ابلفلسفة اليواننية املرتمجة إىل العربية هي إمنا
توجب إثبات الواجب الوجود املوجب يف أتثريه وإرادته ،واملتكلدمون الأيتون إال بتغيري اللفظ يعربون
عن اإلجياب ابإلرادة ،وإثبات اإلرادة احلقيقية املتجددة حسب جتدد احلوادث الميكن إثباته
للواجب إال بواسطة التجلي ،واملتكلدمون مل يلتفتوا إليه ،وماأحسوا بكونه ضروراي هم اليقدرون أن
يتفطنوا يف مثل تلك املباحث الدقيقة يف اإلهليات .والقرآن يثبت للرمحن استوائه عل العرش بعد
التأثري اإلجيايب ،وحدوث خملوقات خمتلفة ابستعداد املادة .فالفرق بني التجلي اإلجيايب ،وبني التجلي
الرمحاين املستوى عل العرش مفصل غاية التفصيل يف كتب اإلمام ويل هللا حيس فهم احملصلني من
مدارس الفلسفة اليواننية لتلك املعرفة العظيدمة؛فلذلك استقر فكري أن املسلدمني إن مل يوجهوا إىل
حتصيل حكدمة اإلمام ويل هللا اليتغري ضعفهم الذهين الذي أرادهم إىل أن يفهدموا القرآن بعد تالوة
حتت اللفظ الحيتاجون إىل تفسريوأتويل .وهذا الفهم يكون نتيجة حكدمة اإلمامص إن شاء هللاص
اليبق بعد ذلك للدمؤمنني احتياج إىل كتاب إال كتاب يهديهم إىل طريق عدمل النيب صعليه الصلوة
والسالمص عل األحكام القرآنية ،ويكفي يف ذلك موطأ اإلمام مالك .والشافع واملالكي واحلنبلي

( )1في ن ر :وهللا
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أيخذ برواية حيىي بن حيىي( )1واحلنفي أيخذ برواية اإلمام حمدمد بن احلسن( )2فكل املسلدمني جيتدمعون
عل العدمل ابلقرآن عل منهاج متقارب .وهذه الدفاتر العظيدمة للفقه والتفسري واحلديث هم
أحدثوها حلاجة زماهنم خالة .وحنن حندث حلاجات زماننا اخلاص النقلدهم ،وإمنا نستفيد للتدمرين
فاملتبع ليس إالكتاب هللا فيكون تلك الكلدمة أيضا ثقيلة عل أذهان الفقهاء كدما ثقل عل أمساع
املشركني الإله إال هللا فقالوا أجعل اآلهلة إهلا واحدا مث اآلايت بعدها إذا اعتربانها منها حال عصران
يف عدم التفاهم( )3إىل القرآن بعد اعتدمادهم عل مانقل إليهم من الشيوخ واألئدمة اليكون يف
التطبيق تكلف .ففي األلف الثاين عل األمة احملدمدية لومل جيددوا أنفسهم( )4لصاروا جندا مهزوما
من األحزاب.
ِّ
اب
اصِّ ْرب َعلَى َما يَ مقولمو َن َواذْ مك ْر َع ْب َد ََ َد ماو َ
الفصل الثاين:من قوله تعاىلْ :
ود َذا ْاألَيْد إِّنَّه أ ََّو ٌ
ال معه ي ِّ ِّ ِّ
ِّ
اإل ْشر ِّ
ِّ
اب
اق (َ )48والطَّْي َر َُْم م
ورة مكل ٌّ لَه أ ََّو ٌ
شَ
سب ْح َن ابل َْعش ِّي َو ِّْ َ
( )47إ ََّ َسخ َّْرََ ا ْجلبَ َ َ َ م َ
اخلَ ْ ِّ
اخلِّطَ ِّ
اب (َ )10وه ْل أ ََات َك نَبَأم ْ
ص َل ْ
س َّومروا
(َ )44و َش َد ْد ََ مم ْل َكه َوآتَ ْي نَاه ا ْحلِّ ْك َمةَ َوفَ ْ
ص ِّم إ ْذ تَ َ
صم ِّ
ِّ
ضنَا َعلَى
ع ِّم ْنه ْم قَالموا َال ََّتَ ْ
ان بَغَى بَ ْع م
ود فَ َف ِّز َ
اب ( )14إِّ ْذ َد َخلموا َعلَى َد ماو َ
الْم ْح َر َ
ف َخ ْ َ
اط ( )11إِّ َّن ه َذا أ ِّ
الصر ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
بَ ْع ظ
َخي لَه تِّ ْس ٌع
ض فَ ْ
اح مك ْم بَ ْي نَ نَا اب ْحلَِّق َوَال تم ْشط ْط َواهد ََ إ َىل َس َواء َ
وتِّسعو َن نَعجة وِّيل نَعجةٌ و ِّ
اخلِّطَ ِّ
ال أَ ْك ِّفلْنِّيها َو َع َّزِِّن ِّيف ْ
ك
اب ( )13قَ َ
اح َدةٌ فَ َق َ
ال لََق ْد ظَلَ َم َ
َ ْم ْ َ َ َ ْ َ َ
َّ ِّ
ك إِّ َىل نِّع ِّ
ِّ
ضه ْم َعلَى بَ ْع ظ
اجه َوإِّ َّن َكثِّريا ِّم َن ْ
آمنموا
اخلملَطَ ِّاء لَيَ ْب ِّغي بَ ْع م
س َؤ ِّال نَ ْع َجتِّ َ
َ
ين َ
ض إَِّّال الذ َ
بم
و َع ِّملموا َّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ب ()11
يل َما ه ْم َوظَ َّن َد ماو م
ود أَََّّنَا فَ تَ نَّاه فَ ْ
استَ ْغ َف َر َربَّه َو َخ َّر َراكعا َوأ َََ َ
َ
الصاحلَات َوقَل ٌ
( )1يحيى بن يحيى بن كثير ابن وس الس بن ش مالل بن منغايا اإلمام الكبير فقيه ا ندلس ،أبو محمد الليثي البربري
المص مودي ا ندلس ي القرطبي.ولد في س نة 519ه س مع أوال من الفقيه زياد بن عبد الرحمن ش بطون ،ويحيى بن
مض ر وطائفة.ثم ارتحل إلى المش رق في أواخر أيام مالك اإلمام فس مع منه الموطأ.بل أن يحيى بن يحيى الليثي كان
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
928ه.لينظر :سير أعالم النبالء .158-157 /8
( )2سبق ترجمته
( )3في ن ر  :التفاتهم
( )4إشارة إلى مجددي شبه القارة الهندية ك اإلمام الرباني،واإلمام ولي هللا الدهلوي وغيرهما.الباحث
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ك َوإِّ َّن لَه ِّع ْن َد ََ لَ مزلْ َفى َو مح ْس َن َم ظ
اك َخلِّي َفة ِّيف ْاأل َْر ِّ
ِ
ود إِّ ََّ َج َعلْنَ َ
فَ غََف ْرََ لَه ذَلِّ َ
آب (ََّ )15ي َد ماو م
اَّلل إِّ َّن الَّ ِّذين ي ِّ
َّاِ ِّاب ْحل ِّق وَال تَ تَّبِّ ِّع ا ْهلو فَ ي ِّ
ضلو َن َع ْن َسبِّ ِّ
ك َع ْن َسبِّ ِّ
يل َّ
يل
ضلَّ َ
اح مك ْم بَ ْ َ
فَ ْ
َ م
ََ
ني الن ِّ َ َ
اب َش ِّدي ٌد ِِّبَا نَسوا يَ ْوَم ا ْحلِّس ِّ
َّ
ِ َوَما بَ ْي نَه َما
اب (َ )16وَما َخلَ ْقنَا َّ
اَّلل َهل ْم َع َذ ٌ
اء َو ْاأل َْر َ
الس َم َ
َ
م
َّ ِّ
ِّ ِّ
َّ ِّ
ين َك َف مروا ِّم َن الن ِّ
آمنموا َو َع ِّملموا
َاب َِّال َذلِّ َ
ين َ
َّار ( )17أ َْم َْْن َع مل الذ َ
ين َك َف مروا فَ َويْ ٌل للَّذ َ
ك ظَن الذ َ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َّ ِّ ِّ
ني َكالْ مف َّج ِّ
ين ِّيف ْاأل َْر ِّ
ار ٌك
اب أَنْ َزلْنَاه إِّلَْي َ
ار ( )18كتَ ٌ
ِ أ َْم َْْن َع مل ال مْمتَّق َ
ك ممبَ َ
الصاحلَات َكال مْم ْفسد َ
ِّ
آَّيتِّه َولِّيَ تَ َذ َّكر أمولمو ْاألَلْبَ ِّ
اب ()30
اب (َ )14وَوه ْب نَا لِّ َد ماو َ
ود مسلَْي َما َن نِّ ْع َم ال َْع ْب مد إِّنَّه أ ََّو ٌ
ليَ َّدبَّ مروا َ
َ
ب ْ
اخلَ ِّْري َع ْن ِّذ ْك ِّر َرِّيب َح ََّت
اد ( )34فَ َق َ
ِ َعلَْيه ِّابل َْع ِّش ِّي َّ
ت مح َّ
الصافِّنَ م
َحبَ ْب م
ات ا ْجلِّيَ م
ال إِِِّّن أ ْ
إِّ ْذ عم ِّر َ

ِّ
وق و ْاألَ ْعنَ ِّ
ِّ
ت ِّاب ْحلِّ َج ِّ
اق (َ )33ولََق ْد فَ تَ نَّا مسلَْي َما َن
تَ َو َار ْ
اب ( )31مردوها َعلَ َّي فَطَف َق َم ْسحا ِّابلس َ
ال ر ِّ ِّ
ِّ ِّ
ب ِّيل مملْكا َال يَ ْن بَ ِّغي ِّألَ َح ظد ِّم ْن
سدا مُثَّ أ َََ َ
ب ا ْرف ْر ِّيل َوه ْ
ب ( )31قَ َ َ
َوأَلْ َق ْي نَا َعلَى مك ْرسيه َج َ
سخ َّْرََ لَه ِّ
اب ()36
يح ََتْ ِّري ِّأب َْم ِّره مر َخاء َح ْي م
بَ ْع ِّدي إِّنَّ َ
ك أَنْ َ
َص َ
ثأَ
ت ال َْوه م
الر َ
اب ( )35فَ َ
اَني مك َّل ب ن ظ
و َّ ِّ
َص َف ِّ
َّاء َورَ َّو ظ
اد ( )38ه َذا َعطَا مؤََ فَ ْامنم ْن أ َْو
اص (َ )37و َ
ني ِّيف ْاأل ْ
ين مم َق َّرنِّ َ
الشيَ َ َ
آخ ِّر َ
َ
اب (َ )34وإِّ َّن لَه ِّع ْن َد ََ لَ مزلْ َفى َو مح ْس َن َم ظ
ك بِّغَ ِّْري ِّحس ظ
آب ( )10ذكر داؤد وسليدمان فقط
أ َْم ِّس ْ
َ
يف التوراة .أن إبراهيم بشر( )1يف حق إسحاق ،وإمساعيل أبن هللا يبارك عليهدما ،وجيعلهدما أمما
عظيدمة .فقد حتقق هذا يف بىن إسرائيل .أوالد إسحاق يف زمن داؤد وسليدمان وهو املثل األعل
عندهم إىل يومنا هذا فكذلك يتحقق يف أوالد إمساعيل يف قريش بعد تسعني سنة يف خالفة عبد
امللك( )2وأوالده .قد رأى اإلمام عبد العزيز( )3يف الرؤاي أمري املؤمنني علي بن أيب طالب فسأله عن
اختالفه مع قريش فقال كان بيننا شكاية عن بعضهم يف أمور حقرية مثل ما يكون بني إخوان فوقع
املعاملة أبيدى رجال جهلة فدمدوها إىل كالم بعيد مثل هذا أو حنوه( .)4هذه املعارضة بدعة
مستحدثة من أهل النفاق .وإمنا يتأثر هبا ضعفاء العقول من املسلدمني ،وحنن نعرتف أبن هذا املثل
( )1في ن ر  :بشير
( )2سبق ترجمته
( )3سبق ترجمته
( )4لم أطلع على مصدر القول المذكور.الباحث
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األعل للعرب يف املسلدمني مث حلق هبم أقوام آخرون فبنظرهم اخلاص املثل األعل خالفة بغداد،
وهي دون خالفة دمشق .فاملسلدمون إذاكانوا متحدين حتت كلدمة واحدة ،وأولو األمر فيهم العرب
فاملثل األعل خالفة دمشق من زمن عبد امللك؛ألن خالفة معاوية حنن جنعلها من تتدمة اخلالفة
الراشدة .كان أمري املؤمنني عثدمان بن عفان أول أبن يكون معاوية أمريا للدمؤمنني بعده( )1مثل
ماكان الصديق أول بعدمر فإمارة معاوية حلقت ابخلالفة الراشدة وهي دوهنا مث بعد ذلك خالفة
إمنا استقرت بعد غلبة عبد امللك عل اخلوارج ،وذلك يف  88من اهلجرية وتسعني من املبعث
فاخلالفة الراشدة مثل خالفة يوشع بعد موس  ،وخالفة دمشق مثل خالفة داؤد وسليدمان ،وخالفة
بغداد ملحقة هبا .داؤد ذكره هللا وشددَ ملكه . . .هذا لادق عل خالفة دمشق؛ألن احلكام

()2

مل يكن أبيديهم إال القرآن فقط .بعد ذلك قصة خصم معركة اآلراء بني اليهود وبني املسلدمني.
مقدمة:مجلة معرتضة:اإلنسانية عندان منقسم عل ثالث لطائف األول :العقل الثاين:القلب
الثالث:النفس .الدرجة العالية لإلنسانية قوة هذه اللطائف الثالث ومتانتها أوال مث غلبة العقل عل
القلب ،وغلبة القلب عل النفس .الدرجة الثانية مرافقة العقل والقلب بينهدما ،وغلبتهدما عل
النفس ،واحلالة األوىل تناسب السابقني .والثانية أللحاب اليدمني فيهم يكون بعض األقوال عل
خالف العقل إال أن النية لاحلة ،والقلب عل حالة مث حالة اثلثة( )3هي أردأ حاالت اإلنسان.
والثالثة غلبة النفس عل العقل والقلب كليهدما.
املقدمة الثانية :كل ملة أتيت عليها احلاالت الثالثة األوىل( )4والثانية تكوانن من أحسن حاالهتا
مثال جنعل خالفة الراشدين حال السابقني حالة تقدمي العقل مث جنعل خالفة دمشق وبغداد يف
ارتقائهدما من ألحاب اليدمني مث أتيت حالة ضعف بىن أمية ،وضعف بين عباس ،وأمة إىل أمة يف
حالة الضعف أتيت أوقات تغلب النفس عل العقل والقلب.وحنن قرأان يف اتريخ ملتني اتريخ اليهود
( )1لم أطلع على مصدر القول المذكور بعد ماطالعت المصادر والمراجع.الباحث.
( )2في ن ر  :الحاكم
( )3في ن ر  :حالة ثانية.
( )4في ن ر  :ا ول لكن ا ولى أصح حسب السياق.الباحث
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واتريخ اهلنود زمان:زمان غلبة النفوس عل عقوهلم وقلوهبم( )1حيصل منا بعد هاتني املقدمتني مطالعة
خمصولة :أن الرواايت الدينية لكل ملة عظيدمة مترمن بني الطبقات الثالث  .يف الطبقة األوىل
تكون الرواية غضة طرية )2( ،ويف الثانية ختتلط معها افتخارات قومية ،وجيعلوهنا جزء من الدين.
اآلن نرى حنن يف الرواايت مدح العرب ،مدح أنساب العرب ،ولسان العرب ،واألمر حبب العرب
يف رواايتنا الدينية .ويف نظر احلكيم كلها من اخرتاعات هذا العصر ،وليس معها يف الدين من
األلل والأثر ميكن أن يذكر شئ عل سبيل العادة والطبيعة ال أنه تعليم دين .وقليل هذا ضدموا
إليه كثريا خمتلفا ،وجعلوه جزء للدين ،واليتفطن له املصنفون يف علم احلديث( )3مث أييت دور يغلب
فيه النفس القوة النفسية عل أهل ذلك العصر فالجيدون اللذة إال يف ذكر اجلدماع ،ومايؤيده،
وحيبون إابحة وطئ .كل إمرأة أحبوها بنتا كانت أو أختا ،ويستثقلون حكم التحرمي يف احملارم مثل
ذلك الدور جاء عل اليهود والنصارى ورأينا مثل ذلك جاء عل اهلنود .النعلم( )4تفصيل حاالت
بين إسرائيل .وأما حاالت اهلند فكثري من احملققني منهم فصلوا تفصيال عن مرور اهلند بذلك الدور.
كل كتبهم لارت حمرفة أدخلوا فيها حكاايت شهوية ابلنسبة إىل أكابرهم ،وكلها كذب مث أدخلوا
تصاويرفاحشة ابملرة يف معابدهم حىت نشأت فيهم فرقة سوفسطائية

()5

جتعل آالت التوليد من

اجلنسني قبلتهم يف العبادة هؤالء فرقة شاذة كتبهم معلومة حصل هلم غلبة يف احلكم يف بعض األايم
فأفسدوا مجيع دايانت اهلنود .الفارس أمة عظيدمة هلا داينة لحيحة .واحملققون من املسلدمني

( )1في ن ر  :على قلوبهم
( )2في ن ر  :سالمة.
( )3في ن ر  :قد قرأنا في بعض الروايات أن "الرطانة" بالعجمية منعها الفاروق ولما رأينا إس نادها رأيناه ض عيفا
صرر به ابن حجر في كتاب الجهاد لولم يكن اإلمام البخاري فار سيا لم يذكر شيئا أ شير إلى ضعفه فإل شارة اإلمام
البخاري ص رر ابن حجر بض ع تلك الرواية وكذلك وجدنا أن الفاروق قرأ التوراة بين يدى النبي فما رد النبي
_ صلى هللا عليه وسلم_ ثم إذا حققنا وجدنا رواية ضعيفة ال معنى لها في متنها وسندها .اليوجد في أ صل المخطوط
( ن إ)
( )4في ن ر  :ليس لنا علم تفصيلي بحاالت بني إسرائيل.التوجد في ن إ.
( )5هي فرقة من حمقاء الفالس فة،وزعم نص ير الطوس ي أنه ليس في العالم قوم يختارون هذا المذهب ،ولكن كل من
غلط في الدليل فهو س وفس طائي ،ومن زعم خال ذلك وقس مهم إلى ثالث طرق فلم يص ب.لينظر:النبراس ش رر
العقائد النسفية للشيخ محمد عبد العزيز الفرهاروي ،12،ط :مكتبة البشرى كراتشي عام 9051:م.
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يسلدمون أن زردشت( )1كان نبيا؛لكن إذا رأيتم دور غلبة مزدك،

()2

وحتليله احملرمات ،وحتريف

دايانت اجملوس ابختالط الرواايت هذا أمر قريب من اتريخ العرب يعرفوهنا فتقيسون عليه حال
اهلند يف أشنع حاالهتا .اآلن يقدر إنسان سليم الطبع قراءة كتب اهلنود احملرفة ،وجتدون مثاله يف
اإليران يف طوائف من الشيعة يف حتليل املتعة( )3وتقديسها مث تقرؤن احلكاايت الفاحشة يف مثل
سعدي( )4ورومي( )5اليقدر إنسان أن يقرأها يف جملس .وهذا الكتاب كتاب "كلستان" يف الباب
اخلامس منه هو املفسد ألخالق الطلبة يف املدارس الدينية )6( ،فتلك التحريفات الجيوز أن يقرأ،
ويسدمع ،وينسب إىل أحد .وهذه القصة اليت ذكرت يف التوراة أان أتيقن أهنا من لنائع تلك الطائفة
اخلبيثة واليكون اإلمث فيها لكل أمة؛لكن الرواايت إذا مرت من أيدي هؤالء الشياطني هم يفسدوهنا،
( )7وكذلك أجعل أان رواايت كتب احلديث عند املسلدمني يف مثل هذه الدرجة إالكتب مثل الستة،
( )1زرادش ت با فس تية ):( Zaraϑuštraهو رجل دين فارس ي ،يعد مؤس س الديانة الزرادش تية ،وقد عاش في
مناطق أذربيجان وكردس تان وإيران الحالية ،وظلت تعاليمه وديانته هي المنتش رة في مناطق واس عة من وس ط آس يا
الم.ل ي ن ظ ر:
ل ي إي ران ح ت ى ظ ه وراإلس
إل ى م وط ن ه ا ص
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8
.%AA
( )2مزدك _ب الف ارس ي ة مزدک _) Mazdakتوفي ر 194 .أو  )198ك ان مص لح ا ف ارس ي ا من
أوائل اإلش تراكيين وكان ناش طا دينيا جمع قدرا كبيرا من النفوذ في عهد الش اهنش اه الس اس اني قباد ا ول .وقد ادعى
أن ه رس ول هللا ،وأم ر ب ال ِم ل ك ي ة ال مش اع وب ب رام ج الض م ان االج ت م اع ي ل ي ن ظ ر:
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%83
( )3ت ع ري ال م ت ع ة :ه و أن ي ق ول ال رج ل الم رأة  :خ ذي ه ذه ال عش رة وأت م ت ع ب ك م دة م ع ل وم ة،
فقبلته.لينظر:التعريفات,الجرجاني.942,
مشر الدين
( )4سعدي الشيرازي (القرن السابع الهجري )هو شاعرومتصو فارسي،اخت ُ ِل في اسمه فقيل :هو
ّ
بن مص لح الدين الس عدي ،وش ر  ،ومص لح ،وعبد هللا ،وغير ذلك ،ومنهم من جعل مش ر الدين؛ أو ش ر الدين،
ومصلح الدين لقبا له .وتخلص في شعره باسم « سعدي» ،وهو نسبة إلى سعد بن زنكي حاكم شيراز.،تميزت كتاباته
بأس لوبها الجزل الواض ح وقيم أخالقية رفيعة ،مما جعله أكثر ُكتاب الفرس ش عبية ،ومن أش هر آثاره« :الگلس تان »
و«البستان».لينظر:تذكرة ا ولياء (باللغة السندية)للشيخ فريد الدين ،91-94/9ط:سنديكا أكاديمية كراتشي.
= - 5907
الرومي  ،جالل الدين( 279 - 204هـ
( )5محمد بن محمد بن الحس ين بن أحمد البلخي القونوي ُّ
 5973م) عالم بفقه الحنفية والخال وأنواع العلوم ،ثم مت صو (ترك الدنيا والت صني ) كما يقول مؤرخو العرب.
وهو عند غيرهم صاحب المثنوي المشهور بالفارسية ولد في بلخ بفارس،وعر بالبراعة في الفقه وغيره من العلوم
اإلس المية ،فتولى التدريس بقونية في أربع مدارس بعد وفاة أبيه (س نة  )298ثم ترك التدريس والتص ني والدنيا
وتص ّو (س نة  )249أو حولها،فش غل بالرياض ة إلى أن توفي بقونية،وقبره فيها معرو إلى اليوم.لينظر :ا عالم
للزركلي35-30 /7 :
( )6في ن ر  :فأكثر ش من هذا الباب أنا أعرفه في الهند وأبكي على ذلك.
( )7في ن ر  :نرى في عص رن ا هذا " كميونس ت" في روس يا لو اس تقامت نحو عش رين أيض ا هل يمكن بعد ذلك
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.
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وذلك بعد االنتقاء فهي الستة عند املسلدمني مثل لحائف التوراة (الستة عل طريقة اإلمام())1
القرآن مستثىن ،وهومصون وحمفو من كل تلك اإلفسادات .هذا املصحف فقط الكل قراءة وكل
وجه وكل تفسري ينسب إىل القرآن .ويل فكر خمصوص يف تفسري دفع هذه املخالدمة إىل داؤد
بواسطة رجلني أو ملكني أوأتويلهدما مل أستفد من أحد ،وهو اجتهادي يف الرأي فقط)2( ،وذلك
حيتاج إىل فهم مسألة اإلمرباطورية.
اخلالفة هلا درجتان أو مدارج فصلها اإلمام الشهيد له يف "منصب إمام"()3؛لكننا إمنا نبحث عن
درجتني خالفة الراشدين يكون السري فيها عل القانون العقلي املعروف بواسطة األمناء يف احلكم
فاليكون فصل مجع األحوال( )4والحتقري الناس مث أييت دور آخر متصل به ،ويطلع آاثر هذا الدور
قليال قليال فيه يكون العدمل( )5ترفع قوم عل اآلخرين جبدمع املال من املساكني ،واليؤخذ من املثرين
بداية ذلك تكون خفية ،وينتهي هذا إىل ظلم عظيم .فالتنبيه عل ( )6الفرق بني اخلالفتني مثل يف
هذه املخالدمة ،ويكون عندي بعض التفريعات لدر من داؤد يف حق ترفع عائلته إلدارة أو سبطه
إبدارة أن ذلك من لوازم اخلالفة ،ومن ضرورايته فتنبه عل ذلك .قال :إن هذا أخ له  . .هذا
متثيل إلمرباطور أو خليفة وفرد من الرعية إما يزرع وإما يرع فنسبة ماله ابلنسبة إىل مال اخلليفة
مثل نسبة واحد إىل 44؛لكن احلكومة مع ذلك تستخلص من أمواهلم . . . .وعزِن يف اخلطاب
له قوة ،وبقوة احلكومة أيخذون ذكر داؤد . . .وإن كثريا من اخللطاء . . .فيدما خيرج من األرض
يكون فيه حصة للحكومة ،وحصة للعاملني .هؤالء لاروا مثل اخللطاء .وإمنا يقيم العدل الذين
آمنوا وعدملوا الصاحلات وقليل ماهم . .إَّنا فتناه . .أخلصنا فكره ابالمتحان أوال ما كان حيدث
يف نفسه تلك اإلدارة أن يف أخذ احلكومة األموال من الناس لضرورة الناس يكون فيه ظلم ما كان
( )1لينظر:حجة هللا البالغة،اإلمام الدهلوي،باب طبقات كتب الحديث،930/5،
( )2في ن ر  :إنما هو فهم من هللا أوتيته ورأي اجتهدت فيه.
( )3وهما خالفة منتظمة وخالفة مفتونة.لينظر :منصب إمامت،الشاه إسماعيل الدهلوي،ترجمته با ردية للشيخ محمد
حسن العلوي ،551-554،ط:حاجي حني ايند سنز الهور عام9008:م.
( )4في ن ر  :ا صول
( )5في ن ر  :العقل بدل العمل
( )6في ن ر  :ذلك
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يتخيل مثل ذلك هذا كان امتحانه فاستغفر ربه وعلم خطأه يف معاملة الناس .بعد ذلك إَ
جعلناك خليفة . . .يعين تالحظ الدرجة األوىل من اخلالفة هذا الذي شكاه الناس عند ولد
سليدمان فدمارفع شكايتهم ،وذهب من يده حكدمه ليس شئ غري ذلك .هكذا كان عندان عثدمان
()1

استأثر قومه ابألموال ،وظن أن اإلدارة التصلح إال بذلك فقالوا عليه وقتلوه .فاملسائل األساسية

اليتوجه إليها املفسرون . .سبيل هللا . .هو كتاب هللا هو الصراط املستقيم فاهلل خلق السدماء
واألرض وخلق ما فيهدما كلها يراعي فيهدما احلكومة .وحكدمة خلق اإلنسان تقتضي أن يفرق بني
املفسدين ،واملتقني ذلك . . .خلفاء وجعلنا داؤد خليفة يف األرض .إىل هذا إشارة من  43إىل
 47أييت يف  44كتاب أنزلناه . . .يعين يفهم اإلنسان احلاجة إىل اخلالفة ،ويفهم حاجة اخلليفة
إىل األمانة ،ويفهم أن ذلك التكون إال بقانون معروف فيتبني عنده حكدمة نزول الشرائع ،وإرسال
الرسل( )2إليه اإلشارة يف  44هذا الكتاب إمنا أنزل عليك لتكدميل خالفته مثل خالفة داؤد( )3مث
من  03إىل  23ذكر سليدمان .القصة األوىل هي عرِ الصافنات والتفسري املعروف أنه ذحبها

()4

وهو لحيح عندي( )5ذكرها الشيخ ويل هللا من مقامات اإلحسان:رجل من األنصار كان يصلي

( )1في ن ر  :السياسية
( )2في ن ر  :ويفهم حق الفهم أن تشريع هللا موافق كل الموافقة تقديما.
( )3في ن ر  :إليه اإلشارة في  92هذا الكتاب إنما أنزل عليك لتكميل خالفته مثل خالفة داؤد.التوجد
( )4روي :أن س ليمان عليه الس الم ،غزا أهل دمش ق ونص يبين ،وهي قاعدة ديار ربيعة ،فأص اب أل فرس عربي،
أو أص ابها أبوه من العمالقة ،فاس تخل عنه فيها؛ نها من مال المص الح ،وعلى كل تقدير قعد س ليمان يوما ،بعدما
ص لى الظهر على كرس يه ،وكان يريد جهادا ،فاس تعرض تلك ا فراس؛ أي :طلب عرض ها عليه ،فلم تزل تعرض
عليه ،وهو ينظر إليها ،ويتعجب من حسنها حتى غربت الشمس ،وغفل عن صالة العصر ،وكانت فرضا عليه ،كما
ا س رار» ،وعن ورد :كان له وقتئذ من الذكر ،وتهيبه قومه فلم يعلموه ،فاغتم لما فاته بس بب الس هو
في «كش
والن سيان ،فا ستردها ،فعقرها تقربا إلى هللا ،وطلبا لمر ضاته على أن يكون العقر قربة في تلك ال شريعة ،ولذا لم ينكر
عليه ،أو مباحا في ذلك اليوم ،وإنما أراد بذلك :االس تهانة بمال الدنيا ،لمكان فريض ة هللا ،كما قاله أبو الليث .فلم يكن
من قبي ل تع ذي ب الحيوان ،فلم ا عقره ا هلل تع الى ،أب دل ه هللا خيرا منه ا ،وأس رع .وهي الريح تجري ب أمره حي ث
ش اء.لينظر :تفس ير حدائق الرور والريحان في روابي علوم القرآن ت :الش يخ العالمة محمد ا مين بن عبد هللا
ا رمي العلوي الهرري الش افعي 377/94،الناش ر :دار طوق النجاة ،بيروت – لبنان ط :ا ولى 5495 ،هـ -
 9005م.
( )5يتبع الش يخ الس ندي اإلمام ولي هللا في تفس ير قوله تعالى :عرض الص افنات..لينظر:هامش فتح الرحمن بترجمة
القرآن،اإلمام الدهلوي.418،
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()3

يف حديقته( )1فشغله عن الصلوة تصدق هبا يف سبيل هللا( .)2مثل هذا ذبح سليدمان ،وأطعدمها

الفقراء هذا هو املناسب أنه أواب .وتلك النقصان املادي القيدمة هلا مبقابلة الرجوع إىل هللا ،وأتثر
أهل إدارته كلها من تلك احلادثة فيذكرون رهبم هذا األمر هو املقيم لةأمانة يف قلوب الناس ذكر
ريب . .إذا كان فعل سليدمان هذا ينشئ األمانة يف عدمال مملكته فإن الناس عل دين ملوكهم فذبح
أفراس عديدة النقصان فيها .والقصة الثانية إلقاء جسد عل كرسيه ذكر اإلمام ويل هللا تفسريها
إذا أراد أن يكون له أوالد كثرية ومل يولد إال نصف ولد( )4معىن هذا هو أراد أن جيعل إدارة اخلالفة
منحصرة يف بيته وهذا ظن فاسد يف اإلدارة فنبه هللا عل هذا اخلطأ مثل تنبيهه عل داؤد كانت
()7

عند سليدمان مائة من األزواج فقال ألطوفن الليلة( ،)5فاستبعد بعض أهل العلم( )6أن هذه

القدرة التكون يف رجل .وهذا عندان ليس بصحيح .عند األطباء يف بالدان حكاايت يف ولف
بعض األدوية مل يصل أطباء أورواب إىل عشره إىل اليوم فاالعتدماد عل قواعد الطب الغريب استبعاد
مثل تلك الواقعات عندان ليس مبحدمود ،وحنن نعرف يف القوى النفسية أيضا األفكار تولد املادة
( )1في ن ر  :فطارد به فتبعه
( )2أص ل النص هكذا .منها إيثار طاعة هللا تعالى على ما س واه وطرد موانعها والنفرة عما يش غله عنها كما فعل أبو
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،
فأعجبه ذلك ،فصار ال يدري كم صلى ،فتصدق بحائطه.لينظر:حجة هللا البالغة ,اإلمام الدهلوي.513/9,
( )3أي ذبح سليمان_ عليه السالم_الخيل وأطعم لحومها الفقراء.الباحث.
( )4م ت رج م گ وي د :س ل ي م ان_ع ل ي ه الس الم_ ام راي خ ود م ن غ ص ش د و ب ه خ اط ر آورد
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 :
انش اءهللا ب گ و .س ل ي م ان س ه و ك رد ،پ س ه ي زن ح ام ل ه نش د .االّ ي ك ي ط ف ل
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
القرآن,اإلمام الدهلوي.418،
( )5يدل عليه الحديث الذي أخرجه اإلمام البخاري في ص حيحه عن عبد الرحمن بن هرمز ،قال :س معت أبا هريرة
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
مائة 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 اء
هللا ،فلم يحمل منهن إال امرأة واحدة ،جاءت بش ق رجل ،والذي نفس محمد بيده ،لو قال :إن ش اء هللا ،لجاهدوا في
سبيل هللا ،فرسانا أجمعون "لينظر:صحيح البخاري,اإلمام البخاري,رقم الحديث9852:
( )6أظن أن المراد منهم القرآنيون؛ نهم ينكرون السنة تماما.الباحث.
( )7في ن ر  :تلك
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الحيتاج إىل األدوية ،ونعرف طريقة مترين الفكر يف هذا .هذا من بقااي حكدمة اهلنود( )1فتنبه لذلك
سليدمان مث أانب يعين فهم أن اشرتاك األمة يف اإلدارة الزم الجيوز اختصاله ببيت مث مثل رب
احلكومة االجتدماعية منوذجا ال عل درجة توجد يف الدنيا .فقال :وهب يل ملكا الينبغى. . .
أحسن منه ،فتكدميل احلكومة يكون ابلقدرة عل اهلواء والرايح ،وابلقدرة عل املاء واألرض وذخرية
حمفوظة فإذا اجتدمع هذه األمور يف يد حكومة كانت مثال أعل لإلنسانية إليه اإلشارة يف 03
إىل :2 .23فسخران له الريح  4والشياطني 0وآخرين مقرنني هذه ذخرية وإن له عندَ . .أنه
يريد إقامة احلق عل كتاب هللا بواسطة أمناء هللا يذكرون بعض األشياء يف أتسيسه لالجتدماعية
الصاحلة إلقامة العدل يف النوع اإلنساين مثل األملاسونية إمث أدخلوا فيه األشياء هذا أمر يف جر
حكومة اإلنكلرتا تقتدي حبكومة داؤد وجعلها إمرباطورية وهي اليت نبه عل خطأه فيها؛لكن
املقتدين اليبالون ابإللالحات كذلك ميكن أن تكون املاسونية( )2أبطلوا ما أراد سليدمان .ومثل
حكومة داؤد وسليدمان تكون يف املسلدمني بتأسيس القرآن.
ب َو َع َذ ظ
صظ
ِن َّ
اب
وب إِّ ْذ ََ َد َربَّه أَِِّن َم َّ
الش ْيطَا من بِّنم ْ
الفصل الثالث من قولهَ :واذْ مك ْر َع ْب َد ََ أَي َ
س ِّ َ
اب (َ )11وَوه ْب نَا لَه أَهلَه َوِّمثْ لَه ْم َم َعه ْم َر ْمحَة ِّمنَّا
ض بِّ ِّر ْجلِّ َ
(ْ )14ارمك ْ
س ٌل َاب ِّرٌد َو َش َر ٌ
ك ه َذا ممغْتَ َ
اب ( )13و مخ ْذ بِّي ِّد َك ِّ
مويل ْاألَلْبَ ِّ
َوِّذ ْك َر ِّأل ِّ
صابِّرا نِّ ْع َم
ب بِّه َوَال َحتْنَ ْ
و ْغثا فَا ْ
و ِّر ْ
ث إِّ ََّ َو َج ْد ََه َ
َ َ
ِّ
اب (َ )11واذْ مك ْر ِّعبَ َ ِّ
ص ِّ
وب أ ِّ
ار ()15
ال َْع ْب مد إِّنَّه أ ََّو ٌ
مويل ْاألَيْدي َو ْاألَبْ َ
يم َوإِّ ْس َحا َق َويَ ْع مق َ
اد ََ إبْ َراه َ
ِّ
ِّ ِّ
ني ْاألَ ْخيَ ِّ
ص ظة ِّذ ْك َر َّ
ار (َ )17واذْ مك ْر
الد ِّار (َ )16وإِّ َّن ْم ع ْن َد ََ لَ ِّم َن ال مْم ْ
إِّ ََّ أَ ْخلَ ْ
صطََف ْ َ
صنَاه ْم ِبَال َ
( )1في ن ر  :هذا االستبعاد عندنا ليس بش .
()2ال ماساااااااون ية أو الب ناؤون األحرار هي منظ مة أخو ية عالم ية يتش ارك أفراد ها ع قا ئد وأف كار وا حدة في ما
ه ذه المنظم ة
يخص ا خالق ،الميت افيزيقي ا وتفس ير الكون والحي اة واإليم ان بخ الق (إل ه) ،تتص
بالس رية والغموض الش ديدين خاص ة في ش عائرها مما جعلها محط كثير من ا خبار حول حقيقة أهدافها ،في حين
يقول الكثير من المحلّلين المتعمقين بها أنها تسعى للسيطرة على العالم والتحكم فيه وتوحيدهم ضمن أفكارها وأهدافها
كما أنها تتهم بأنها "من محاربي الفكر الديني "و"ناش ري الفكر العلماني حينما يؤكد الكثير من المحللين في الش رق
ا وس ط أنه ا ت ابع ة لتنظيم ات ص هيوني ة اس تن ادا للكثير من العق ائ د واالفك ار المتش ابه ة معه ا "
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86%D9
%8A%D8%A9
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ِّ
ار ( )18ه َذا ِّذ ْكر وإِّ َّن لِّل ِّ
اعيل والْيسع و َذا ال ِّ
ني َحلم ْس َن َم ظ
ْك ْف ِّل َومكل ٌّ ِّم َن ْاألَ ْخيَ ِّ
آب ()14
ْمتَّق َ
ٌَ م
إِّ َْسَ َ َ َ َ َ َ
ِّ
ِّ ظ
ني فِّيها يَ ْدعمو َن فِّيها بَِّفاكِّه ظة َكثِّريةظ َو َشر ظ
اب ()54
اب ( )50ممتَّكئِّ َ
َّحة َهل مم ْاألَبْ َو م
َجنَّات َع ْدن مم َفت َ
َ َ
ات الطَّر ِّف أَتْ راب ()14ه َذا ما توعدو َن لِيـوِ
ِّ
ِّ
احلِس ِ
اب ( )10إِ َّن ه َذا
م
ْ
َ ٌ
َوع ْن َده ْم قَاص َر م ْ
َ ُ َُ َْ
َ

لَ ِرْزقُـنا ما لَه ِمن نَـ َف ٍ
اد ( )12فيه ذكر مجاعة من األنبياء يف آخر اآلية .وكل من األخيار هذا
ْ
َ َ

ذكر . .والذي أنخذ ابالعتبار( :)1هو أن املسلدمني يوجد فيهم رجال ألحاب املقامات مثل
مقامات األنبياء ،ويكون ذلك كله بتعليم القرآن .رجال يصربون عل البالاي ،ورجال أولو األيدى
واألبصار ،وآخرون من املصطفني األخيار .علم التاريخ عند املسلدمني أكدمل من علم اتريخ كان
عند األمم السابقة كلهم .وتصانيف أهل اإلسالم عل قسدمني  :2قسم خيتص بطائفة طائفة من
االجتدماعيات مثل طبقات أهل احلديث ،طبقات الفقهاء ،النحاة ،واتريخ األطباء والشعراء فيها
كثري من العلم احلق واحلقائق :4اتريخ عدمومي يف ذكر السالطني والفتوحات الباطل يف هذا القسم
أكثر من احلق ،وأكثر الناس يعتنون ابلتاريخ ،ويتوجهون إىل القسم العدمومي فقط الجيدون إال
شيئا قليال خياليا أما إذا قرأوا كتب الطبقات فيعلدمون أن املسلدمني أعظم أمة عل وجه األرض.
ِّ ِّ
ظ
َّم
ني لَ َ
القرآن يغلب عل الطاغني فعذاهبم مذكور من قوله :ه َذا َوإِّ َّن للطَّار َ
ش َّر َمآب (َ )55جهن َ
سا ٌق ( )57و َ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اج ()58
يم َورَ َّ
س ال ِّْمه م
يَ ْ
آخ مر م ْن َش ْكله أَ ْزَو ٌ
اد ( )56ه َذا فَ لْيَ مذوقموه َمح ٌ
َ
صلَ ْو َنا فَب ْئ َ
ِّ
ِّ
صالمو الن ِّ
َّار ( )54قَالموا بَ ْل أَنْ تم ْم َال َم ْر َحبا بِّ مك ْم أَنْ تم ْم
ج مم ْقتَح ٌم َم َع مك ْم َال َم ْر َحبا ب ْم إِّ َّن ْم َ
ه َذا فَ ْو ٌ
قَ َّد ْمتمموه لَنَا فَبِّْئس الْ َقرار ( )60قَالموا ربَّنَا من قَ َّدم لَنَا ه َذا فَ ِّز ْده َع َذااب ِّ
و ْعفا ِّيف الن ِّ
َّار ()64
َ َْ َ
َ َم
م
ت َع ْنه مم
َوقَالموا َما لَنَا َال نَ َر ِّر َجاال مكنَّا نَعمده ْم ِّم َن ْاألَ ْش َر ِّار ( )61أ َََّّتَ ْذ ََه ْم ِّس ْخ ِّرًَّّي أ َْم َزارَ ْ
اص مم أَه ِّل الن ِّ
َّار ()61إىل ختالم أهل النار ففرض النيب مقرر يف
ار ( )63إِّ َّن ذَلِّ َ
ْاألَبْ َ
ك َحلَ  ٌّق ََّتَ م
صم
آخر فصول السورة من قوله :قمل إِّ ََّّنَا أ َََ م ْن ِّذر وما ِّمن إِّلَه إَِّّال َّ ِّ
ار (َ )65رب
م ٌ ََ ْ
اَّلل ال َْواح مد الْ َقه م
ْ
ِّ
السماو ِّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
وو َن
يم ( )67أَنْ تم ْم َع ْنه مم ْع ِّر م
ار ( )66قم ْل ه َو نَبَأٌ َعظ ٌ
ِ َوَما بَ ْي نَه َما ال َْع ِّز ميز الْغََّف م
َّ َ َ
( )1لينظر :مقدمة البحث لهذه الرسالة وأيضا:الفوز الكبير في أصول التفسير الشاه ولي هللا أحمد بن عبدالرحيم
الدهلوي .503،بيت العلم ،كراتشي9002 :ء.
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( )68ما َكا َن ِّ ِّ ِّ
ِّ
ني
وحى إِّ ََّ
يل إَِّّال أَََّّنَا أ َََ نَ ِّذ ٌير ممبِّ ٌ
يل م ْن عل ظْم ِّابل َْم ََِّل ْاألَ ْعلَى إِّ ْذ َُيْتَص ممو َن ( )64إِّ ْن يم َ
َ
َ
شرا ِّم ْن َِّ ظ
ت فِّيه ِّم ْن
( )70إِّ ْذ قَ َ
ك لِّل َْم َالئِّ َك ِّة إِِِّّن َخالِّ ٌق بَ َ
ال َرب َ
ني ( )74فَِّإذَا َس َّويْ تمه َونَ َف ْخ م
ِّ
َِّّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
استَ ْكبَ َر َوَكا َن
س َج َد الْ َم َالئِّ َكةم مكله ْم أ ْ
يس ْ
مروحي فَ َقعموا لَه َساجد َ
ين ( )71فَ َ
َمجَعمو َن ( )73إال إبْل َ
ِّمن الْ َكافِّ ِّرين ( )71قَ َ ِّ ِّ
ت
ت بِّيَ َد َّ
َستَ ْكبَ ْر َ
يس َما َمنَ َع َ
ت أ َْم مك ْن َ
ك أَ ْن تَ ْس مج َد لِّ َما َخلَ ْق م
يأْ
َ
َ
ال ََّي إبْل م
ِّ
ِّ
ال أ َََ َخ ْي ٌر ِّم ْنه َخلَ ْقتَِِّن ِّم ْن ََ ظر َو َخلَ ْقتَه ِّم ْن َِّ ظ
ال فَا ْخ مر ْج ِّم ْنها
ني ( )76قَ َ
ني ( )75قَ َ
م َن ال َْعال َ
ك لَ ْعنَِِّت إِّ َىل ي وِّم ِّ
فَِّإنَّ َ ِّ
ال َر ِّ
الد ِّ
ب فَأَنْ ِّظ ْرِِّن إِّ َىل يَ ْوِّم يم ْب َعثمو َن
ين ( )78قَ َ
يم (َ )77وإِّ َّن َعلَْي َ
َْ
ك َرج ٌ
ت الْمعلم ِّ
ِّ
وم ( )84قَ َ ِّ
ال فَِّإنَّ َ ِّ
ك َألم ْر ِّويَنَّه ْم
( )74قَ َ
ال فَبِّ ِّع َّزت َ
ين ( )80إِّ َىل يَ ْوم ال َْوقْ ِّ َ ْ
ك م َن ال مْم ْنظَ ِّر َ
ِّ
أ ْ ِّ
اد َك ِّم ْنهم الْم ْخلَ ِّ
ول (َ )81أل َْم َِل َّ
َّم
ال فَا ْحلَق َوا ْحلَ َّق أَقم م
ني ( )83قَ َ
ني ( )81إَِّّال عبَ َ
صَ
َمجَع َ
م م
َن َجهن َ
ِّمن ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ك ِّم ْنهم أ ْ ِّ
ني ()86
َْ
َج ظر َوَما أ َََ م َن ال مْمتَ َكلف َ
َسأَلم مك ْم َعلَْيه م ْن أ ْ
ني ( )85قم ْل َما أ ْ
َمجَع َ
ك َوممَّ ْن تَبِّ َع َ ْ
ِّ ِّ
ني (َ )87ولَتَ ْعلَ مم َّن نَبَأَه بَ ْع َد ِّح ظ
ني ( )88قل إَّنا أَ . .فقط الأريد اخلالفة
إِّ ْن ه َو إَِّّال ذ ْك ٌر لل َْعالَ ِّم َ
مثل داؤد بل يكون احلكم كله هلل ،ولكتابه ومامن هللا . . .فاإلنذار الذي أنذر أن قل هو نبأ. .

 .خالفتهم االجتدماعية تكون حاكدمة عل مجيع األرض أنتم عنه معروون؛لكن تفكروا هل أقدر
أان أن أقول للناس هذا من عندي إذ هذا علم خاص ابملةأ األعل  ،فإن اإلنسانية جمدموعها اليتقرر
أمرها إال يف املةأ األعل  .وهذا النبأ العظيم يتعلق ابإلنسانية كلها تعرفون بذلك أنه من عند هللا
إليه اإلشارة يف  34إىل  83ماكان يل من علم . .بعد اآلية  83ذكر لقصة آدم  82إىل 71
هذا عندان مثل اجلدملة املعرتضة .نتكلم عليها بعد إمتام السياق األول إَّنا أَ نذير . . .بعدها
يتلو 73قل ما أسئلكم . . .فلوحصل له حكومة لكان حصل له األجر يعلدمون أهل بيت النيب
يعلدمون ،ويبصرون إىل ما يصل إليهم من اإليذاء ،والنيب ما أخذ أجرا إن هو إال ذكر للعاومني. .
يعين األقوام الغالبة عل اإلنسانية ولتعلمن نبأه بعد حني يتحقق هذا بعد تسعني سنة املشار إليها
ب ص  .بقي الكالم عل قصة آدم .هذا ذكرانه أوال أيضا إهنا إشارة إىل عدموم النوع اإلنساين؛ألن
مجيع البشرية مندمج يف وجود آدم ،واملالئكة أمرت ابلسجود ،وإبليس استكرب مث لعنه هللا ،وهو
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سأل اإلنظار إىل يوم البعث ،وأنظره إىل ذلك الوقت اليؤخذ جبرمه إال بعد الوقت املعلوم هو قال
فبعزتك . . .مقصود القصة يف هذه السورة إال عبادك اومخلصني فحكم هللا ألملئن . .هذا
تلخيص الواقعة ،وأنخذ منها حكدمة:أوالد آدم لارت عل قسدمني:2عباد هللا املخلصني
:4الغاوون هؤالء الغواة مع إبليس يف جهنم .بقي املخلصون للدمالئكة فالسجود كان آلدم؛ألنه
مشتدمل عل عباد هللا املخلصني هؤالء حيكدمون عل املالئكة األرضية .فتنظيم اخلالفة بواسطة
عباد هللا املخلصني هو مقصد القرآن .وفرض النيب أن يعلم القرآن حىت يستنتج تلك النتيجة .يف
السورة السابقةصالصافاتصذكر أن عباد هللا املخلصني يف كل قوم مجع عباد هللا من كل قوم،
وحتكيدمهم عل اإلنسانية هو النبأ العظيم ،وتعرفون أن مشروعية احلج إمنا هو جلدمع عباد هللا
املخلصني فقط .فاخلليفة الراشد يعدمل إبجازة هذا اجملدمع ،ويكون مسئوال عندهم .هارون( )1من
خلفاء املسلدمني كان من آخر خلفاء الذين كانوا حيجون ،وهو الثاين عشر من اخللفاء ،وبذلك
يتم البشارة املوعودة إلبراهيم يف حق أوالد إمساعيل .وبعد ذلك تكون اجتدماعات عل االقتداء
بتلك االجتدماعية الصاحلة متشتتة متفرقة يف األقوام كلها هؤالء هم الزمر .أييت بياهنا بعد هذه
السورة.

()1قد سبق ترجمته.
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سورة الزمر
الدين ْ ِّ
ِّ
ص:اإلخالص يف الدين له مدارج ،آخردرجته أن حيصل لإلنسان معية الرب فاليلتفت
اخلَال م
م

إىل غريه ،ويكون ظهورذلك بنزول مجل إهلي بظهور التجلي اإلهلي عل قلبه .ولنذكر من تشريح
ذلك املقام قول الشيخ إمساعيل الشهيد"( )1إذاكان الرجل ذا نفس كاملة غاية الكدمال فطرة ،وكان
حكيدما ،وأراد الرب أن يتجل عل هذا العبد كدما يتجل عل نفس الكلي ،وعل قلب الشخص
األكرب 2فحينئذ ينقلب روحه جتليا ،ونفسه عرشا مستوى للرمحن ونسدمته حظرية القدس المتالئها
بنور التجلي ،فينخضع له مكان الصقع األعل  ،واملةأ الناري األسف  ،وليس هذا اخلضوع بني
يديه إمنا هو حبضرة الرب العلي األعل  ،فلتسبحه له املالئكة الكروبيون ،وتنفجر أهنار النور من
التجلي إىل نسدمته فيدمتلئ قلبه ،ولسانه نورا ،ويصري هو نورا أعظم ،وحينئذ يتكلم هللا عل لسانه،
ويبطش بيده ،وهذا التجلي من حظرية القدس اليت هي شجرة التجليات ،ومنبع الربكات من تدبري
العامل والتكدميل .فاهلل سبحانه أمر نبيه أن حيصل ذلك املقام أن يهيأ نفسه ليتجل عل قلبه الرب،
وينزل حكم هللا بواسطته إىل األرض .وكل شئ يصدر منه اليكون لنفسه حظ بل كل األمور
تكون راجعة إىل التجلي حىت يصح أن يقال يف الدين الذي ينتشر نوره أنه هلل"( . )3أال هلل الدين
اخلالص إىل هذه اآلية هو مقصد هذه السورة يعين تنزيل الكتاب إىل قلب النيب صعليه السالمص
فيصدر احلكم منه عل وجه األرض فيكون منوذجا لعرش الرمحن حمل التجلي األعظم الثاين أويكون
مثل النفس الكلية حمل التجلي األعظم األول.

( )1قد سبق ترجمته.
 2توض يحه :أن الش خص ا کبر ش يء واحد بوحدة من الواحدات ،ولکنا إذا حللنا وش ققنا (في العقل) يظهر له
جزعان :النفس الکل والنفس الرحماني .فالنفس الکل حال ومحص ل ،والنفس والرحماني محل وموض وع (وا ولي
هي القوه الفاعلة والثانية هي القوة القابلة) والنفس الکل متنازلة إلي الجنس والنوع والفرد.وتنازل النفس الرحماني
تبع لتنازک النفس الکل؛ ن کل ص ورة لها هيولي مخص وص ة والواحد الجامع لهاتين القوتين هو الش خص ا کبر.
راجع سطعة  ۳من "سطعات" .الشيخ غالم م صطفى القاسمي السندي.لينظر:سطعات،لإلمام الدهلوي،تحقيق:الشيخ
القاسمي،سطعة  ،3ص.1ط:ا كاديمية الشاه ولي هللا الدهلوي.
( )3لينظر :العبقات،الشاه إسماعيل الدهلوي،عبقة 95:ص .993
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اخلَالِّص والَّ ِّذ َّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
وَ
اء َما نَ ْعبم مده ْم إَِّّال لِّيم َق ِّربم َ
ين ْ م َ َ
الفصل األول :من أ ََال ََّّلل الد م
ين اَّتَ مذوا م ْن مدونه أ َْوليَ َ
ِّ
ِّ
اَّلل َُْي مك مم بَ ْي نَه ْم ِّيف َما ه ْم فِّيه َُيْتَلِّ مفو َن إِّ َّن َّ
اَّلل مزلْ َفى إِّ َّن َّ
إِّ َىل َّ
ار
اَّلل َال يَهدي َم ْن ه َو َكاذ ٌ
ب َك َّف ٌ

 .3يكون األثر األول هلذا التجلي الذي ينزل إبخالص الدين هلل هو سلب امللك عن املنكرين
الذين يعبدون غري هللا أو يتخذون غريه شفعاء أو يشركوهنم يف احلكم والذين اَّتذواُ . .يكم
بينهم .معناه عندان ينزع منهم امللك ذلكم هللا ربكم . . .ذكر قبل ذلك لفاته اخلالة اليت
يعرضها الدين عامة ،وأثبت لذاته امللك بدون شريك له فاملقصود من تنزيل الكتاب إىل النيب هو
إظهار ذلك الكدمال ،وتدبري العامل موافقا ألمره هذا هو آخر السادسة .نرجع من هنا إىل آخر
السورة فيه تدبري احملشر ،وتقسيم الناس إىل اجلنة وإىل جهنم .الذي نفهم من هذا البيان يف آخر
هذه السورة أن يكون عل وجه األرض حكم هللا جاراي مثل ذلك نشرح تلك اآلية أوال حىت
يسهل علينا ربط السورةَ .وَما قَ َد مروا َّ
ضتمه يَ ْوَم ال ِّْقيَ َام ِّة
ِ َِّمجيعاقَ ْب َ
اَّلل َح َّق قَ ْد ِّره َو ْاأل َْر م
ش ِّرمكو َن  .38يعين أن كل من
ت بِّيَ ِّمينِّه مس ْب َحانَه َوتَ َع َاىل َع َّما يم ْ
َو َّ
ات َمط ِّْوََّّي ٌ
الس َم َاو م
يتصور من الناس ربه إمنا يتصور بقدر السدموت واألرض ،فهذا عل شأن عظدمته ،وميكن أن ينشأ

فكرا شريكا هلل؛ألن نظام السدموت واألرض كله راجع إىل الصادر األول مثال أو إىل الصورة واملادة
األوليني مثال فيقع االشتباه يف اشرتاك هذه األشياء للرب ،فلو تصور الناس ألل احلقيقة ،وماقاسوا
الرب للسدموت واألرض فقط الميكن تصور الشريك .والسدموت واألرض نسبتهدما إىل الرب مذكورة
يف تلك اآلية واألرِ مجيعا . .إذا ختيل اإلنسان مثل ذلك الأييت يف قلبه خيال الشريك ،إليه
اإلشارة يف قوله بعده مس ْب َحانَه َوتَ َع َاىل َع َّما يم ْش ِّرمكو َن مث ذكر هللا واقعة احملشر ،ونفخ يف الصور. .

فاهلل يتصرف يف النفس الواحدة كذلك يتصرف يف مجيع النفوس اليت يف السدموت واألرض ،فاحلياة
لنفس واحدة أو ملن يف السدموت واألرض عنده سواء ،ففي احلياة الثانوية تكون احملاسبة والقضاء
ِّ ِّ
ِ بِّنم ِّ ِّ
ابحلق .وتوفيت كل نفس ما عدملت إليه اإلشارة يف وأَ ْشرقَ ِّ
اب
ت ْاأل َْر م
ور َربا َوموو َع الْكتَ م
َ َ
ني والشه َد ِّاء وقم ِّ
ِّ
ِّ
ض َي بَ ْي نَه ْم ِّاب ْحلَِّق َوه ْم َال يمظْلَ ممو َن  .34واألرض أرض احملشر أرض
َ
يء ِّابلنَّبيِّ َ َ
َوج َ
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عامل املثال ،واملراد عندان عل حسب ما فهدمنا أن هللا يريد أن يقيم شأنه ذلك يف األرض بواسطة
نبيه لكون هذه األرض أرضنا أشرقت بنور الرب انتف الشرك منها ،ويكون مرجع احلكم ابلكتاب
املنزل فقط ،وأييت من علم الكتاب وحكم به إىل مركز االجتدماع مثل بيت هللا حرم ربه ،وهناك
يظهر بني عامة الناس أن القضاء بينهم كان ابحلق عل وفاق الكتاب ،وهم اليظلدمون وكل نفس
تويف إليها جزاء عدملها .ظهر يف التاريخ مثل ذلك األمر يف زمن أمري املؤمنني الفاروق هوكان أيمر
أمرائه أن حيضروه مواسم احلج إما ابلذات أو بصورة التوكيل( ،)1وكذلك أييت من يكون له احلق
عليهم فيقضي ابحلق من الظلم ،ويؤخذ احلق من احلكام .هذا كان بعد قيام اخلالفة العربية ،وبعد
فتح ممالك كسرى وقيصر ،والناس يعرفون أن احلكم ابلكتاب يف زمن فاروق كان أدون من زمن
الصديق ،وزمن النيب عليه السالم ،فإذا كان األمر زمن الفاروق هكذا فليصور اإلنسان ماكان زمن
يق
الصديق ،والنيبص عليه الصلوة والسالمص هذا هو حالة احملشر مث بعد ذلك ذكر الكفار َو ِّس َ
َّ ِّ
ِّ
ال َهل ْم َخ َزنَتمها أَََلْ ََيْتِّ مك ْم مر مس ٌل
ت أَبْ َو مابا َوقَ َ
َّم مزَمرا َح ََّت إِّذَا َجاءموها فمتِّ َح ْ
الذ َ
ين َك َف مروا إ َىل َجهن َ
ِّ
ِّ
ِّم ْن مك ْم يَ ْت لمو َن َعلَْي مك ْم ِّ ِّ
ت َكلِّ َمةم
اء يَ ْوِّم مك ْم ه َذا قَالموا بَلَى َولَ ِّك ْن َح َّق ْ
َ
آَّيت َرب مك ْم َويم ْنذ مرونَ مك ْم ل َق َ
ِّ
ال َْع َذ ِّ
ين  .74فهذا حتقق بوجود هذه النبوة عل وجه األرض اتمة احلجة عل
اب َعلَى الْ َكاف ِّر َ
املنكرين ،وحنن نريد أن ننبه الناس أن اليقيسوا حال زمن النيب صعليه السالمص واخلالفة الراشدة
عل حاالت ملوك املسلدمني بعدهم ،فإن يف الزمن األول كانوا يفهدمون الناس مث حيكدمون عليهم،
والتفهيم ماكان لورة التفهيم لرفع العذر كدما يرى الناس من املسلدمني يف األعصار املتأخرة بل كان
التفهيم حقيقة يف اآلايت الثالث من قوله :و ِّس َ َّ ِّ
ين اتَّ َق ْوا َرَّب ْم إِّ َىل ا ْجلَن َِّّة مزَمرا َح ََّت إِّذَا َجاءموها
يق الذ َ
َ
ِّ
ِّ ِّ
ين (َ )73وقَالموا ا ْحلَ ْم مد ََِّّّلل
ت أَبْ َو مابا َوقَ َ
َوفمتِّ َح ْ
ال َهل ْم َخ َزنَتمها َس َال ٌم َعلَْي مك ْم َ ْب تم ْم فَا ْد مخلموها َخالد َ
ِّ ِّ
ِّ
ني (َ )71وتَ َر
ِ نَتَ بَ َّوأم ِّم َن ا ْجلَن َِّّة َح ْي م
ث نَ َ
َج مر الْ َعامل َ
شاءم فَنِّ ْع َم أ ْ
ص َدقَ نَا َو ْع َده َوأ َْوَرثَنَا ْاأل َْر َ
الَّذي َ
( )1وكان من س نة عمر وس يرته أن يأخذ عماله بموافاة الحج في كل س نة للس ياس ة ،وليحجزهم بذلك عن الرعية،
وليكون لش كاة الرعية وقتا وغاية ينهونها فيه إليه.لينظر :تاريخ الطبري = تاريخ الرس ل والملوك ،وص لة تاريخ
الطبري المؤل  :محمد بن جرير الطبري (المتوفى 350 :هـ )(ص لة تاريخ الطبري لعريب بن س عد القرطبي،
) ذكر عزل عمار عن الكوفة،522/4،الناش ر :دار التراث – بيروت ط :الثانية 5387 -
المتوفى 322 :هـ
هـ.وأيضا:الفاروق،الشيخ شبلي نعماني،571،ط:إسالمي كتب خانه أردو بازار الهور.
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الْم َالئِّ َكةَ حافِّ ِّ
ِّ
ش ي ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ضي بَ ْي نَه ْم ِّاب ْحلَِّق َوقِّيل ا ْحلَ ْم مد ََِّّّلل َر ِّ
ب
َ َ
َ
ني م ْن َح ْول ال َْع ْر ِّ م َ
َ
سب محو َن ِبَ ْمد َرب ْم َوقم َ
ني ( )75يف ضدمن ذلك احلدمد هلل الذي . . .عندي هنا وقفة خالف ما يفسر املفسرون(:)1
ال َْعالَ ِّم َ

هم يذكرون ذلك عن حاالهتم املاضية يف الدنيا ،وهللا كدما وعدهم أهنم ميلكون ممالك كسرى وقيصر
لدق وعده ،وأورثنا األرض( )2مت هذه اجلدملة مث نعدمة اثنية :نتبوأ من اجلنة . . .فكان األمر يف
الدار من أحسن ما ميكن لكن عامة املفسرين محلوا األرض عل أرض اجلنة( )3ألن املساكني
جمبورون عل أن اليذكروا حكم هللا عل وجه األرض يف كتبهم الدينية من جهة ظلدمة امللوك فحرفوا
القرآن ،وتلك النعدمة إمنا حصلت بعد نزول القرآن بواسطة النيب صعليه السالمص .احملاملون للكتاب
كانوا حكام األرض وتر اومالئكة . . .متثيله يكون يف الدنيا اجتدماع ألحاب النيب صعليه
السالمص حوله فليحافظ اإلنسان أن أعداء هللا الذين اليريدون أن يكون حكم الكتاب انفذا فيهم
كدما أهنم حرفوا القرآن كذلك غريوا اتريخ املسلدمني .فدمن رأى يف كتبهم يظن أن ذلك األمر مل
يكن إال يف قليل من األوقات اليعبأ هبا .فإذا وقع شئ من النقائص ،وإن كان لغريا الميكن خلو
البشر منه يعظدمونه ،وماكان من انقالب الزمان عظيدما يغفرونه ،وحنن ننبهها عل ذلك بتفسري
اإلمام ويل هللا ألايم الراشدين من إزالة اخلفاء( .)4إذا قابلنا كتاب مع عامة التواريخ فهدمنا التغري
الذي جاء يف التاريخ فاحلالل أن بنزول القرآن انتظم اخلالفة يف قريش إىل أايم هارون فيهم
مبالغون ،وفيهم مقتصدون ،وعددهم قريب من  24خليفة ،وفيهم ظاملون ،والميكن خلو أثر ما
( )1مثال:يذكر اإلمام ابن كثير في تفس يره تحت قوله تعالى :وس يق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤها
وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها س الم عليكم طبتم فادخلوها خالدين ( )73وقالوا الحمد هلل الذي ص دقنا وعده وأورثنا
ا رض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين ()74وهذا إخبار عن حال السعداء المؤمنين حين يساقون على
النجائب وفدا إلى الجنة زمرا أي جماعة بعد جماعة :المقربون ثم ا برار ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كل طائفة
مع من يناسبهم :ا نبياء مع ا نبياء والصديقون مع أشكالهم والشهداء مع أضرابهم ،والعلماء مع أقرانهم وكل صن
مع صن كل زمرة تنا سب بع ضها بع ضا حتى إذا جاؤها أي و صلوا إلى أبواب الجنة بعد مجاوزة ال صراط حب سوا
على قنطرة بين الجن ة والن ار ف اقتص لهم مظ الم ك ان ت بينهم في ال دني ا حتى إذا ه ذبوا ونقوا أذن لهم في دخول
الجنة.لينظر:تفسير القرآن العظيم ,اإلمام الدمشقي.507/7,
( )2لما نزل القرآن الكريم كانت اإلنسانية منقسمة إلى مركزين كسرى وقي صر أولهما كان ملك ايران وثانيهما ملك
الروم وكان المقص د ا ص لي لنزول القرآن هو إنهاء الملوكية وإنفاذ الحكم اإللهي كما ذكره اإلمام الش اه ولي هللا
الدهلوي في إزالة الخفاء.لينظر :تفسير سورة سبا باللغة السندية،من أمالي الشيخ عبيد هللا السندي.22،
( )3لينظر :تفسير ابن كثير.507/7,
( )4لينظر :إزالة الخفاء عن خالفة الخلفاء (باللغة الفارسية) لإلمام الدهلوي (المتوفى 5572ه).541-532/5
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من الطبقة الثالثة؛لكن االعتبار يكون للغالب فقط .وتلك املسألة كأهنا نسيها أهل التاريخ نذكر
لذلك مثاال قالوا:بعد ما توىف هللا نبيه وقع عل الفور يف املسلدمني اختالف فيعدون فهرسا طويال
أوال :اختلفوا هل مات أم ال؟ اثنيا:مث اختلفوا يف اخلالفة؟اثلثا :مث اختلفوا يف حمل دفنه؟ وهكذا
واإلمام ويل هللا فصل املسألة :أن االختالف مل يقع بني الصحابة إال يف فتنة عثدمان مث بعد رفع
الفتنة اتفقوا عل معاوية ،وجرى األمر عل جمراه فاآلن إذا رأى التباعد يف طريق التفكر مثل هذا
يفهم أن اتريخ اإلسالم أيضا حيتاج إىل إلالح وترتيب جديد مثل تفسري القرآن ،وإال فاملوجود
أبيدينا اليكفي وحنن اختذان اإلمام ويل هللا قدوة يف هذا ويف ذلك ،وسهل علينا األمر مث بعد مضي
اخلالفة زمن هارون( )1قامت طوائف من املسلدمني يتبعون أمر القرآن اليوم يف مملكة ،وبعد اليوم يف
أخرى هكذا يتسلسل يف التاريخ القائلون أبمر القرآن؛لكن بصورة الزمن األمر األول كان يف قريش
خصولا مث كان بعض ملوك فارس يقومون إبقامة احلق يف دائرة املدملكة مث بعض ملوك التوران مث
البعض يقومون إبقامة ذلك الفرض يف العرب مث ملوك يف اهلند يقومون إبقامة ذلك الغرض .هكذا
ابلتبادل يف آية الزمر كان أمر هللا قائدما .والشك يف أنه كانت أتيت وقفات انقالبية مثل الفنت يف
دور قريش .فالفتنة األوىل كانت من قتل عثدمان إىل زمن االجتدماع عل معاوية ،والثانية بعد موت
معاوية إىل أن استبد عبد امللك( )2ابألمر ،والثالثة قيام بىن هاشم عل بين أمية إىل أن اتفقوا عل
املنصور( )3فدمثل تلك الفنت كانت واقعة االنقالب جارية فاليكون يف مثل ذلك الوقت نظام ما
إال ما حيكم به االنقالبيون الغالبون مث بعد ما هدأ األمر قيام زمرة حتت حكومة ملك يف قطعة من
قطعات األرض أبمر القرآن.نرجع إىل االبتداء فتنزيل الكتاب من هللا العزيز احلكيم عل نيب يكون
( )1سبق ترجمته
( )2سبق ترجمته
( )3عبد هللا بن محمد بن علي بن العباس 518 - 21(،هـ =  771 - 754م) أبو جعفر ،المنصور :ثاني خلفاء بني
العباس ،وأول من عني بالعلوم ملوك العرب .كان عارفا بالفقه وا دب ،مقدما في الفلس فة والفلك ،محبا للعلماء .ولد
في الحميمة من أرض الشراة (قرب معان) وولي الخالفة بعد وفاة أخيه السفار سنة  532هـ وهو باني مدينة " بغداد
" أمر بتخطيطها س نة  541وجعلها دار ملكه بدال من " الهاش مية " التي بناها الس فار .وهو والد الخلفاء العباس يين
جميعا .وكان أفحلهم ش جاعة وحزما ّإال أنه قتل خلقا كثيرا حتى اس تقام ملكه .توفي ببئر ميمون (من أرض مكة)
محرما بالحج .ودفن في الحجون (بمكة) ومدة خالفته  99عاما .لينظر:ا عالم للزركلي .558-557 /4,
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مثل تقرر األمر يف حظرية القدس حتت العرش مث يكون من حظرية القدس أتثري خمتلف عل حسب
استعداد األقوام .هكذا مما تقرر يف األرض يف النيب وألحابه هو األمر املقرر يظهر أثره عل حسب
استعداد األقوام يف أطراف األرض .وحنن اآلن يف زمن االنقالب نرى صإن شاء هللاص يظهر قوم
من املسلدمني ابلقيام أبمر الكتاب أحسن من األول؛ألن األول دور اجلدمهورية ،ووسائل االجتدماع
متوافرة .وظين أن جتديد اإلمام ويل هللا يكون نعم العوان إلقامة حكم القرآن نرجع إىل األول :تعيني
مقصد السورة كان مشكال بدون هذه؛فلذلك مجعنا أول السورة آبخرها .تنظيم اخلالفة ابتدأ من
فتح مكة ،ومت زمن الفاروق بعد فتح القدس ،وقبل إمتام أمر اخلالفة ارتقاء أمر القرآن كان عل
أيدى الزمر .يف زمن النيب يؤمن قبيلته مث املتصل بتلك القبيلة قبيلة كافرة مث تكون قبيلة تدخل يف
اإلسالم .هذا عندان مثال للزمر .وبعد ما تراجع اخلالفة من قريش كان احلكم راجعا إىل الزمر.
حنن رأينا يف ابتداء األلف الثاين زمرة كانت حتت امللوك العثدمانية عل أحسن احلاالت من زمن
الصديق ،وكذلك ملوك دهلي كانوا زمرة ،كذلك يف اإليران ملوكهم زمرة فيهم تغافل يف القيام أبمر
القرآن أحدها كالسابقني ،والثاين كاملقتصدين ،والثالث كالظاملني؛لكن هذا ابعتبار مراكز
احلكومة .وأما الرعااي فيكون احلق مساواي حتت الظاملني أيضا فتسدمية ذلك الدور ابخلالفة كأهنا
()3

جماز.وإمنا هو دور الزمر ،فامللوك الثالثة السلطان سليم ()1شاه عباس( )2السلطان جالل الدين

( )1السلطان سليم األول (تركى ،: Selim I Yavuzالشجاع( (تولد يوم 10اكتوبر 1465م – مات :يوم 22
سبتمبر1520،م )كان سلطان االمبراطوريه العثمانيه بين 1512م5190 -م  ،فى عهده احتل العثمانيين بالد ال شام
و الحجاز و مص ر و ض موها المبرطوريتهم .وكان أول س لطان عثمانى اس تعمل نفس ه لقب الخليفة لينظر:
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%
D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84
( )2الش اه عباس الص فوي ا ول (,97يناير 5175م  52-يناير 5292,م).كان الحاكم ا كثر س موا من س اللة
الص فويين .كان يعر أيض ا باس م عباس األكبر (بالفارس ية :ش اه عباس بزر .).أص بح ش اه إيران في بداية ش هر
أك ت وب ر ع ام  ، 1588ب ع دم ا ت م رد ع ل ى أب ي ه م ح م د خ دا ب ن ده وس ج ن ه ل ي ن ظ ر:
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D
9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%
88%D9%8A
( )3جالل الدين أبو الفتح محمد أكبر هو أحد الس الطين المغول الكبار الذين حكموا الهند عاش بين عام  5112و
 ،5201وسّع رقعة بالده فسيطر على شمال الهند وباكستان ووصل البنغال ،عر بسياسته المميزة في الحكم ،حيث
عامل الهنود كمواطني دولة بدل ان ي عاملهم كس كان أراض ي مفتوحة.ودخل هو وعائلته في عالقة مص اهرة مع
المجموعات الدينية واإلثنية المختلفة في الهند مما و ّ
طد حكمه .كما منع إجبار أحد على اإلس الم ،خلفه بعد وفاته عام
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أكفاء فيدما بينهم ،وكلهم مع انفراد البعض من البعض حصون ألمر القرآن .هذه الزمر الكبرية مثل
الزمر لغرية القبائل زمن النيب صعليه السالمص فدمقصد تنزيل الكتاب قيام منوذج يف القرآن حالل
يف طول عزمنا.
وى لِّ ِّعب ِّ
الفصل الثالث:من قوله إِّ ْن تَ ْك مف مروا فَِّإ َّن َّ
اده الْ مك ْف َر َوإِّ ْن تَ ْش مك مروا
اَّلل رَ ِِّن ٌّ َع ْن مك ْم َوَال يَ ْر َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يم
يَ ْر َ
وه لَ مك ْم َوَال تَ ِّزمر َو ِّازَرةٌ ِّوْزَر أم ْخ َر مُثَّ إِّ َىل َرب مك ْم َم ْرجعم مك ْم فَ يم نَ بئم مك ْم ِِّبَا مك ْن تم ْم تَ ْع َملمو َن إِّنَّه َعل ٌ
بِّ َذ ِّ
س ِّْ
ات الص مد ِّ
و  ٌّر َد َعا َربَّه ممنِّيبا إِّلَْيه مُثَّ إِّذَا َخ َّولَه نِّ ْع َمة ِّم ْنه نَ ِّس َي َما
ور (َ )7وإِّذَا َم َّ
سا َن م
اإلنْ َ
ِّ
َكا َن ي ْدعمو إِّلَْيه ِّمن قَ ْبل وجعل ََِّّّلل أَنْ َدادا لِّي ِّ
ك ِّم ْن
َّع بِّ مك ْف ِّر َك قَلِّيال إِّنَّ َ
ض َّل َع ْن َسبِّيله قم ْل َُتَت ْ
م
َ
ْ م َ ََ َ
آَء اللَّْي ِّل س ِّ
َص َح ِّ
اب الن ِّ
اجدا َوقَائِّما َُْي َذ مر ْاآل ِّخ َرةَ َويَ ْر مجو َر ْمحَةَ َربِّه قم ْل
َّار ( )8أ ََّم ْن ه َو قَانِّ ٌ
أْ
َ
ت ََ
َّ ِّ
َّ ِّ
ين َال يَ ْعلَ ممو َن إِّ ََّّنَا يَتَ َذ َّكر أمولمو ْاألَلْبَ ِّ
اب ( )4بيان زمرة أعظم
ين يَ ْعلَ ممو َن َوالذ َ
ه ْل يَ ْستَ ِّوي الذ َ
م
كدمال عندها اإلميان احلقيقي مث أعدمال القوة العقلية عل حسب ذلك فيكون هلم لون خمصوص
أعدماهلم أعدمال احلكدماء .أرابب العقول يرجحون يف كل شئ بثبت ،وترون اإلميان فيهم واضحا؛
ألنه بدون الكفر ،فتلك الزمرة كانت زمن النيب صعليه السالمص وكانت يف اخلالفات ،وكانت بعد
اخلالفات وستكون إىل يوم القيامةص إن شاء هللاص .إن تكفروا فإن هللا . .يعين أمره ابإلميان
واإلطاعة اليرجع نفعه إال إىل العباد واليروى . .علدمنا أن املراد من الكفر هو عدم استعدمال
النعدمة يف مقصدها املراد منها إليه اإلشارة يف إن تشكروا . .والتزر . .يشري إىل أن حكم الزمرة
مستقل .فالزمرة الشاكرة التؤاخذ أبعدمال الزمرة الكافرة مث التنبيه إىل حصول اإلميان ،واختيار
اإلنسان الكفر مذكور يف  7وإذا مس اإلنسان . .إشارة إىل اإلميان فكل رجل يدعو ربه عل
حسب استعداده بلسانه هذا يكفي يف إميانه .فالزمر املؤمنة اختالف الصور اليؤثر فيها اإلميان.
يف لسان اليهود والنصارى واهلنود أي لورة ختتلف ،واملعىن اتباع األمر احلق عندهم من هللا مث
استعدمال القوى عل حسب االقتضاء العقلي موافقا متابعا مشرتك يف مجيع الزمر ،واحلكيم الينظر
سهيل (5498هـ 9007 -م) .تاريخ مغول القبيلة الذهبيَّة والهند951
 ،5201ابنه جهانگير.لينظر :طقُّوشُ ،مح َّمد ُ
– .957ط :بيروت  -لُبنان :دار النفائس.
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إال إىل ذلك .يف الثامنة إشارة إىل اإلميان وإشارة إىل الكفر هو قوله ماكان يدعو إليه. . . . .
أنه أانب إىل غري هللا هذا هو الكفر .يف  4إمتام أمر اإلميان ابألعدمال أمن هو قانت . .هو مؤمن
ينيب إىل ربه فإن فيه هذا قانت حيذر اآلخرة يرجو رمحة ربه مث رجل عامل يقتضي عقله أن اإلانبة
إىل هللا يف ذلك خيتص هكذا فيفهم به إليه اإلشارة هل يستوي الذين . . .والعلم والعقل
يستعدملوهندما يف اإلانبة .مثال ذلك رجل من العارفني حج سبعني سنة رأى بعد ذلك أت إىل
قافلتهم كلب ظدمآن فقال يف القافلة من يشرتي بسبعني حجة بقليل من املاء يكفي هلذا الكلب
فأعطاه رجل ،وسق الكلب( ،)1ومثل هذا هم يستعدملون عقلهم ،وعلدمهم يف تكدميل اإلانبة .حنن
نعد هذا العارف من أوىل األلباب.
ِّ ِّ
ِّ ِّ َّ ِّ
سنموا ِّيف ه ِّذه الدنْ يَا
ين أ ْ
ين َ
آمنموا اتَّ مقوا َربَّ مك ْم للَّذ َ
الفصل الرابع:من قوله  :قم ْل ََّي عبَاد الذ َ
َح َ
اَّلل و ِّ
اس َعةٌ إِّ ََّّنَا يمو ََّف َّ ِّ
َجره ْم بِّغَ ِّْري ِّحس ظ
ت أَ ْن أَ ْعبم َد
اب ( )40قم ْل إِِِّّن أ ِّمم ْر م
سنَةٌ َوأ َْر م
ِ َّ َ
َ
َ
الصاب مرو َن أ ْ َ
َح َ
ِّ
َّ ِّ
الدين ( )44وأ ِّممر م ِّ
ِّ
ت
َخ م
ني ( )41قم ْل إِِِّّن أ َ
ص ْي م
ت ألَ ْن أَ مكو َن أ ََّو َل ال مْم ْسل ِّم َ
اف إِّ ْن َع َ
َ ْ
اَّلل مخمْلصا لَه َ
اب يَ ْوظم َع ِّظ ظيم ( )43قم ِّل َّ
اَّلل أَ ْعبم مد مخمْلِّصا لَه ِّد ِّيِن ( )41فَا ْعبم مدوا َما ِّش ْئ تم ْم ِّم ْن مدونِّه قم ْل
َرِّيب َع َذ َ
ِّ
َّ ِّ
إِّ َّن ْ ِّ
ك ه َو ْ
ني ()45
سه ْم َوأَهلِّيه ْم يَ ْوَم ال ِّْقيَ َام ِّة أ ََال ذَلِّ َ
اخلم ْس َرا من ال مْمبِّ م
اخلَاس ِّري َن الذ َ
ين َخس مروا أَنْ مف َ
ف َّ ِّ
اده َّي ِّعب ِّ
اد فَاتَّ مق ِّ
َهل ْم ِّم ْن فَ ْوقِّه ْم ظملَ ٌل ِّم َن الن ِّ
ون ()46
ك مُيَ ِّو م
َّار َوِّم ْن َحتْتِّه ْم ظملَ ٌل ذَلِّ َ
اَّلل بِّه عبَ َ َ َ
َّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
َّ ِّ
وت أَ ْن يَ ْعبم مدوها َوأ َََبموا إِّ َىل َّ
ين
اجتَ نَ بموا الطَّارم َ
ين ْ
اَّلل َهل مم الْبم ْش َر فَ بَش ْر عبَاد ( )47الذ َ
َوالذ َ
يستَ ِّمعو َن الْ َقو َل فَ ي تَّبِّعو َن أَحسنَه أمولَئِّ َ َّ ِّ
ك ه ْم أمولمو ْاألَلْبَ ِّ
ين ه َداه مم َّ
اب ()48
اَّلل َوأمولَئِّ َ
َْ م
ك الذ َ
ْ َ م َْ
زمرة املقيدمني للتقوى يعين العدل .قل َّي عبادي الذين . . .يشري إىل هذا للذين أحسنوا. . .
الصدر التعترب إذاكان اإلحسان إىل رجل هو حسنة وأرِ هللا واسعة . .يعين أن تعدميم هذه
الفروض يف أقطار األرض هو املقصود .إَّنا يوَف الصابرون . .معىن هذا عندان خيرجون من
أوطاهنم؛ألن إقامة احلق يف األرض حمتاج إىل ذلك؛ألن هؤالء يعرفون حقيقة األمر ،فاليتقيدون
( )1هذا العار هو عبد هللا بن المبارك الباحث.ولينظر:تذكرة ا ولياء,باللغة السندية,فريد الدين العطار،528/5
ط:سنديكا أكاديمية ,عام9051:م.
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بصورة ما ،وكذلك اليتقيدون مبلك أوقوم يتحدملون املشاق يف إقامة التقوى يف أرض غري أرضهم.
قل إِن أمرت 44 . . .إىل  43قل هللا أعبد خملصا له الدين 41 . . .فالنيبص عليه الصلوة
والسالمص مأمور إبقامة التقوى ،والعدل؛لكن هلل خالصة اللنفع يرجع إىل النيب ،فإقامة العدل مع
اشرتاط أن يكون خالصا هلل هو مقصد النبوة ،وإقامة العدل بدون هذا الشرط يكون مقصدا لغري
من يتبع طريق األنبياء هم يعدملون ذلك العدمل الصاحل؛لكن ال التباع أمره وكتابه بل التباع قانون
خمالف لذلك .هؤالء هم اخلاسرون .قل إن اخلاسرين . .فإقامة العدل مشروط فيه أن يكون عل
حسب كتاب هللا إذا كان ولل إليهم كتاب من كتب هللا جيعل تلك الزمرة زمرة اإلسالم .يف 28
إىل  27إشارة أن سريهتم أن جيتنبوا حكم غري هللا ،وما جيدون من غريه ،والشك الذين هداهم هللا
هم أولواأللباب.
الفصل اخلامس :الفصل الثاين كان أقوى من األول .األول هو اإلميان والثالث :اإلحسان أعل
اإلسالم أيضا وذلك من قوله :أَفَ َم ْن َح َّق َعلَْيه َكلِّ َمةم ال َْع َذ ِّ
ت تم ْن ِّق مذ َم ْن ِّيف الن ِّ
َّار ()44
اب أَفَأَنْ َ
ِّ َّ ِّ
ِّ ِّ
ف ِّمن فَ وقِّها رمر ٌ ِّ
ار َو ْع َد َّ
ف
اَّلل َال مُيْلِّ م
ين اتَّ َق ْوا َرَّب ْم َهل ْم رم َر ٌ ْ ْ
ف َم ْبنيَّةٌ ََتْ ِّري م ْن َحتْتها ْاأل َْن م
لَك ِّن الذ َ
َ
اَّلل أَنْ ز َل ِّمن َّ ِّ
اد ( )10أَََلْ تَ َر أ َّ
يع ِّيف ْاأل َْر ِّ
َّ
ج بِّه َزْرعا
اَّلل ال ِّْم َيع َ
سلَ َكه يَنَابِّ َ
ِ مُثَّ مُيْ ِّر م
َن َّ َ َ
الس َماء َماء فَ َ
ِّ
مويل ْاألَلْبَ ِّ
ك لَ ِّذ ْك َر ِّأل ِّ
اب ()14
ص َف ًّرا مُثَّ ََْي َعلمه محطَاما إِّ َّن ِّيف َذلِّ َ
يج فَ تَ َراه مم ْ
مخمْتَلفا أَل َْوانمه مُثَّ يَه م
اَّلل ص ْدره لِّ َِّْلس َالِّم فَهو َعلَى نموظر ِّمن ربِّه فَ ويل لِّ ْل َق ِّ
وب ْم ِّم ْن ِّذ ْك ِّر َّ
ك
اسيَ ِّة قملم م
اَّلل أمولَئِّ َ
ح َّ َ َ ْ
أَفَ َم ْن َش َر َ
َ
ْ َ َْ ٌ

و َال ظل ممبِّ ظ
ني ( .)11يف  :24إشارة إىل من ترك اإلحسان ،وارجتع إىل الكفر يعين نف مصلحة
ِّيف َ
الكتاب ،وأت مبصلحة ختالف الكتاب .أفأنت تنقذ . .هم يدخلون النار ويف  43إشارة إىل
درجة عالية يف التقوى؛لكن الذين إىل امليعاد . .ررف من فوقها . .األوىل لإلسالم الثانية لإلحسان
رعاية احلكدمة .أَل تر أن هللا . . .فالنبااتت كلها من املاء الواحد ،ففيه داللة أن األشياء املختلفة
يف الصور ترجع إىل معىن وحداين ،وتفطن ذلك األمر الوحداين هو احلكدمة ،فالذين وللوا يف
إقامة التقوى إىل درجة احلكدمة هم فوق املسلدمني بشرح حاهلم إشارة يف أول  44أفمن شرح هللا.
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 . .هم ينظرون اإلسالم منظدما حتت مصلحة واحدة ينزل يف قلوهبم نور من الرب .هؤالء زمرة اثلثة
لدرهم خمتلف معناهم واحد فويل للقاسية . .املراد من ذكر هللا هو القرآن ،واملراد من القاسية
الذين اليتدبرون يف تطبيق أحكامه بعضها عل البعض حىت جيعل كله حتت نظام واحد يرتقي به
أولو األلباب أولئك يف ولل مبني. . .
ش ِّابا مثَ ِّاِن تَ ْق َ ِّ
ِّ ِّ ِّ
الفصل السادس:من قوله تعاىلَّ :
ود
ش ِّعر م ْنه مجلم م
اَّلل نَ َّز َل أ ْ
َح َ
س َن ا ْحلَديث كتَااب ممتَ َ َ َ
ِّ
َّ ِّ
ك ه َد َّ
وب ْم إِّ َىل ِّذ ْك ِّر َّ
اَّلل يَه ِّدي بِّه َم ْن يَ َ
ين َُيْ َ
وده ْم َوقملم م
اَّلل ذَلِّ َ
ني مجلم م
ش ْو َن َرَّب ْم مُثَّ تَل م
الذ َ
شاءم
ومن ي ْ ِّ
اَّلل فَما لَه ِّمن ه ظ
اد ( )13إىل فيه بيان أن القرآن نزل لرتبية تلك الزمر كلها يستفيد
ْ
ََ ْ م
ضل ِّل َّ َ
منه كل منهم عل حسب استعدادها فيه فصول اثنوية:
اب ي وم ال ِّْقيام ِّة وقِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ني ذموقموا َما مك ْن تم ْم
يل للظَّال ِّم َ
األول :من  40إىل أَفَ َم ْن يَتَّقي ب َو ْجهه مس َ
وء ال َْع َذ َ ْ َ َ َ َ َ
تَ ْك ِّسبمو َن ( )42الكتاب يهدي إىل اإلميان ،وإىل اإلحسان .هللا نزل أحسن . .فيكون متوجها

التباع زمرة اإلسالم كتاب متشابه الخيتلف البعض من البعض .مثاِن إمجال مث تفصيل أوتفصيل

مث إمجال أوحكم ،وحكدمة كلها داخل يف املثاين .تقشعر :إشارة إىل إنشاء اإلحسان ذلك هد
هللا الذي يتبع مجيع طوائف الناس .ومن يضلل يعين من مل يكن يهتدي من مثل ذلك البيان
اليهتدى بشئ ،فالذين يكذبونه يكون هلم عذاب وجزاء يف جهنم .إليه إشارة يف الثالث بعدها
أفمن يتقى. .
الثاين:بيان التعليم ،وتوضيح القرآن :ولقد وربنا يعين إذا ذكران قاعدة أنيت هلا مبثل أيضا .قرآَ
عربيا . .طبيعة العرب تناسب هذا البيان إذا فهدموه يقيدمون العدل .ورب هللا مثال :مثال واحد:
النيب يعلم الناس إطاعة الرب فقط .فكان رجل سلدما لرجل . .والناس يعلدمون إطاعة شركاء كثرية.
وقد ذكران من قبل أن قريشا كان فيهم حنفاء يعتدمدون عل إله واحد ،وكان انس إىل كسرى،
وإىل قيصر مثال للدعوة إىل طريقتني .هل يستوَّين مثال :ليس القضاء عل تلك الدعوة منحصرا
يف فوائد الدنيا فقط ،تلك الدعوة تنفع يف اآلخرة أيضا للصادقني .ومن خيالف من أهل الكفر
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يضرهم ،وذلك؛ألن دعوة النيب إىل إطاعة هللا الذي ميلك الدارين تنفع يف احلياة ،وبعد املدمات إنك
ميت إىل أبحسن الذي كانوا يعملون . .فالدعوة مبنية عل االختالف .واالختالف تالزم
اإلنسان بعد املوت أيضا.
الثالث :احلاجة لإلنسان تقضي أبسباب كثرية؛لكن دعوة القرآن جتعل جلدميع احلاجات حال واحدا
وهذا من حسنه وكدماله .أليس هللا بكاف عبده . .فاالعتدماد عل هللا يكون سببا لقضاء مجيع
احلاجات.
الرابع:هللا يتصرف يف حياة الدنيا فالقرآن يدل عل أن اإلنسان كله هلل ،ففيه إشارة إىل أن يتقرب
اإلنسان ،ويتصرف يف حياة اإلنسان يف اآلخرة ،والقرآن يدل عليه فالقرآن يدل عل أن اإلنسان
كله هلل ففيه إشارة إىل أن يتقرب اإلنسان إبخالص دينه هلل من النيب فيكون كاملالئكة حافني
ْكتاب ِّاب ْحل ِّق فَا ْعب ِّد َّ ِّ
ِّ
حول العرش .إِّ ََّ أَنْ زلْنَا إِّلَي َ ِّ
ين  .1يعين كل إنسان
َ ْ
م
ك ال َ َ َ
اَّلل مخمْلصا لَه الد َ
ابتباعه يقتدر عل التدمكن يف حظرية القدس بعد املوت ،وعل مقامه يف مجاعة املركزية املقيدمة
للقرآن يف الدنيا .هذا هو احلق فيدما نفهم .فمن اهتد فلنفسه بيان التصرف يف احلياة الدنيا يف
قوله :هللا يتوَف األنفس . .هذا أمر جار يف مجيع نفوس بين آدم كلهم ينامون ،واليكون يف حال
النوم اختيار ما بيده ،وتكون حياة قائدمة إال من أراد هللا موته .فقيام تلك احلياة يف حال النوم إمنا
هو بتدبري هللا يفهم اإلنسان من ذلك مسألة البعث بعد املوت ليس نسبتها إال عل السواء.
والتصرف يف احلياة األخروية يف قوله :أَِّم َّاَّتَ مذوا ِّمن مد ِّ
ون َّ
اء قم ْل أ ََولَ ْو َكانموا َال ُيَْلِّ مكو َن
ْ
اَّلل مش َف َع َ
السماو ِّ
اعةم َِّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
َش ْي ئا َوَال يَ ْع ِّقلمو َن ( )13قم ْل ََِّّّلل َّ
ِ مُثَّ إِّلَْيه تم ْر َجعمو َن
مجيعا لَه ممل م
الش َف َ
ْك َّ َ َ
( )11فاألمر الذي ابلشفاعة يف اآلخرة كله هلل ال لغريه .فالقرآن حكدمة هو إرجاع مجيع األمور
إىل هللا فينتج منه إخالص الدين هلل .ومن هنا الناس يف التفكر الذين اليقدرون تفكر األمر إىل
آخره هم اليؤمنون ابآلخرة يعين إرجاع األمر كله إىل هللا وحده الشريك له .هذا دليل عل قصور
عقلهم ،فإن النظم البد أن ينتهي إىل أمر واحد إليه اإلشارة يف قوله :وإذا ذكر هللا وحده.
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اخلامس :دعاء النيب أن يكون القرآن حكدما قائدما عل وجه األرض؛ألنه خملص يف دينه هلل،
واليلتفت إىل غري هللا كدما هو تعليم القرآن ،فدمقتض فطرته أن يقتضي جبهدهم إقامة القرآن عل
وجه األرض.
مجلة معرتضة :نتكلم عل لسان عصران يف شرح تعليم النيبص عليه الصلوة والسالمص رجل ادع
أنه يريد انقالب العامل ،وبني برانجمه ،وهو يصرح من أول أمره أنه يكون ديكتاتورا يف األمر اليتبع
أمرا يف تفسري الربانمج كائنا من كان ،وليس عنده شئ من األموال ،ومن احلكومة من مجع الرجال
يعين اجتدماعية متوارثة تؤيده حىت ليس له كفاية يف أمر معاشه حيتاج إىل جتارة وحنوها فهو
يصريانجحا فائزا مبقابلة اإلمرباطوريتني العظيدمتني ،ويبق أمره يف الناس إىل ألف سنة ساملا مثال
الرجل املؤمن ابهلل هل حيكم يف حقه أبنه قدر عل ذلك من تدبري يف نفسه؟كال! إذا كان رجل
سليم الفطرة يؤمن ابهلل أبي حنو كان حنيفيا أولائبا إذا تفكر يف أمر النيب أنه اليسلم شركة أحد
يف أمره .إمنا يدعو أدىن الناس ،وأقاليهم إىل إتباع أمره فقط ،وهو جيزم من أول أمره أنه يفوز مث
هو فاز .فإذا رأى أنه يرجع مجيع أموره إىل هللا أال جيب عليه أن حيكم أن هللا هو الذي جعله
انجحا . .نرى أنه اليكون ريب ملتفكر فالنيبص عليه الصلوة والسالمص أييت بربانمج منظم هو
القرآن يف طول ما يزيد عشرين سنة اليتناقض البعض البعض ،ويف مجيع القرآن الدعوة إىل هللا
وحده الشريك له فكدما حيكم أن هللا هو الذي جعله انجحا كذلك حيكم أبن ذلك من فطرة النيب
صعليه الصلوة والسالمص وجبلته:هذا الدعاء إمنا هو من جبلة النيب صعليه الصلوة والسالمص
ِّ
السماو ِّ
ِ َع ِّاَلَ الْغَْي ِّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
ب َو َّ
ت
ادةِّ أَنْ َ
الشه َ
(املفصل األول من الثانوايت) قل اللَّه َّم فَاَ َر َّ َ َ
َحتْ مكم ب ْني ِّعب ِّ
اد َك ِّيف َما َكانموا فِّيه َُيْتَلِّ مفو َن .23 .يعين أان أطلب منك أن حتكم ابلقرآن بني الناس
مََ َ
مجيعا وِّمثْ لَه معه َالفْ ت َدوا بِّه ِّمن س ِّ
َن لِّلَّ ِّذين ظَلَموا ما ِّيف ْاألَر ِّ ِّ
وء ال َْع َذ ِّ
اب يَ ْوَم ال ِّْقيَ َام ِّة
ْ
ِ َ َ ََ َ ْ
ْ م
َ .ولَ ْو أ َّ َ م َ
َوبَ َدا َهل ْم ِّم َن َّ
اَّلل َما ََلْ يَ مكونموا َُْيتَ ِّسبمو َن 17 .خالفوا القرآن يفتدون من أنفسهم جبدميع ما عل
وجه األرض ومثله معه وكان ممكنا؛لكن بدى هلم من هللا . . .أهنم يؤاخذون جبدميع أعدماهلم الباطلة

حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي (من سورة الدهر إىل سورة احلجرات) ]148[ ..............

س ِّْ
و  ٌّر َد َع َاَ مُثَّ
اليت انفقوا فيه القرآن يف تعليم االختالف مثال لذلك من قوله :فَِّإ َذا َم َّ
سا َن م
اإلنْ َ
ال إِّ ََّّنَا أموتِّيتمه َعلَى ِّعل ظْم بَ ْل ه َي فِّ ْت نَةٌ َولَ ِّك َّن أَ ْكثَ َره ْم َال يَ ْعلَ ممو َن ( )14قَ ْد
إِّذَا َخ َّولْنَاه نِّ ْع َمة ِّمنَّا قَ َ
قَا َهلا الَّ ِّذ ِّ ِّ
ِّ
سبموا
َص َاب ْم َسيِّئَ م
ين م ْن قَ ْبله ْم فَ َما أَ ْر ََ َع ْنه ْم َما َكانموا يَ ْكسبمو َن ( )50فَأ َ
َ
ات َما َك َ
ِّ
والَّ ِّذين ظَلَموا ِّمن ه مؤَال ِّء سي ِّ
ين ( )54فإذا مس
صيبمه ْم َسيِّئَ م
َم
َ َ م ْ
سبموا َوَما ه ْم ِِّبمْعج ِّز َ
ات َما َك َ
اإلنسان . . .يدعو ربه حىت أزال ضره هوبعد ذلك ينكر فضل هللا عليه ،وينسب إىل كدمال عنده

يقول إَّنا أوتيته . . .ولكن أكثرهم اليعلمون . .أنه كان له جرعة إىل هللا المن علم .هذا معىن
يف التاريخ مثاله :أنكروا رجوعهم إىل هللا فأهلكوا أوَل يعلموا أن هللا . . .حتت النظام ،وتدبري
كذلك احلكم ابلقرآن يؤت قوم أكثر من قوم آخرين.
اد َّ ِّ
ِّ ِّ
َس َرفموا َعلَى أَنْ مف ِّسه ْم َال تَ ْقنَطموا ِّم ْن َر ْمحَ ِّة
ين أ ْ
ي الذ َ
السادس:من قوله :قم ْل ََّي عبَ َ
مجيعا إِّنَّه هو الْغَ مفور َّ ِّ
ي ْغ ِّفر الذنموب َِّ
يم ( )53إىل بعد نزول القرآن نشأة جديدة لإلنسانية
َ
م
َ
الرح م
َ م
اَّلل إِّ َّن َّ
َّ
اَّلل

فإذا كان رجل أخطأ قبل ذلك ،وأذنب ،وبعد ذلك أراد أن يتبع القرآن عل أحسن وجه يغفر له

ما تقدم كله ،ويفوز بتعليم القرآن عل مدارج هذا التجديد ،وأخذ األمر من ابتدائه رمحة عل
الناس .نفوس ابتليت ابلفساد؛لكن يف قلوهبم التدمين لوهداين هللا لكنت من املتقني أو متىن أن يرجع
إىل الدنيا مرة أخرى فيكون من احملسنني أوبعد ما جعل هللا علم أن يبدؤ األمر من األول اليبق
هلم حق أن يقولوا يف اآلخرة مثل ذلك  ،فإن كان يف قلوهبم عزم لادق عل تدارك ما فات منهم
فهم يتبعون القرآن فيغفرهلم مجيع ما سبق .كذلك نوع آخر من ألناف اإلنسان هم يف األلل
من أهل يقظة ،ويرجعون إىل تفكرهم يف أنفسهم فيصيبون؛لكنهم ما قدروا عل رعاية قرارهم
بسبب من األسباب التباعهم قومهم أو مثل ذلك ،ويف آخر احلياة تنبهوا فيسر هللا هلم العدمل
ابلقرآن جمددا يذهب عنهم احلسرة اليت تقرهبم .هم إذا رجعوا إىل أنفسهم يرون مجيع األمور اليت
ارتكبوها إبسم هللا هي مثل السخرية مع الرب لوكانوا حكدموا ضدمريهم .من هؤالء األلناف الثالثة
يف آخراألمر يكون رجعا من هللا أن يؤتيهم موقعا للعدمل مرة اثنية .فلدما كان قضاء هللا قد جرى
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أن بعد املوت اليكون رجع قض هللا حاجتهم يف دار الدنيا أبخذ حساهبم مبتدأ من أول يوم
عدملهم ابلقرآن ،وجعل مجيع ما تقدم مغفورة هلم الحياسبون ،فدمن خالف القرآن بعد ذلك العذاب
يف جهنم يكون شديدا .إىل هذا املعىن إشارة يف الذين أسرفوا أنفسهم .هذا أيضا استجابة لدعاء
النيب يف نزول احلكم ابلقرآن يعين الناس الذين فيهم قوة العدمل؛لكن مل يعدملوا ،ومل يستعدملوها عل
طريق لحيح يرجعون إىل العدمل ابلقرآن فيفوزون.
-0من  24إىل  .22األمور الكونية حيتاج إليها اإلنسان بعد األمور الشريعة ففي االجتدماعيات
إمنا اعتدمدان عل القرآن كله فالقرآن يوجب عل اإلنسان أنه يف حاجات الكونية مهدما كانت
اليتوجه إال إىل ربه فقط .فاالعتدماد يف التشريع والتكوين عل هللا وحده الشريك له مثال لإليضاح
لنا يف عصران حكدمة مجهورية يف قطعة من األرض للدمسلدمني أو جعلنا القرآن قانونه األساسي مث
حنتاج يف تكدميل ذلك النظام إىل أشياء كونية مثل الطيارات ،ومثل الوايورات( )1مثل السكك
احلديدة وغري ذلك من املاكينات ،وهي كلها أبيدى الكفار أفالخنضع هلم؟فيكون لنا قانوانن قانون
شرعي بني املسلدمني ،قانون غري شرعي لطلب احلوائج الكونية للكفار ،فدمثل ذلك أنخذ من القرآن
أنه الجيوز االتباع للكفار يف ذلك ،وهذا يكون ابعتبار رسوخ اإلنسان يف حظرية القدس ،وتوكله
عل هللا يفتح له مااليفتح لغريه؛ليسلم قوم من املهندسني ،ويلتجأون إىل اإلقامة يف تلك احلكومة،
واألرض غنية ابملصارف من املهندسني يف أايم قليلة يستغين عن إطاعتهم ،وقبول قانون غري شرعي
مثال ذلك من اتريخ بين أمية كان الناس يستعدملون دراهم رومية ،وعبد امللك( )2خياطب قيصر
كلدمة التوحيد ،والدعوة إىل اتباع النيب صعليه الصلوة والسالمص وشق ذلك عل قيصر ،وهدده إما
يرتك ذلك وإال تكتب عل الدراهم مايسوئكم .عبد امللك استشار أهل الرأي واملشورة فقالوا حنن
جنعل مكة لبالدان ،والنستعدمل دراهم رومية فقام املهندسون بصنع الدراهم يف أايم قليلة ،واستغنوا
عنها ،ومثل ذلك الفتح اليرج لرجل اليريد اخلروج من االعتدماد عل هللا يف مجيع قوانني .إىل
( )1لم أفهم تلك الكلمة ،ولم أطلع عليها من خالل كتب اللغة.الباحث
( )2سبق ترجمته.
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اإلشارة إىل مثل ذلك جاء . . .هللا خالق كل شئ 24 . .إىل  20ويف قوله قم ْل أَفَ غَْي َر َّ
اَّلل
َأت مْم مر ِّوِن أَ ْعبم مد أَيها ا ْجلَاهلمو َن ( )61رد عل مثل ذلك من األفكار الغري الصحيحة .إالطاعة
للكفار يف مثل تلك األمور أان أعلم حقيقتها أهنا متسقة لعبادة غري هللا .أان جالست الكفار رأيتهم

إذا اضطر املسلدمون إىل موافقتهم يفرحون؛ألن دينهم غلب عل املسلدمني فيدما بينهم .املعاملة مع
الكفار عل درجة املساواة مثل التجارات .هذا شئ لحيح جائز ،واملعاملة ابعرتاف تفوقهم عل
املسلدمني هم حيسبون ذلك فتحا لدينهم .قل أفغري هللا أتمروين . .إىل الشاكرين .فإذا كان أخلص
دينه هلل اتما يف مجيع أموره يكون هو خليفة هللا يف أرضه ،ويكون معه منوذج حظرية القدس ،ومنوذج
السماو ِّ
اعةم َِّ
اجلنة وجهنم قائدما ،فاآلايت بعد ذلك من قوله :قم ْل ََِّّّلل َّ
ات
مجيعا لَه ممل م
الش َف َ
ْك َّ َ َ
َّت قملموب الَّ ِّذين َال ي ْؤِّمنمو َن ِّاب ْآل ِّخرةِّ
اَّلل َو ْح َده ْ
َو ْاأل َْر ِّ
ِ مُثَّ إِّلَْيه تم ْر َجعمو َن (َ )11وإِّذَا ذمكِّ َر َّ
اِشَأَز ْ
م
َ م
َ
ات و ْاألَر ِّ ِّ
ِّ
ِّ
اَر َّ ِّ
َّ
َوإِّ َذا ذمكِّر الَّ ِّذ َ ِّ ِّ ِّ
الس َم َاو َ ْ
ِ َعاَلَ
ين م ْن مدونه إ َذا ه ْم يَ ْستَ ْبش مرو َن ( )15قم ِّل الله َّم فَ َ
َ
الشه َ ِّ
اد َك ِّيف ما َكانموا فِّيه َُيْتَلِّ مفو َن ( )16ولَو أ َّ ِّ ِّ
ت َحتْ مكم ب ْني ِّعب ِّ
الْغَْي ِّ
ب َو َّ
ين ظَلَ مموا
ادة أَنْ َ م َ َ َ
َْ
َ
َن للَّذ َ
مجيعا وِّمثْ لَه معه َالفْ ت َدوا بِّه ِّمن س ِّ
ما ِّيف ْاألَر ِّ ِّ
وء ال َْع َذ ِّ
اب يَ ْوَم ال ِّْقيَ َام ِّة َوبَ َدا َهل ْم ِّم َن َّ
اَّلل َما ََلْ
ْ
ِ َ َ ََ َ ْ
ْ م
َ
سبموا َو َحا َق ِّب ْم َما َكانموا بِّه يَ ْستَه ِّزئمو َن ( )18فَِّإذَا
يَ مكونموا َُْيتَ ِّسبمو َن (َ )17وبَ َدا َهل ْم َسيِّئَ م
ات َما َك َ
س ِّْ
ال إِّ ََّّنَا أموتِّيتمه َعلَى ِّع ْل ظم بَ ْل ه َي فِّ ْت نَةٌ َولَ ِّك َّن
و  ٌّر َد َع َاَ مُثَّ إِّذَا َخ َّولْنَاه نِّ ْع َمة ِّمنَّا قَ َ
َم َّ
سا َن م
اإلنْ َ
َّ ِّ
ين ِّم ْن قَ ْبلِّه ْم فَ َما أَ ْر ََ َع ْنه ْم َما َكانموا يَ ْك ِّسبمو َن ()50
أَ ْكثَ َره ْم َال يَ ْعلَ ممو َن ( )14قَ ْد قَا َهلا الذ َ
ِّ
ات ما َكسبوا والَّ ِّذين ظَلَموا ِّمن ه مؤَال ِّء سي ِّ
ين
صيبمه ْم َسيِّئَ م
فَأ َ
َم
َص َاب ْم َسيِّئَ م َ َ م َ َ م ْ
سبموا َوَما ه ْم ِِّبمْعج ِّز َ
ات َما َك َ
ِّ
ِّ
ك َآلَّي ظ
( )54أ ََوََلْ يَ ْعلَ مموا أ َّ
ط ِّ
َن َّ
ت لَِّق ْوظم يم ْؤِّمنمو َن
سم
الرْز َق لِّ َم ْن يَ َ
شاءم َويَ ْقد مر إِّ َّن ِّيف َذل َ َ
اَّلل يَ ْب م
اَّلل إِّ َّن َّ ِّ
اد َّ ِّ
ِّ ِّ
َس َرفموا َعلَى أَنْ مف ِّسه ْم َال تَ ْقنَطموا ِّم ْن َر ْمحَ ِّة َّ
وب
ين أ ْ
اَّلل يَغْف مر الذنم َ
ي الذ َ
( )51قم ْل ََّي عبَ َ
ِّ
مجيعا إِّنَّه هو الْغَ مفور ال َّرِّحيم ( )53وأَنِّيبوا إِّ َىل ربِّ مكم وأ ِّ
ِّ
َِّ
اب مُثَّ
َ َْ ْ
َسل مموا لَه م ْن قَ ْب ِّل أَ ْن ََيْتيَ مك مم ال َْع َذ م
َ م
م
َ
م
ِّ
ِّ
ِّ
اب بَغْتَة
ص مرو َن (َ )51واتَّبِّعموا أ ْ
َال تم ْن َ
س َن َما أمنْ ِّز َل إِّلَْي مك ْم م ْن َربِّ مك ْم م ْن قَ ْب ِّل أَ ْن ََيْتيَ مك مم ال َْع َذ م
َح َ
ْت ِّيف َج ْن ِّ
ب َّ
ت لَ ِّم َن
َوأَنْ تم ْم َال تَ ْشعم مرو َن ( )55أَ ْن تَ مق َ
اَّلل َوإِّ ْن مك ْن م
س ََّي َح ْس َرَات َعلَى َما فَ َّرَ م
ول نَ ْف ٌ
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ت ِّمن الْمت َِّّقني ( )57أَو تَ مق َ ِّ
َّ ِّ
ول لَ ْو أ َّ
َن َّ
ني تَ َر
ين ( )56أ َْو تَ مق َ
ول ح َ
اَّلل ه َد ِّاِن لَ مك ْن م َ م َ
ْ
الساخ ِّر َ
ِّ
ِّ
اب لَ ْو أ َّ
ت ِّبا
اءتْ َ
آَّيِِّت فَ َك َّذبْ َ
َن ِّيل َك َّرة فَأَ مكو َن م َن ال مْم ْحسنِّ َ
ال َْع َذ َ
ك َ
ني ( )58بَلَى قَ ْد َج َ
ت ومك ْن َ ِّ
َّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ين َك َذبموا َعلَى َّ
اَّلل مو مجوهه ْم
َو ْ
ين (َ )54ويَ ْوَم الْقيَ َامة تَ َر الذ َ
ت م َن الْ َكاف ِّر َ
استَ ْكبَ ْر َ َ
مسو َّدةٌ أَلَيس ِّيف جهنَّم مثْ و لِّلْمتَ َكِّ ِّربين ( )60وي نَ ِّجي َّ َّ ِّ
ازِّت ْم َال َُيَسه مم
ين اتَّ َق ْوا ِِّبََف َ
َم
م َْ ْ َ َ َ َ
اَّلل الذ َ
َ
م
ظ
السوء وَال هم َُْيزنمو َن (ِّ َّ )64
ظ ِّ
يل ( )61لَه َم َقالِّي مد
مَ ْ َ
اَّلل َخال مق مك ِّل َش ْيء َوه َو َعلَى مك ِّل َش ْيء َوك ٌ
اخلَ ِّ
ِ والَّ ِّذين َك َفروا ِِّبَّي ِّ
َّ ِّ
اس مرو َن ( )63قم ْل أَفَ غَْي َر َّ
ت َّ
ك ه مم ْ
اَّلل َأت مْم مر ِّوِن
اَّلل أمولَئِّ َ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر ِّ َ َ م َ
أَ ْعب مد أَيها ا ْجلاهلمو َن ( )61ولََق ْد أ ِّ
َّ ِّ
ك
ت لَيَ ْحبَطَ َّن َع َملم َ
ين ِّم ْن قَ ْبلِّ َ
موح َي إِّلَْي َ
ك لَئِّ ْن أَ ْش َرْك َ
م
َ
ك َوإِّ َىل الذ َ
َ
اَّلل فَا ْعب ْد ومكن ِّمن َّ ِّ
ولَتَ مكونَ َّن ِّمن ْ ِّ
ين (َ )66وَما قَ َد مروا َّ
اَّلل َح َّق قَ ْد ِّره
الشاك ِّر َ
ين ( )65بَ ِّل َّ م َ ْ َ
اخلَاس ِّر َ
َ
َ
ِ َِّ
ت بِّيَ ِّمينِّه مس ْب َحانَه َوتَ َع َاىل َع َّما يم ْش ِّرمكو َن
ضتمه يَ ْوَم ال ِّْقيَ َام ِّة َو َّ
ات َمط ِّْوََّّي ٌ
الس َم َاو م
مجيعا قَ ْب َ
َو ْاأل َْر م
ِّ
ور فَ ِّ
السماو ِّ
ات َوَم ْن ِّيف ْاأل َْر ِّ
اء َّ
اَّلل مُثَّ نمِّف َخ فِّيه
(َ )67ونمف َخ ِّيف الص ِّ َ
صع َق َم ْن ِّيف َّ َ َ
ِ إَِّّال َم ْن َش َ
ِّ ِّ
ِّ
ِ بِّنم ِّ ِّ
ام ي نْظمرو َن ( )68وأَ ْشرقَ ِّ
ِّ
ني
اب َو ِّجي َء ِّابلنَّبِّيِّ َ
ت ْاأل َْر م
ور َربا َوموو َع الْكتَ م
َ َ
أم ْخ َر فَإذَا ه ْم قيَ ٌ َ م
والشه َد ِّاء وقم ِّ
ت مكل نَ ْف ظ
ت َوه َو أَ ْعلَ مم
س َما َع ِّملَ ْ
ض َي بَ ْي نَه ْم ِّاب ْحلَِّق َوه ْم َال يمظْلَ ممو َن (َ )64وموفِّيَ ْ
َ
َ
ِِّبَا ي ْفعلمو َن ( )70و ِّس َ َّ ِّ
ِّ
ال َهل ْم
ت أَبْ َو مابا َوقَ َ
َّم مزَمرا َح ََّت إِّ َذا َجاءموها فمتِّ َح ْ
َ َ
يق الذ َ
َ
ين َك َف مروا إ َىل َجهن َ
ِّ
ِّ
َخ َزنَتمها أَََلْ َيْتِّ مك ْم ر مسل ِّم ْن مك ْم يَ ْت لمو َن َعلَْي مك ْم ِّ ِّ
اء يَ ْوِّم مك ْم ه َذا قَالموا بَلَى
َ
آَّيت َرب مك ْم َويم ْنذ مرونَ مك ْم ل َق َ
َ م ٌ
ِّ
ِّ
اب َجهنَّم َخالِّ ِّد ِّ ِّ
ت َكلِّ َمةم ال َْع َذ ِّ
س
َولَ ِّك ْن َح َّق ْ
يل ا ْد مخلموا أَبْ َو َ
َ
اب َعلَى الْ َكاف ِّر َ
َ
ين ( )74ق َ
ين فيها فَب ْئ َ
ت أَبْ َو مابا
يق الَّ ِّذي َن اتَّ َق ْوا َرَّب ْم إِّ َىل ا ْجلَن َِّّة مزَمرا َح ََّت إِّذَا َجاءموها َوفمتِّ َح ْ
ين (َ )71و ِّس َ
َمثْ َو ال مْمتَ َكِّ ِّرب َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ص َدقَ نَا
َوقَ َ
ين (َ )73وقَالموا ا ْحلَ ْم مد ََّّلل الَّذي َ
ال َهل ْم َخ َزنَتمها َس َال ٌم َعلَْي مك ْم َ ْب تم ْم فَا ْد مخلموها َخالد َ
ِّ ِّ
ني ( )71قد خلصناها من
ِ نَتَ بَ َّوأم ِّم َن ا ْجلَن َِّّة َح ْي م
ث نَ َ
َج مر ال َْعامل َ
شاءم فَنِّ ْع َم أ ْ
َو ْع َده َوأ َْوَرثَنَا ْاأل َْر َ
قبل ،واآلية وتَ ر الْم َالئِّ َكةَ حافِّ ِّ
ش يسبِّحو َن ِِّبَم ِّد رِّبم وقم ِّ
ض َي بَ ْي نَه ْم ِّاب ْحلَِّق
َ َ
ني م ْن َح ْوِّل ال َْع ْر ِّ م َ م
ْ َ ْ َ
ََ َ
َوقِّيل ا ْحلَ ْم مد ََِّّّلل َر ِّ
ني ( )75خامتة السورة إذا كان رجل يدخل اجلنة ينظر إىل املالئكة
ب ال َْعالَ ِّم َ
َ
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حول العرش وقيل احلمد هلل رب العاومني . .رب العرش هو رب العاملني ففهم حكدمة احلدمد إمنا
يتيسرألهل اجلنة فيقولون احلمد هلل أن )1( . .من خاطرهم.

( )1في ن إ وفي ن م  :كالم محذو

لذا لم أفهم الجملة.الباحث
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سورة يونس
هذه السور الست من يونس( )1إىل سورة احلجر( )2االبتداء فيها ابملقطعات .آلر  402عددها
مائتان وإحدى وثالثون تساوي  .427انتقل مركز اخلالفة إىل سامرى( )3زمن املعتصم( .)4قومان
يف الشرق اإليران والتوران فيدما جتانس وختالف .املركز الشرقي للخالفة أتثر هبدما عل الرتتيب قيام
بىن هاشم عل بىن أمية .الفتنة الثالثة كانت االستعانة فيهدما ابإليران .وملا بلغ العباسيون ،وارتكز
خالفتهم يف بغداد ،والوزارة كانت دائدما أبيدى الفرس .ويف اجلندية كان القومان العرب والفرس
مشرتكني .الفرس قوم عظيم قدمي هلم متدن خاص هم بعد دخوهلم يف اإلسالم كانوا يريدون
االستقالل يف اإلسالم .ولواهتدى اخللفاء إىل مسألة الوفاق يف السياسيات ملا حدث االختالف
بني العرب والفرس؛لكن املسلدمون يف الدور األول يف املعاشرة كانوا يساوون بني مجيع األقوام أما
يف السياسة فحدث امتياز قريش مث امتياز العرب ابلتدريج فوق الضرورة الدينية ،وكانت هلا أسباب.
()5

أمرياملؤمنني الفاروق قتل بيد رجل

من الفرس يف داراخلالفة فتأثر السياسيون يف تلك الواقعة

بكثري؛فلذلك كان أمري املؤمنني عثدمان يقدم أقاربه؛ليتقدم العرب عل الفارس؛لكن مل يتفطن
ملصلحة أكثر الناس هم فهدموا أنه يقدم قبيلته عل أكابر العرب؛لكن احلاالت يف ذلك الزمان
كانت حتتاج إىل تعدمق يف البصرية؛ألن الداينة اإلسالمية التقدم العرب عل العجم إذا أسلدموا،
وغضب املفتوحون من الفرس لالنتقام ،وظهرمرة بعد أخرى ،فليس من املصلحة التساوي بني
اإليران والعرب؛لكن تقدمي العرب يصادم النظرية الدينية .فأمري املؤمنني عثدمان سلك يف السياسة
مسلكا رقيقا هو يقول إين أقدم أقاريب ،فأقدمهم بنو أمية هم السادة يف اجلاهلية عل العرب .فإذا
قدم يتقدم العرب ابلطبع؛لكن منافسة بين هاشم عل بىن أمية ه اليت لارت سببا للفتنة .أمري
( )1هي مكية في قول الجمهور.لينظر:التحرير والتنوير،إلبن عاشور.77/55،
( )2سورة يونس,هود,يوس ,الرعد,إبراهيم,الحجر.الباحث.
( )3مدينة سامرا (سنة  )999حين ضاقت بغداد بجند.
( )4سبق ترجمته.
( )5هو أبو لؤلؤ المجوسي.الباحث.
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املؤمنني علي نظم له حزاب مبقابلة بىن أمية يف آخر زمن عثدمان فوقع املنازعة بني احلزبني ،وانتهت
بقتل عثدمان .املؤرخون الحيبون أن ينسبوا إىل علي مسئولية هذه الفتنة أومسؤولية هذه البغاوة بوجه
ما .وهذا االستتار للحقيقة ومسطرها .بعد ذلك اليكون الرجل املسلم سياسيا فصيحا بل هو
ينظر إىل رأي األكابر أو يقلدهم .هذا أعظم عائقة يف فهم القرآن .والذين دخلوا يف فهم السياسيات
هم ما قدروا عل إحاطة احلوادث اليت أحدثت الفتنة فانشق الفرق مثل اخلوارج( ،)1والشيعة( )2مث
قام من بينهم املعتزلة( )3هؤالء هم الذين لاروا مصدرا للفرق اإلسالمية كلها .لوتعدمق أهل العلم
يف املسألة ما وجدوا بني أهل االختالف ،وبني املنازعني اختالفا دينيا إمنا كان اختالف يف تعيني
املصاحل السياسية فاليكفرون واليفسق املخطئ فيها ،وليس يف هذا تفريق السياسة عن الدين.
كثريا من مسائل الدين االختالف فيها مباح  .من شاء أخذ بصورة ومن شاء أخذ بصورة أخرى،
وكذلك يكون االختالف بني أهل االجتهاد ،وجنزم أن املصيب أحدمها ال عل التعيني فنرفع املالمة
من أهل االجتهاد ،وقد يكون جمتهد مصيبا ،وخمالفه خمطئا؛لكن اليالم املخطئ بل يثاب أبجر
واحد .فالداينة يف مثل تلك الواقعة تبيح ألهل احلل والعقد االجتهاد يف تعيني املصاحل .فاآلن
تقدمي العرب عل العجم عثدمان يرى فيه مصلحة ،وعلي اليرى فيه مصلحة .هذا اختالف يف
املباح فاليكفر  ،واليفسق أحدمها( )4مث هذا االختالف يفضي إىل التقاتل احملرم فهو أيضا مباح
( )1قد سبق الكالم عن هذه الفرقة.الباحث.
( )2تعتبر الشيعـة من أقدم الفرق اإلسالمية ،حيث ظهروا بمذهبهم السياسي فـي آخـر عصر عثمان بن عفان رضي
هللا عنه ،ونما فرقة الش يعة في عهد علي .ولما جاء العص ر ا موي اتس ع نطاق المذهب الش يعي ،وكثر أنص اره.
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
بن سبأ اليهودي؛ولذلك يالحظ أن أكثـ ر المعتقدات ،التي آمنت بها الشيعـ ة كالرجعة والوالية والوصايـ ة وغيرها
ترجع إلى عبد هللا بـن سبـأ وأتباعـه الذين نشروا الفتنـة والفرقـة بيـن المسلمين .لينظر :تاريخ الجدل للشيخ أبو زهرة
ص . 552مط :دار الفكر العربي بيروت ط :عام 5234 ,م.وأيض ا الحركات الباطنية في العالم اإلس المي للدكتور
محمد أحمد الخطيب  ،ص . 39مط :مكتبة ا قص ى عمان – ا ردن ط5404: 5 :ه= 5284م 5402: 9 ,ه=
5282م.
( )3مر الكالم عن هذه الفرقة في سورة لقمان.الباحث
( )4جاء بعد عصر الخليفتين ا وليين قوم لم يستضيئوا بنور النبوة ,ولم يشرفوا برؤية النبي فاستغلوا أحيانا اختال
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
يقنعوا بتأليب ا مة على إمامها العادل عثمان بن عفان_رض ي هللا عنه حتى ثاروا عليه وقتلوه مظلوما بل لما بويع
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واجلهل متبني هنا .اإلنسان اليريد قتل مسلم فيقتل برميه .املباح ماحكدمه؟:ارتكب حراما؟ال.
هكذا تلك املسألة :السياسيات املباحات تفضي إىل التقاتل قطعا ،واليكون فيه اعرتاض عل
أحد .هذه املسألة أخطأ فيها اخلوارج( )1والشيعة( )2واملعتزلة( .)3فائدة  :إن قلنا الفنت ما احلكدمة
يف وقوعها؟ مسألة مشكلة .واإلحاطة جلدميع املصاحل ليست بسهل؛لكن ابإلمجال يتعني أن فيها
فوائد ومضرات فلينظر اإلنسان لومل يقع اختالف بني األخوين من أب وأم .هل ميكن تنظيم بيت
بنني مع بيت أبيهدما .فاالتفاقات الراقية يف اإلنسانية مدارها عل االختالف إذا أحس رجالن
ضرورة واحدة اليقع بينهدما اختالف .وإذا أحس أحدمها ضرورة ،ومل حيس به اآلخرفهذا اختالف
مباح مستند إىل أسباب جبلية .فدمن أحس ضرورة هو يتفكر يف إنشاءأمرجديد يرفع ضرورته هذا
هومداراالرتقاء .فالقرآن نص أن بين آدم خيتلفون؛ولذلك خلقهم فليتفكر اإلنسان يف معىن هذه
اآلية :هل ميكن متيز شخص عن شخص إال ابإلمارات املختلفة فلومل ختتلف اإلمارات هل ميكن
وجود أفراد كثرية؟ .فاهلل أراد أن يكون أليب البشر أوالد كثرية فكأنه خلقهم للكثرة وهي تساقط
االختالط فكدماله يلزم االختالف مطلقا هو بعيد عن ألول احلكدمة .الفوائد اليت حتصل بسبب
االختالف جتعل يف جانب ،والفوائد اليت حتدث بدون أن حيدث اختالف يف جانب فأي جانب
فوائده أكثر هو األوىل وهو احلق  .تلك احلقيقة قد خفيت عل أكثر الناس .مث مسألة أخرى:
اإلسالم يف حد ذاته يقتضي االختالف أم ال .واملراد من االختالف هنا هو االختالف من وجه.
البحث يف السياسيات يكون عن االجتدماعيات القومية فباعتبار أن اإلسالم جيدمع قومني األميني
من العرب مث األميني من غري العرب يلتحقون هبم فهو يف أساسه جمدمع القومني مث يلتحق هبدما
أقوام العامل ،ففي أساسه موقع لالختالف من وجه أم ال؟ فاجلواب نعم!وتلك حقيقة أخرى قد
على _رض ي هللا عنه _  ,جعل ابن س با يدعى الوص اية لعلي بالخالفة من رس ول هللا  ,وأن عليا فيه جزء إلهي ,
وأخذ ابن س با ينفث س مومه في جس م ا مة  ,كما اتخذ أتباعه ومن هم على ش اكلته بعض مس ائل االختال بين
الصحابة  ,إما للطعن في بعض الصحابة  ,وإما جعلوه أساسا لنحلتهم  ,وشعارا لهم بعد ذلك.الباحث.
( )1مر الكالم عن تلك الفرقة.الباحث
( )2مر الكالم عن تلك الفرقة.الباحث
( )3مر الكالم عن تلك الفرقة.الباحث
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خفيت عل الناس فالذين يذمون االختالف مطلقا ليسوا عل حق بل الواجب هو البحث يف
كل اختالف عن إشارة فإن كان نفعه أغلب فهو األوىل فالفتنة مسألة .مستقلة الفتنة تكون
مستعدملة عل القتال بني املسلدمني هذا حرام الجيوز ملسلم أن يقاتل مسلدما أما يف الفتنة اليت
اليريدون أن يقتتل؛لكن االختالف يفضي إىل القتال فاالختالف املفضي إىل القتال يف النظر
الظاهر يكون حراما هذا هو الذي يستحسن له أرابب الداينة ،وليس بصحيح من كل وجه .أمري
يصر عل حرام نقاتل به أم ال .فالذين أتثروا ابلذهنية اآلدمية اجلواب عندهم ال .وهذا شئ
مستحدث يف اإلسالم ليس من ألوله .فإذاكان األمري وحزبه يريدون رأاي ،واملسلدمون يرونه منكرا
أيمروهنم ابملعروف أم ال؟ فإن استطاعوا ابلقتال عل املنع يقاتلوهنم أم ال؟ .الغرض القتال يف كل
لورة حرام .فكل من ارتكبه حيكم عليه حبكم إمجايل ليس بصحيح بل فيه سد عن ارتفاع
االرتفاقات ،وكذا يكون سدا النتشار اهلداية .ففي تلك املسألة نظريتنا ختالف أهل العلم .القتال
بني األحزاب السياسية يقع قطعا ،واليكون حراما يف كل حالة لدفع الفنت ،وبني األحزاب
السياسية .بعد هذه املقامات نرجع إىل ألل املسألة نظرية سياسة عثدمان كانت أحق بذلك
املقام( ،)1ونظرية علي كانت انموسا شرعيا عاما ،واملصاحل اخلالة تستثىن من األمور العامة ،وترجح
دائدما؛فلذلك كان أنصار عثدمان فازوا يف املسألة ،واستخلف معاوية لوكان النظر يف االستخالف
إىل عثدمان كان ينظر أوال أحد الرجلني إما معاوية( )2وإما مروان( )3مث يرجح معاوية؛ألنه لحايب؛
ألنه من بيت األمارة من بني أمية؛وألنه نصبه عدمر الفاروق عل مركز من مراكز اإلسالم؛فلذلك
يتعني يف فكران لومل يقتل عثدمان ،وفوض إليه األمر الستخلف معاوية فلدما كانت سياسة لحيحة

( )1كما ذكره الشيخ السندي من قبل في بداية السورة.الباحث.
( )2سبق ترجمته
( )3مروان بن الحكم بن أبي العاص ابن أمية بن عبد شمس بن عبد منا ( 21 - 9هـ =  281 - 293م) ،أبو عبد
الملك :خليفة أموي ولد بمكة ،ونش أ بالطائ  ،وش هد ص فين مع معاوية،توفي بالطاعون،ومدة حكمه تس عة أش هر و
 58يوما .وهو أول من ض رب الدنانير الش امية وكتب عليها قل هو هللا أحد وكان يلقب (خَيط باطل) لطول قامته
واضطراب خ َْلقه .وكان نقش خاتمه :العزة َّ لينظر  :ا عالم للزركلي .908- 907 /7 :
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كان منصورا ،واليالم املخالفون ،والحيكم عليهم بشئ من الكفر والفسق بل اليالم عل أهنم
أخطأوا يف السياسة معاوية – مروان – علي.
مجلة معرتضة :إن كانت تلك النظرية لحيحة فلم جاء ذم الفتنة من النيبص عليه الصلوة والسالمص
ومنع الناس أن يقاتلوا فيها؟ فاجلواب منه عندان:النيب يشرح الناموس األللي .وأما احلاجات
الضرورية املوجبة الستثناء تلك الواقعة من العدموم فهي مفوضة إىل رأي أويل األمر اليكون للنيب
فيه حكم .وتعني الضرورة املرجحة لتقدمي العرب عل العجم ليس واضحا حىت يالم فيه املخالفون
بل األمر دقيق من ألاب ملدح ،ومن أخطأ اليالم .واإللابة واخلطأ اليظهرإال بعد وقوع الواقعة
ابلنظر إىل النتائج مث مالل النيب من وقوع الفنت بني أمته أوبني ألحابه طبيعي مثل أن ميوت ولد
الرجل أو أخوه ليس هذا احلكم شرعيا .فعل تلك النظرايت خيتلف مطالعتنا للفنت .من رأى عامة
أهل الرأي ،وحنن نرى أهنم جعلوا املسائل السياسية من مسائل الدنيا فاليصرفون يف طلب احلق يف
ذلك متام قوهتم الفكرية فيتأخرون عن فهم احلقائق؛ولذلك تنتظم احلكومات غري الشرعية يف
املسلدمني فلورأوا عاقبة تساهلهم الجتنبوها؛ولكن أمر هللا غالب والقدر ألزم .وحنن نرى رأي عثدمان
يف تقدمي العرب كان مصيبا مثل رأي تقدمي املهاجرين عل األنصار من أيب بكر .فبعد ترجيح
العرب عل العجم من أساس السياسة الفاروقية هو رتب من بيت املال مرتبات جلدميع قبائل العرب
املهاجرين واألنصار فكأنه استأثرهم عل املسلدمني .وسياسة ما جرى عليها النيبص عليه الصلوة
والسالمص والصديق فعثدمان اتبع يف ذلك عدمر فدمن كان سلم من الفاروق تدوينه الديوان اليقدر
عل عثدمان أن ينكر اجتهاده أساسا حنن جنزم أن نظرية علي كانت انموسا شرعيا مض عليه
النيبص عليه الصلوة والسالمص والصديق ،ونظرية عثدمان حاجته دقيقة ضرورية أحس هبا عدمر أوال،
وأحس هبا أكثر الصحابة عل وفاته ،وأتبعه عثدمان.
مسألة:الفرس كانوا يدركون حقيقة نظام الفاروق ،ويدركون أن يف ذلك ترجيح العرب عل اإليران،
وهم ما كانوا يطاوعون تلك النظرية فكانت خمالفتهم سياسة تزيد كل يوم حىت ملا قام بنو هاشم
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عل بىن أمية أعانوهم بكل قوهتم .فاخلالفة العباسية كان فيه فتح للفرس عل العرب ضدمنا ،ومزج
بني قومني من وجه ،فالعباسية كأهنا اجتدماعية بني األقوام .ملا فتح الفاروق العراق والشام ومصر،
ودخل أقوام هؤالء البالد يف دين اإلسالم كان أيضا نوع من التحقيق الجتدماعية األقوام .فابتداء
االجتدماعية من زمن الفاروق ،وانتهاءها عل زمن املعتصم .ملا فر املعتصم( )1من بغداد إىل سامرا
لالجتناب من الفرس ،وشرع يف مجع اجلنود من األتراك فحصل لنا معىن ألف الم ميم رابعد هذه
املقدمات املتشتتة؛ألن مطالعتنا يف تلك غري مطالعة أهل العلم ،فاأللف مبدأ النبوة والم هو إنشاء
االجتدماعية بني األقوام حتت حكم القرآن ،وعدم امتياز قوم من قوم بل تلبسهم بلباس العربية،
والراء هو تفرق األقوام عل شخصياهتم حتت حكم القرآن ،واجتدماعهم حتت حكم القرآن .وقدر
مائىت سنة نضج ارتباط األقوام البعض ابلبعض ،وتغلب عليهم نظام القرآن مث ظهر بعد ذلك
تشخص األقوام مع تغلب القرآن عليهم يف الداينة .هذا االجتدماع الذي استدمر كان له شأن إىل
زمن معاوية ليس بعده عل تلك الرتبة .وجنعل هذه االجتدماعية عل ثالث مدارج  :2زمن الفاروق
إىل آخر أايم معاوية أربعون سنة  :4من معاوية إىل آخر بين أمية درجته اثنية  :0ويف زمن العباسية
درجته اثلثة .هذه املدارج الثلث ابعتبار إخوة مداخلة العرب يف االجتدماعية .إىل زمن معاوية كانت
مداخلة العرب قوية ،وبعده إىل آخر زمن بين أمية احنطت قليلة ،وزادت قوة الروم يف االجتدماعية
بقدر ما نقص من العربية مث يف زمن العباسية انتقص قوة العرب أزيد ،وزادت قوة الفرس بقدر
انتقاص العرب .فدور العباسية إىل زمن املعتصم

()2

دور قومي إىل هارون

()3

الدرجة األوىل،

واملأمون( )4واملعتصم يف الدرجة الثانية.
فصل :الدرجة األوىل للقوة العربية يف االجتدماع انتهت إىل معاوية ،ومن معاوية بعد مائيت سنة بعد
ذلك كان أثر الدرجة الثانية للعربية قائدما .مرادان بذلك تبتدؤن ابلدرجة األوىل من عبد امللك
( )1سبق ترجمته
( )2سبق ترجمته
( )3سبق ترجمته
( )4سبق ترجمته
( )5سبق ترجمته

()5
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مثال فدمن عبد امللك إىل آخر بين أمية درجته أوىل من العربية فكأننا جعلنا من عدمر إىل معاوية
املثل األعل للقوة العربية النظريهلا فيدما بعد ،فشرعنا يف القوة املتبادلة يعين تستدمر القوة مث تضعف
مث تعود مثل األول:هذه القوة من العرب يف االجتدماع الدرجة األوىل من عبد امللك إىل آخر بين
أمية .فإن القوة األوىل املثل األعل ماكانت تعاد مرة اثنية مث يف زمن العباسية إىل زمن املعتصم
الدرجة الثانية مث بعد زمن املعتصم إىل املعتدمد( )1الدرجة الثالثة .حصل لنا من ذلك معىن ألف الم
ميم را .ألف الم ميم إىل معاوية .قد ذكر مرارا ألف الم ميم را يكون عددها  482تساوي مائيت
تسع ومخسني من اهلجرة 414ء .يف تلك السنة تغلب يعقوب بن الليث الصفار الفارسي( )2عل
اخلليفة ،ونظم دولة فارسية .ألف الم را مبدأ تفوق الفارسي .ألف الم را مبدأ أتسيسهم الدولة
فاألقوام اجتدمعت حتت حكم القرآن عل درجتني :2األوىل ارتباط األقوام بعضها ببعض بدون
تشخص :4الثانية ارتباطهم حتت حكومة اإلسالم مع متيز شخصياهتم .العجم ،اإليران هلم أمهية
بعد العرب ،وميكن شرح تلك األمهية بوجوه األول :حلوقهم ابلعرب منصوص يف القرآن فكان
القرآن خاطب العرب ،والفرس كليهدما الثاين :أمهية ابعتبار الذهنية فقد جاء يف رواايت رب مبلغ
أوع هلا من سامع( .)3والظاهر أن املراد منهم الفرس؛ألن أهل الكتاب ،وفضلهم عل العرب كان
معلوما .والعرب األمي يعلم األمي اآلخر فيكون التلدميذ أوع من األستاذ ،وهذا إمنا حتقق يف

( )1أحمد بن المتوكل على هللا جعفر بن المعتصم 972 - 992(،هـ =  829 - 843م) أبو العباس ،المعتمد على
هللا :خليفة عباسي.ولد بسامراء ،وولي الخالفة سنة 912هـ بعد مقتل المهتدي با َّ بيومين وطالت أيام ملكه،وكان
مقام الخلفاء قبله في س امراء فانتقل المعتمد منها إلى بغداد ،فلم يعد إليها أحد منهم بعده .ومات أخوه (الموفق) س نة
978هـ فأهمل أمر الرعية ،ومات مسموما ،وقيلُ :رمى في رصاص مذاب .وكان موته ببغداد ،وحمل إلى سامراء
فدفن فيها لينظر :ا عالم للزركلي507-502 /5 :
( )2سبق ترجمته
( )3أخرجه اإلمام ابن أبي ش يبة في مس نده عن عبد الرحمن بن عبد هللا ،عن أبيه ،قال :قال رس ول هللا ص لى هللا
عليه وس لم« :نض ر هللا امرءا س مع منا حديثا فبلغه كما س معه ،فإنه رب مبل أوعى لها من س امع» لينظر مس ند ابن
أبي شيبة ت :أبو بكر بن أبي شيبة ،عبد هللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى931 :هـ )
العزازي و أحمد بن فريد المزيدي الناش ر :دار الوطن –
رقم الحديث 9000 /5 , 922:ت :عادل بن يوس
الرياض ط :ا ولى5227 ،م.
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الفرس ،وكذلك احلديث املشهور لوكان الدين عند الثراي لتناوله رجال من هؤالء( .)1وابلنظر إىل
ذلك توجه فكري يف حل تلك املقطعات يف مجيع السياسة العربية والفارسية ،والفارسية ممتدة
حدودها إىل التوران واهلند فكلها ابعتبار اللسان فارسية .الفارسية ،وسانكريت أختان شقيقان من
أم واحدة ،وأداين اهلند والفرس متقاربة يف الصائبية .داينة بودا هلا أثر عظيم يف الفرس والتوران،
فالذهنية واأللسنة يف تلك األمم متقاربة .ويونس كان من نينوى هي من اإليران ،وإبراهيم ألله
من اإليران فالفكر والنظرية عندي أن هؤالء األنبياء لةأقوامية الناقصة .والقرآن أمت االجتدماع.
إبراهيم ،هود ،يونس ،ويوسف كانوا من املؤسسني لالجتدماعية األقوامية الناقصة ،والقرآن أمت
االجتدماعية العاملية .إبراهيم كان ألله من اإليران مث ولل إىل الشام .يوسف من الشام ،وذهب
إىل مصر .هود كان له أتثري يف جنوب العرب ،وأفريقا .وكذلك يكون يونس أيضا .فالبحث من
االجتدماعية القائدمة حتت حكم القرآن ابعتبار مبادئها ،وليس شيئا مبتدعا يف ابتداء كل سورة ألف
الم را .حم –اإلسالم -احلكدمة يف الفنت اليريد هداية العاملني ،والولول إىل العاملني من مجاعة
واحدة مقررة غري معقول وغري ممكن فاالجتدماعية األساس( )2حيدث اجتدماعات مث كل واحدة من
االجتدماعات الثانوية حتدث اجتدماعات اثلثة مث كل واحد من الثوالث حتدث روابع فصاعدة.
فاالجتدماع األول اإلنساين كيف حيدث االجتدماعيات الثانوية؟ .ذلك اليكون إال ابلتفريق يف
االجتدماع األساس بني الطوائف والتفريق ميكن حدوثه بصورتني األول:عدد يغلب عل االجتدماع
األساسي وميزقه .كل يذهب إىل جانب ،ويستغرق موضع هذا غري منسوب ابلنسبة إىل دين يغلب
عل األداين .الثاين :لورة أخرى بعد ذلك ليس إال التضارب ،والتقاتل بني أعضاء االجتدماع
األساسي األول فاختلفوا يف املسالك السياسية االجتهادية مع حفظ اتفاقهم عل اتباع الناموس
( )1أخرجه اإلمام أحمد في مس نده عن أبي هريرة ،قال :قال رس ول هللا ص لى هللا عليه وس لم« :لو كان الدين عند
الثريا ،لذهب رجال من فارس  -أو أبناء فارس  -حتى يتناولوه» لينظر :مس ند اإلمام أحمد ت :أبو عبد هللا أحمد بن
محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني (المتوفى945 :هـ ) رقم الحديث 444 /53 ,8085:ت :شعيب ا رنؤوط
 عادل مرشد ،وآخرون .إشرا  :د عبد هللا بن عبد المحسن التركي الناشر :مؤسسة الرسالة ط :ا ولى 5495 ،هـ  9005م.( )2لعل تلك الجملة أساس االجتماعية.الباحث
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اإلهلي القرآن فلومل يقم علي وأوالده عل بىن أمية ماانتظم لفارس حكومة والدين .بنوهاشم ملا
قاموا مانصرهم من العرب أحد .بنو أمية كانوا أمراء العرب يف اجلاهلية ،وهم أعرف الناس بتأليف
قلوب العرب؛ولذلك اجتدمعوا عل معاوية مث عل عبد امللك .أما بنوهاشم فهم أحفظ الناس،
وأدعاهم للناموس خدمتهم التصل إليها أفهام العرب متجاوزة عن سياسة العرب اتباعا للناموس
يعين أن بين هاشم إمنا يريدون حفظ الناموس فقط فإن التؤثر يف العرب فقام هلم أنصار من الفارس
فإن كان للفرس خدمة للدين فسببه هو تفرق علي عن عثدمان فالفتنة وإن كانت مضرة من حيث
التقاتل؛لكنها مفيدة ابنتشار اهلداية يف قوم جديد مقر؛ولذلك فإن مت األمر بتقدمي العرب عل
الفرس إىل آخر الزمان هل أمكن للفرس أن يتعلدموا القرآن ،ويقومون به؟مث من الفرس انتشر إىل
التوران واهلند .األحزاب السياسية يفتح بذلك ابب التعليم واإلرشاد لةأقوام املهجورة ،وحنن نرى
من احلكدمة أن شيئا اليوجد إالويكون فيه نفع فوجود التقاتل خيلو من نفع اجلواب:وإن كان املنافع
واملضار من حيثيات متعددة أان جازم أبنه لومل حيتج أهل البيت إىل مجع األنصار لتنظيم حكومتهم
ما عدملوا الفارس الدين اإلسالمي احلاوي عل سياسة أبدا .ولو مل يتعلم الفارس السياسة اإلسالمية
ما قدروا عل تنظيم دولة .وإن مل تنظم الدولة مافتحوا البالد مثل اهلند ،وما ولل إلينا اهلداية
اإلسالمية أبدا إال ما كان منهم من فتح السند ،وإحلاقها بدار اخلالفة .أما بفتح الفارس للهند
انتظم للهند دولة مستقلة ابلتدريج .سلطان حمدمود الغزنوي( )1كان أراد أن يسكن يف اهلند ،وجيعل
عالدمة دولته يف بنت كجرات؛لكن األمراء ماوافقوه فرجع إىل غزنة؛لكن فكر أتسيس الدولة يف
اهلند هذا كان بذره فانتقل أوالده إىل هؤالء ،وجعلوه مقرحكومتهم هكذا استقامت ،وكذلك كان
يف خبارى وغريها من احلكومات ،واحلكومات كانت فارسية لساان وتورانية جنسا وعرقا مت.
( )1أبو القاس م محمود بن س بك تگين ( )5030-275مؤس س الدولة الغزنوية وفاتح الهند .حكم من 228م حتى
5030م .أثبت أنه واحد من كبار الفاتحين في تاريخ اإلس الم.ظل الس لطان محمود الغزنوي يواص ل جهاده حتى
مرض ،وطا ل به مرضه نحو سنتين ،ومع ذلك لم يحتجب عن الناس أو يمنعه المرض من مباشرة أمور رعيته حتى
=  92أبري ل 5030م) بع د أن أنش أ دول ة واس ع ة.لينظر:
توفي ق اع دا في ( 93ربيع ا ول 495هـ
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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سورة يونس :أوساط سور القرآن منقسدمة إىل ثالثة أقسام :2قصار املفصل  :4أوساط املفصل
 :0طوال املفصل( .)1والبعض يستثين السبع األوىل حنن النقبل هذا االستثناء ليس له حظ يف
()2
تقسيم السور ابعتبار املعاين .كل السور مفصل.
فصل :حنن جنعل بعض السور كاألبواب وبعضها فصوال لتلك األبواب والفصل قصار وأوساط،
فالطوال عندان هي األبواب وهي عل قسدمني  :2قسم إلرشاد العرب خالة  :4قسم إلرشاد
العاملني ،فقصار املفصل تكون كالتعليم االبتدائي هي يف قوة املسألة ،املسألة أو مثل أبواب كتب
احلديث .وأوساط املفصل هي مسألة حتتها مسائل أو مسألة معها أدلتها مكدملة مث األبواب.
وطوال السور فالطوال واملثاين عندان كلها يف طوال املفصل .فاملثاين عامة لتعليم العرب ،والطوال
عامة للعاملني .وحنن اآلن نشرع يف تالوة السور الست هي أعل مانزل لتعليم العرب خالة والتقرأ
تلك السور إال بعد ما فرغ اإلنسان من القصار واألوساط واملسائل املفروعة عنها يف القصار أو
األوساط إذا أثنيت يف املثاين أو ابلطالحة الطوال القسم الثاين منها فاليبحث فيها عدما سبق يف
املفصل بل ينظر إىل فرق يف التعبري يف املفصل ويف املثاين .اإلنسان يقرأ كتااب يف علم؛ليستفيد مث
هو يصنف كتااب ليفيد أمثاله .املسائل حقائقها التتبدل؛لكن التعبري عنها يتبدل يف االبتداء .يف
األول يكون املقصود فهم املسألة من وجه ،وحفظها متاما ،ويف الثاين يكون تكدميل الفهم فدمثل
هذا ينبغي أن يراع يف الفصول املفروعة املتكررة يف القرآن .علدماء البالغة جعلوا هذا موضوعا
للعلم؛لكن ما قدروا عل إمتامه؛ألهنم اليعتقدون بربط مسائل سورة واحدة بعضها مع بعض ربطا
( )1يقول الشيخ الزرقاني في كتابه مناهل العرفان":قسم العلماء سور القرآن إلى أربعة أقسام خ صوا كال منها باسم
معين وهي :الطوال والمئين و المثاني والمفص ل.فالطوال س بع س ور :البقرة وآل عمران والنس اء والمائدة وا نعام
وا عرا  .فهذه س تة واختلفوا في الس ابعة أهي ا نفال وبراءة معا لعدم الفص ل بينهما بالبس ملة أم هي س ورة
يونس؟؟.والمئون :هي الس ور التي تزيد آياتها على مائة أو تقاربها.والمثاني :هي التي تلي المئين في عدد اآليات.
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
الحجرات .و سمي بالمف صل لكثرة الف صل بين سوره بالب سملة وقيل لقلة المن سوخ منه ولهذا ي سمى المحكم أي ضا كما
روى البخاري عن س عيد بن جبير قال :إن الذي تدعونه المفص ل هو المحكم.والمفص ل ثالثة أقس ام :طوال وأوس اط
وق صار .فطواله من أول الحجرات إلى سورة البروج .وأو ساطه من سورة الطارق إلى سورة لم يكن .وق صاره من
س ورة إذا زلزلت إلى آخر القرآن.لينظر :مناهل العرفان في علوم القرآن ت :محمد عبد العظيم ُّ
الز ْرقاني (المتوفى:
5327هـ)،319/5ط :مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه.
( )2إنه موق

الشيخ السندي.الباحث.
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طبيعيا أو عقليا ،فكالم أهل البالغة يف فصل املفصل ميكن أن يفتح شيئا؛لكن اعتقادهم بعد
االرتباط أيضا .سورة تشتدمل عل سبع آايت مثال اليطالعوهنا أبن اآلايت مربوطة بعضها مع بعض
بل يتفكرون يف آية أو آيتني عل حدة هذا حال األئدمة فكيف حال الذين نزلوا عن درجة األئدمة.
يف ذلك كله عل تتدميم األلفا  ،وكون لسان العربية أكدمل األلسنة كان القرآن ليس له غرض إال
مدح العرب ،ولساهنا إذاكان رجل قرأ شيئا من احلكدمة العدملية عل طريقة أرسطو( )1هو يفصل
األخالق مث تدبري املنزل مث املعامالت مث سياسة املدنية مث سياسة املدن كلها مع ربط طبعي أو
عقلي أو كثري من املسائل مسائل احلكدمة العدملية .ومسائل شرائع األنبياء متحدة  .فإذا قرأ اإلنسان
كتاب حكيم يقرأه منظدما مرتبا .وإذا أخذ من لحيفة هللا يقرأها منثورة متشتتة أفريجو إنسان أن
يكون يف نظر هذا الرجل ترجيح كالم األنبياء عل كالم احلكدماء؟ إن شئتم احلقيقة فاجلواب
كال!لكن الناس ينافقون أويقولون ال .حنن نؤمن مبزية كالم هللا عل كالم احلكدماء فكان الواجب
عل أهل البالغة أن يكدملوا فنفهم حىت يظهر عل اإلنسان املنصف فضل بيان األنبياء عل كالم
احلكدماء .حنن نعرف أن أهل البالغة أبعد الناس من إحساس تلك الضرورة .ومن أحس منهم فهو
جيزم أبنه اليقدر عل إزالة هذا النقص فيجربون هذا النقص أبعدمال غري طبيعية فيفسدون أفهام
املسلدمني ،وهم جيزمون أن الدين فوق العقل .واملراد من تلك الكلدمة دون العقل .حنن رأينا اإلمام
ويل هللا أللح احلكدمة العدملية ألرسطو ،وجعلها يقرب إىل مفاهيم الكتاب والسنة .والذين توجهوا
إىل احلكدمة والفلسفة يف اآلاثر املتوسطة هم يعتدمدون عل مسائل أرسطو فيتباعدون يف بعض
األوقات عن حكدمة القرآن فيأتون بتأويالت ،وتبني ابلناس ضعف بيان القرآن ابلقياس إىل بيان
احلكدماء .ورأينا هذا النقص مرفوعا يف حكدمة اإلمام ويل هللا ألنه غري أساس األخالق من االبتداء،
وجعله قريبا إىل مفاهيم الكتاب .والناس عامة يعرفون أن املسلدمني يف مسائل احلكدمة مقلدون

( )1سبق ترجمته
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ألرسطو فيحدملون أن اإلمام ويل هللا أيضا منهم فاليفرقون بني كالم الغزايل( )1وابن خلدون( )2وبني
كالم اإلمام والفرق بينهدما مثل السدماء واألرض؛لكن يلزم من ذلك أن يكون فوق من تقدم عليه.
وهذا الذي الجيوزونه؛لكن اإلمام أيضا مما يلتفت إىل تنظيم السورة ابعتبار املعىن فقسم مجيع ما
أويت يف القرآن إىل مخسة أبواب :2التذكري آبالء هللا  . .عل التفصيل يف الفوز الكبري( )3فإذا
فككنا نظام السور ،وأرجعنا املسائل املشرتكة إىل ابب ابب فكالم اإلمام ويل هللا بلغ إىل الغاية يف
بيان احلكدمة الحيتاج يف موضع ما إىل التأويل ،واألخالق عنده أربعة مثل أرسطو؛لكن التعبريات
والتأسيسات خمتلفة الطهارة ،السدماحة  ،اخلضوع ،العدالة( )4فهذه الكلدمات األربعة هلا معىن
خمصولة ،ويزيد عليها تعظيم شعائر هللا فيكون حكدمة الدينية كاألمر الطبيعي ابإلنسان فهذا
الميكن إنتاجه من حكدمة أرسطو أبدا فلذلك جيعل ابن خلدون احتياج الناس إىل النبوة منحصرا
يف األمور اآلخرة ،وأما يف تنظيم املعاش فالحاجة إىل األنبياء( .)5وعل طريقة اإلمام( )6يكون
()1محمد بن محمد بن محمد الغَزَ الي الطوسي 101 - 410(،هـ =  5555 - 5018م) أبو حامد ،حجة اإلسالم:
فيلس و  ،متص و  ،له نحو مئتى مص ن  .مولده ووفاته في الطابران (قص بة طوس ،بخراس ان) رحل إلى نيس ابور
ثم إلى بغداد فالحجاز فبالد الش ام فمص ر ،وعاد إلى بلدته ..من كتبه إحياء علوم الدين تهافت الفالس فة االقتص اد في
االعتقاد محك النظر معارج القدس في أحوال النفس الفرق بين الص الح وغير الص الح مقاص د الفالس فة وغير ذلك
لينظر  :ا عالم للزركلي .93-99 /7 :
ي الدين
( )2عبد الرحمن بن محمد بن محمد 808 - 739(،هـ
=  5402 - 5339م) ابن خلدون أبو زيد ،ول ّ
ي اإلشبيلي ،من ولد وائل بن حجر :الفيلسو المؤرخ ،العالم االجتماعي البحاثة .أصله من إشبيلية ،ومولده
الحضرم ّ
ي
ومنش أه بتونس .رحل إلى فاس وغرناطة وتلمس ان وا ندلس،وتوجه إلى مص ر وولي فيها قض اء المالكية ،ولم يتز ّ
ي بالده.وعزل ،وأعيد.توفي فجأة في القاهرة.من مؤلفاته :حياة ابن خلدون لمحمد الخضر بن
ي القضاة محتفظا بز ّ
بز ّ
الحس ين فلس فة ابن خلدون لطه حس ين ،ودراس ات عن مقدمة ابن خلدون لس اطع الحص ري ،ابن خلدون ،حياته
وتراثه الفكري لمحمد عبد هللا عنان ابن لينظر :ا عالم للزركلي.330 /3 ,
(:5 )3علم ا حكام :كالواجب والمندوب والمبار والمكروه والحرام ،سواء كانت من قسم العبادات أو المعامالت ،أو
االجتماع أو الس ياس ة المدنية:9.علم الجدل :وهي المحاجة مع الفرق ا ربع الباطلة ،اليهود والنص ارى والمش ركين
والمنافقين: 3.علم التذكير بآالء هللا :كبيان خلق الس موات وا رض وإلهام العباد ما يحتاجون إليه ،وبيان الص فات
اإللهية: 4.علم التذكير بأيام هللا :وهو بيان ت لك الو قائع والحوادث التي أ حدثها هللا  -تعالى  -إنعاما على المطيعين
ونكاال للمجرمين (كقص ص ا نبياء  -عليهم الص لوات :1علم التذكير بالموت وما بعد الموت :كالحش ر والنش ر
والحساب والميزان ،والجنة والنار.لينظر  :الفوز الكبير لإلمام ولي هللا الدهلوي.30-92,
( )4لينظر:حجة هللا البالغة ,اإلمام الدهلوي.508-502/5,
ْ
َ
()5النص هكذا في مقدمة ابن خلدون:وأحكام الس ياس ة إنما تطلع على مص الح الدنيا فقط[يَ ْعل ُمونَ ظاهرا من ال َحياةِ
الدُّ ْنيا" ] 30:7.ومقصود الشارع بالناس صالر آخرتهم،لينظر :ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن
عاص رهم من ذوي الش أن ا كبر ت :ابن خلدون أبو زيد ،ولي الدين الحض رمي اإلش بيلي (المتوفى808 :هـ )
،938/5،ت :خليل شحادة الناشر :دار الفكر ،بيروت ط :الثانية 5408 ،هـ  5288 -م.ولعل ابن خلدون يخاطب
الفالسفة في إثبات أن السياسة التخرج من دائرة العقل.الباحث.
( )6المقصود منه هواإلمام ولي هللا الدهلوي.الباحث
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اإلنسان حمتاجا إىل األنبياء يف كال األمرين سواء؛لكن تنظيم السور ينكره الشيخ مثل عز بن عبد
السالم( )1وحنن نعرتف أن الناس بعد مطالعتهم كالم اإلمام يعرتفون بتكدميل األنبياء لإلنسان عل
أحسن الوجوه ،واحنطاط كالم احلكدماء يف تكدميل اإلنسانية؛لكن يف البيان فالناس كلهم يقدمون
كالم احلكدماء عل بيان األنبياء يف قلوهبم ،وإن مل يصرحوا ابللسان .الناس إذا طالعوا إحياء
العلوم( )2يعلدمون أن فيه أغالطا يف بعض املسائل؛لكن ترتيبه وتنظيدمه جيذب القلوب هذا رجل
فارسي مث يقرأ بعد ذلك القرآن يعتقد حبقيقة املسائل كلها؛لكن التنظيم هل جيذب قلبه مثل إحياء
العلوم؟ الناس اليصرحون بذلك يف قلوهبم نفاق فلدما مل حيسوا ابلنقص يتوجهوا إىل اإللالح،
ولاروا يستعينون بطرق غري الطبيعية مثال يوجبون عل األطفال أن يتعلدموا القرآن قيل كل شئ،
وإن مل يفهم املعىن ،وفساد طريق التعليم هذا بينوا عند احلدمق أيضا؛لكنهم يعتذرون اللتزام الطريقة
الغري الصحيحة إننا لو تركنا األطفال فإهنم بعد بلوغهم اليقرؤون القرآن الجاذبية فيه ،وذلك
اليرجع إىل املقالد فإن املؤمنني يعتقدون حبقيقتها ويقاتلون ويقتلون عليها فعدم اجلاذبية يرجع إىل
نظم األلفا فقط مث إذا جعل الرجل يقايس بني الكالم العريب وبني كل رجل من حكدماء الفرس
جيد يف قلبه تفوق طريق الفرس عل العرب ،وغاية علدماء البالغة هي تشكيك قلب من يعرتي
عليه مثل هذه الشبهات ابلبحث أن تقدمي ،وأتخري الكلدمات مث املبالغة يف تفخيم العربية وهذا
الينفع مث االستعانة ابحلكومة إذا جعل الرجل حقيقة القرآن راجعة إىل معانيه دون نظدمه جيعلونه
زنديقا ،ويقتلونه بقوة احلكومة أهذا تبليغ القرآن إىل العاملني؟ أن اليقدرون عل تعليم القرآن إال
بعد قيام احلكومة اإلسالمية املؤيدة له ،واألمر كان يف احلقيقة عل العكس .القرآن هو كان منشأ
للحكومة؛لكنهم يرجعون إنشاء احلكومة إىل تشخص نبينا صعليه الصلوة والسالمص وتدابريه،
وينتقض هذا الفكر إذا جعلوا القرآن معجزة النيب املثبتتة لنبوته الباقية بعده إىل يوم القيامة .وعندان
القصور كله راجع إىل عدم توجههم فقط إىل مطالعة االرتباط بني آايت سورة واحدة ،وجعلهم
( )1هو الش يخ العز بن عبد الس الم عالم وقاض مس لم،برع في الفقه وا ص ول والتفس ير واللغة ،وبل
رتبة االجتهاد،ولد بدمشق سنة 177هـ (5585م) ونشأ بها ،ودرس علوم الشريعة واللغة العربية،واشتُهر بعلمه
5929م ود ُفن بها من مؤلفاته:تفس ير العز بن عبد
حتى قص ده الطلبة من البالد،توفي بالقاهرة س نة 220هـ
الس الم,الغاية في اختص ار النهاية وغير ذلك من الكتب القيمة.لينظر:ا عالم للزركلي ,220/3,وأيض ا :العز بن عبد
السالم ،محمد الزحيلي ,32،ط :ا ولى5459 ،هـ5229-م ،دار القلم ،دمشق.
( )2كتاب في التصو

لإلمام الغزالي.الباحث
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السورة كالباب أوكالفصل .ورأينا من تنبه إىل إثبات االرتباط يصرح بعكس ما يصرح تلك
الطائفة:هؤالء اجلدمهور يقولون القرآن نزل منجدما يف زمن ثالث وعشرين سنة عل حسب الوقائع
فإنشاء الرتتيب يف تلك املنزالت شئ غري طبيعي .والذين يثبتون االرتباط يقولون ملاكانت السور
خمتلفة تنزل يف واحد فإذا أنزلت آية أمر النيب بوضعها يف سورة كذا وموضع كذا( )1فعلم االرتباط
مث يكون بعد ذلك طريقة بيان األنبياء أفضل مفضال عل بيان احلكدماء بوجوه :األول طريقة
األنبياء تشدمل اخلواص والعوام ،العامة حيفظون املسألة بدون ترتيب فاليكلفون أنفسهم فوق
استعدادهم؛ألن عادهتم أخذ العلم بصحبة األستاذ ومبجاورته ،واملرشد يتكلم عل حسب ما
يفرتض عنده من الواقعات .أييت هذا السؤال من ابب النكاح وآخر سؤال من ابب الطهارة فالشيخ
جييبها ،واملصاحب له من العامة حيفظ املسئلتني كلتيهدما بدون ارتباط بينهدما .واألذكياء واحلكدماء
إذا توجهوا إىل نظم سورة وجدوها عل أكدمل نظام ،ويكون مرآة املسئلتني ،وهذا الميكن أن يوجد
يف كالم احلكدماء .واليستفيد من كالم احلكدماء إال أفراد خواص .استثناء:رأينا كالم اإلمام ويل هللا
يف الفوز الكبري :ينكر ضرورة االرتباط بني اآلايت( )2فهذا مداراة منه ألهل العلم املصنفني فإن
مجهورهم ينكرون االرتباط .أما يف فتح الرمحن فيشري يف مواضع إىل ارتباط اآلايت يف سورة طويلة

( )1مثال: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
القرآن على الترتيب الذي هو اآلن في مص احفنا بتوقي جبريل إياه على ذلك وإعالمه عند نزول كل آية أن هذه
اآلية تكتب عقب آية كذا في س ورة كذا فثبت أن س عي الص حابة كان في جمعه في موض ع واحد ال في ترتيبه فإن
مفرقا عند الحاجة
القرآن مكتوب في اللور المحفوظ على هذا الترتيب أنزله هللا جملة إلى الس ماء الدنيا ثم كان ينزله ّ
وترتيب النزول غير ترتيب التالوة لينظر :شرر السنة ت :أبو محمد البغوي الشافعي (المتوفى152 :هـ )-195/4
 .199تحقيق :ش عيب ا رنؤوط-محمد زهيرالناش ر :المكتب اإلس المي  -دمش ق ،بيروت ط :الثانية5403 ،هـ -
5283م
( )2يقول اإلمام الدهلوي :وقد ربط عامة المفسرين كل آية من آيات ا حكام وآيات المخاصمة بقصة تروى في سبب
نزولها ،وظنوا أنها هي س بب النزول ،والحق أن نزول القرآن الكريم إنما كان لتهذيب النفوس اإلنس انية ،وإزالة
العقائد الباطلة ،وا عمال الفاسدة إلى قوله :أما ا سباب الخاصة والقصص الجزئية التي تجشم بيانها المفسرون فليس
لها دخل في ذلك إال في بعض اآليات الكريمة ،التي تشتمل على تعريض بحادث من الحوادث في عهد النبي  -صلى
هللا عليه وسلم  -أو قبله ،بحيث يقع القارئ بعد هذا التعريض في ترقب وانتظار لما كان وراءه من قصة أو حادث أو
س بب ،وال يزال ترقبه إال بس يط القص ة وبيان س بب النزول.لينظر:الفوز الكبير,اإلمام الدهلوي,حقيقة أس باب
النزول.30,

حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي (من سورة الدهر إىل سورة احلجرات) ]137[ ..............

مثل سورة البقرة( )1مث رأينا ولده عبد العزيز( )2التزم بيان الربط بني اآلايت( )3حنن حبدمد هللا متوجهون
إىل ذلك .وكان رجال يف بالدان من علدماء عصران متوجهني؛لكن طريق كل واحد غري طريق اآلخر
فعلدمنا أن إنشاء الربط ميكن بوجوه فلوكان املسلدمون توجهوا الختاروا األلح األرجح مث رأينا
التوجه إىل هذا املقصد أهم أبواب التفسري يف هذا العصر فإن قوة احلكومة املؤيدة حلكم القرآن
سلبت من املسلدمني عامة ،وإجبارهم األطفال عل تعليم القرآن أيضا قد تعطل لغلبة طريقة تعليم
أورواب عل الشرق ،وفيها يراع تعليم لسانه الطبيعي واالرتقاء يف الفكر تدرجيا يؤخر تعليم القرآن
طبعا وملا كان التلدميذ أخذ شيئا من العلوم العقلية فإذا جاء يف القرآن ما يناقضها يتشكك هو
واليرجح حكم القرآن إال يف الظاهر عل طريقة النفاق ،وبذلك فسد ذهنية شباب املسلدمني عن
التوجه إىل تعليم الدين عامة فاملعيار يف تعليم القرآن اليوم لشبان املسلدمني هو املعيار الذي يؤثر
يف تعليم غري املسلم ،فإن قدر األستاذ عل إقناع غري املسلم يتعلم القرآن هو الذي يقنع ويقدر
عل إقناع املسلم .أنظروا عدم التدبر يف القرآن يف أمر زائد عل املقصد مالزم معه كيف أفض
إىل الفساد فإذا تركوا التدبر يف نفس مسائل القرآن بعدم تطبيقها عل عقليتهم يكون الفساد
أكدمل .مت احلدمد هلل .فتلك السور الست جنعلها من نصاب دار املعلدمني .املسلم تعلم أوال تلك
املسائل يف القصار واألوساط فحفظها ،وأكدمل فهدمها اآلن هو يصري معلدما يفهم تلك املسائل
بعنوان آخر فقط .ألف الم را فرغنا يف املقدمة يعين احلكدمة املنزلة عل النيب املكدملة ابجتدماع
األقوام عل تسليدمها يف زمن الفاروق تنزل يف قلوب األقوام بتعليم املعلدمني اجملتدمعني زمن الفاروق
درجة بعد درجة إىل سبع أرضني يف مدة مائيت سنة قبل انقضاء حكومة قريش ،وتبدل حكومة
ت ال ِّ
ْكتَ ِّ
اب ا ْحلَ ِّك ِّيم ( .)2تعلم الناس احلكدمة عل طريقة منظدمة يف
آَّي م
فارسية عوضها .تِّل َ
ْك َ
الكتاب احملفو من التغري ،فإن تداول أقوام خمتلفة ذهنيات شىت تورث التحريف والتبديل فإذا كان

( )1إن اإلمام ولي هللا الدهلوي يثبت االرتباط بين اآليات في سورة البقرة مثال:بين قوله تعالىَ :والَّذِينَ َكفَ ُروا َو َكذَّبُوا
ش يْئا َو َال يُ ْقبَ ُل ِم ْنها
س َع ْن نَ ْفس َ
بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَ ْ
ار ه ْم فِيها خَا ِلدُونَ ( )32إلى قولهَ :واتَّقُوا يَ ْوما َال تَجْ ِزي نَ ْف ٌ
ص َحابُ النَّ ِ
ٌ
ص ُرونَ ( )593لينظر:ه امش فتح الرحمن بترجم ة القرآن ,اإلم ام ولي هللا
َع دْ ٌل َو َال ت َ ْنفَعُه ا َ
ش فَ َ
اع ة َو َال ه ْم يُ ْن َ
الدهلوي50,
( )2سبق ترجمته.
( )3لينظر:تفس ير عزيزي،اإلمام عبد العزيز الدهلوي،تفس ير س ورة البقرة،قص ة آدم_على نبينا وعليه الص لوة
والسالم_،592-599ط:كتبخانه رحيمية ديوبند كرديد.
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حكدمة معقولة وحمفوظة يف كتاب يصري حمفوظا من التغري والتحريف .وإذا جرب يف أقوام خمتلفة
يف قدر قد نبني يكون أمينا عل أنه يكفي لإلنسانية إىل آخر الدهر هذه اآلية كأنه عنوان السورة،
وبيان مقصودها مث أييت يف سورة تفصيل املسائل .يف السورة تفصيل املسائل بلسان املعلم يعين أن
املعلم إذا أراد إلقاء مسألة إىل الناس كيف يتكلم معهم؟ من أي جزء يشرع أوال ،وإىل أي جزء
الس َم ِّاء َو ْاأل َْر ِّ
الس ْم َع
ك َّ
ينته ويتدمه؟هذا املثال مذكور من قوله :قم ْل َم ْن يَ ْرمزقم مك ْم ِّم َن َّ
ِ أ ََّم ْن ُيَْلِّ م
ت و مُيْ ِّرج الْميِّ َ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
سيَ مقولمو َن َّ
اَّلل
َو ْاألَبْ َ
ار َوَم ْن مُيْ ِّر م
صَ
ج ا ْحلَ َّي م َن ال َْميِّ َ م َ
ت م َن ا ْحلَ ِّي َوَم ْن يم َدب مر ْاأل َْم َر فَ َ
فَ مق ْل أَفَ َال تَ تَّ مقو َن ( )34فَ َذلِّ مك مم َّ
ص َرفمو َن
َّال مل فَأ َّ
اَّلل َرب مك مم ا ْحلَق فَ َماذَا بَ ْع َد ا ْحلَِّق إَِّّال الض َ
ََن تم ْ
َّ ِّ
س مقوا أ ََّن ْم َال يم ْؤِّمنمو َن ( )33قم ْل ه ْل ِّم ْن مش َرَكائِّ مك ْم
ك َح َّق ْ
ت َربِّ َ
(َ )31ك َذلِّ َ
ت َكلِّ َم م
ك َعلَى الذ َ
ين فَ َ
ْق مُثَّ يمِّعي مده قم ِّل َّ
اَّلل يَ ْب َدأم ْ
َم ْن يَ ْب َدأم ْ
ََن تم ْؤفَ مكو َن ( )31وتفسريه أنيت به يف
ْق مُثَّ يمِّعي مده فَأ َّ
اخلَل َ
اخلَل َ
موضعه هذا التفصيل إىل آخر السورة عل هذا املنهاج مثبت .وملا مت أمجل يف آخره متام السورة
فصار األمر مضبوطا حنن نقدم اإلمجال مث أنيت ابلتفصيلص إن شاء هللاصويكون أيسر لنا يف الفهم.
ك ِّمن ِّد ِّيِن فَ َال أَ ْعب مد الَّ ِّذين تَ ْعب مدو َن ِّمن مد ِّ
ظ
ون
ْ
َ م
م
َّاِ إِّ ْن مك ْن تم ْم ِّيف َش ْ
اإلمجال من . .قم ْل ََّي أَيها الن م
ِّ
ِّ
اَّلل َولَ ِّك ْن أَ ْعبم مد َّ
َّ
ك
ني (َ )401وأَ ْن أَقِّ ْم َو ْجه َ
اَّلل الَّ ِّذي يَتَ َوفَّا مك ْم َوأ ِّمم ْر م
ت أَ ْن أَ مكو َن م َن ال مْم ْؤمنِّ َ
ِّ
ِّ
لِّ ِّ
ني ( )405وَال تَ ْدعم ِّمن مد ِّ
لد ِّ
ون َّ
ضر َك
ك َوَال يَ م
اَّلل َما َال يَ ْن َفعم َ
ين َحنِّيفا َوَال تَ مكونَ َّن م َن ال مْم ْش ِّرك َ
ْ
َ
ْت فَِّإنَّ َ ِّ
ِّ
ض ظر فَ َال َك ِّ
ِّ
ك َّ
ف لَه إَِّّال ه َو َوإِّ ْن
اش َ
اَّلل بِّ م
س ْس َ
فَِّإ ْن فَ َعل َ
ك إِّذا م َن الظَّال ِّم َ
ني (َ )406وإ ْن ُيَْ َ
اده وهو الْغَ مفور َّ ِّ
صيب بِّه من ي َ ِّ ِّ ِّ
اد لَِّف ْ ِّ ِّ
يم ( )407قم ْل ََّي
يم ِّر ْد َك ِِّبَ ْظري فَ َال َر َّ
ضله يم م َ ْ َ
م
شاءم م ْن عبَ َ َ
الرح م
و َّل فَِّإ ََّّنَا ي ِّ
ضل
اء مك مم ا ْحلَق ِّم ْن َربِّ مك ْم فَ َم ِّن اهتَ َد فَِّإ ََّّنَا يَهتَ ِّدي لِّنَ ْف ِّسه َوَم ْن َ
َ
أَيها الن م
َّاِ قَ ْد َج َ
َعلَْيها َوَما أ َََ َعلَْي مك ْم بَِّوكِّ ظ
اصِّ ْرب َح ََّت َُْي مك َم َّ
اَّلل َوه َو َخ ْي مر
وحى إِّلَْي َ
ك َو ْ
يل (َ )408واتَّبِّ ْع َما يم َ
ِّ
ني ( )404ختم السورة قل َييها الناِ . .املراد من الناس العرب مث أهل مكة مث قريش
ا ْحلَاك ِّم َ
إن كنتم يف شك . .املسألة األوىل بيين وبينكم هي هذه تكونون مين يف أيس أن أتبعكم يف تعيني
املعبود وأراعي رأيكم ولوقليال .بعد هذا اليقني تباحثون إن كان عندكم شك أما إن مل توافقواين

عل هذا فالتكلدموين أمر فاه يف إضاعة الوقت بدون تعيني املراد ولكن أعبد هللا . .يعين الذي
ميلك اإلنسانية أمورا دون املوت واحلياة فأان الأختذه إهلا أبدا وأمرت أن أكون ليس هذا يف اختياري
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أان مأمور هبذا فاليتوقع أحد مين أان أتنازل من هذا وأن أقم وجهك . .فإبراهيم ملا سأل ملك

()1

عصره عن ربه قال ريب الذي ُيىي وُييت . .فرجل من امللوك ميلك النفع والضرر يف بعض األمور
اليطيعه النيب أو نقول بكلدمة أخرى اليعبده فإن كان هو رجال ذا عقل واحد من أفراد الناس
نستفيد من عقله ومشورته ومن قوة االجتدماعية أما هو يريد أن يسلم حكدمه فوق اإلنسانية يعين
أن يتخذه الناس معبودا فالنيب مأمور أن ينكر هذا ،ويكون النيب يف عدمله هذا عل طريقة احلنفاء،
واحلنفاء كلهم ينكرون . . .والتكونن من اومشركني . .هذه اإلطاعة يف العبادة ،وبذلك يكون

الرجل مشركا مع كونه حيكم حبصر اخللق واإلبداع يف هللا احلق ،فالقانون بعد ذلك يف تلك املسألة

والتدع من دون هللا ماالينفعك .املراد أن الذين خيالفون احلنفاء هم يف وقت التجائهم أي يف

حتصيل نفع أو دفع ضرر الخياطبون إيل رأسا بل يدعون الوسائط أما النجوم فلتنتج النجوم عند
الصابئة شرائع مفصلة هم كانوا خياطبون النجوم ،وميدحوهنا ابعتقاد منهم أن هلم أرواحا فاضلة هذا
الذي منع عنه يف كتاب هللا والتدع من  . . .مث اليهود والنصارى ملا خالطوا الصابئة فدماكانوا

تنازلوا إىل أن يدعو النجوم والكواكب بل توجهوا إىل املالئكة واألنبياء فكل ملك عندهم متعلق
بكوكب ،وكذا كل نيب طالعته أتثري للكوكب هذا أيضا مبسوط يف حكدمة الصابئة ،فأهل الكتاب
أخذوا بتلك احلكدمة ،وغريوا األلفا إذا قالوا ايجربيل فدمعناه ايروح الشدمس فالنهي يف كتاب هللا
جاء بلفظ عام يدعون الكواكب أو املالئكة أو األنبياء أواألولياء كله ممنوع فإن فعلت يعين

املشركني التاركني للحنيفية إن الشرك( . . .)2نزل يف سورة لقدمان وإن ُيسسك هللا  . .املقصود
من هذه اآلية آخرها قوله:يصيب با من يشاء . .هذا أمر ابلتوجه إىل هللا املتجلي يف حظرية
القدس القاهر عل املالئكة واألنبياء واألولياء من املةأ األعل  ،والقاهر عل من يسوق بقدر
الكواكب من املةأ السافل ،والقاهر عل الكواكب والعنالر والكائنات كلها هو يصيب من يشاء
برمحة ومغفرة فتيسر التجلي ابلقهر عل من عداه الزم ،وهو املشار إليه يف قوله :إن ُيسسك

بفضله فإن وجود التجلي يف حظرية القدس يوهم مساواة املالئكة مع هللا؛لكن إذا أثبتنا قهره عل
املالئكة يذهب هذا الوهم روح الدين هو هذا:2 .اإلعراض عن غري هللا  :4التوجه إىل هللا يف
( )1نمرود.الباحث.
( )2لقمان ,اآلية 53:
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مجيع األمور .وهذا التفصيل يعين أن هللا يعط كل شئ عظيم وحقري قليل وكثري أفيدمكن إضافته
إىل هللا عل منهج احلكدمة بواسطة التجلي القائم يف حظرية القدس القاهر عل من عداه؟ فاالعتقاد
بربه أوجد اخللق الخيرجه عن الشرك إال إذا اعتقد أن كل قليل وكثري أييت منه عل نظام حظرية
القدس .قل َييها الناِ قد جاءكم . .يعين تنزل احلق من حظرية القدس إىل اجتدماعكم يتكلم
بلسانكم جييب عل سؤاالتكم يقضي حاجاتكم ،فكل شؤون حيتاجون إليه منحصرة يف هللا ،وهو
تنزل هبذا الولف عل قلب النيب ،ويتكلم بلسان النيب ،فاالستفادة تيسرت لكم وإال فدماكان
ممكنا إال ابرتفاعكم إىل حظرية القدس فمن اهتد  . .حكدمة هذا التربي أنكم تقدرون أن تعدملوا

األعدمال بعد فهدمكم ،وإنشاء اإلرادة منكم فلوكان األمر يف االستفادة من الرب راجعا إىل حظرية
القدس ماكان إليكم شئ اليف العلم واليف اإلرادة بل كنتم جمبورين فاليرجع الفضل إيل ألوم إليكم.
وملا أنزل هللا كالمه عل لسان النيب وهومن جنسكم ،وليس قاهرا عليكم فاتصالكم بربكم يكون

منكم .وتلك املزية لإلنسان التساويها مزية واتبع مايوحى . . .القانون هو الذي أييت من حظرية
القدس ابلوحي ،ولنرجع يف تفسري كلدمة الوحي إىل بيان الطالح اإلمام ويل هللا قال الشيخ الصدر
الشهيد(:)1واحندار العلوم من هذا التجل يعين القائم عل نفس الرجل الكامل وعل أوجه يسدم

ابلوحي إذا كان هذا الكامل نبيا( .)2يتبني بذلك ما جاء يف قلبه من األفكار الطبيعة عدما جيئ من
طريق الوحي إن كان بعد قيام التجلي يف قلبه فوحي وإن مل يكن التجلي قائدما يف قلبه فأفكار
طبيعية فكان معىن فاتبع ما يوح إليك ما ترى أن الرب قال به وأمربه فاتبع فكدماكان الدعاء
خالصا هلل الرب املتجلي يف حظرية القدس كذلك االتباع يف الدين كله منحصر يف أمر هللا املتجلي
عل قلب النيب هذا يدرك يف نفسه ،وينطبق عليه احندار العلوم من حظرية القدس فيتحد أن مثل
الظاهر والباطن شئ واحد حَت ُيكم هللا . .فإن حدث لك حادث فالمتهل فيه لفكرك حىت
أيتيك الوحي وإن أتخر فاصرب وهو خري احلاكمني يعين إن أتخر عن الوقت الذي تريد نزول
احلكم فاليفوت مصلحة ما بل تصرب أنت ،ويكون احلكم حاواي جلدميع املصاحل حكدمه تعاىل

اليفوت منه مصلحة هو املراد بقوله خري احلاكمني متت السورة .سورة يونس "أكان للناِ إىل
( )1سبق ترجمته
( )2منصب إمامت،الشاه إسماعيل الدهلوي.18،
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مبني توجيهه ألذهان العامة إىل التفكري يف هذه املسألة  .لورة املسألة يقوم رجل يقول أوح هللا
إيل أن أنذر الناس أهنم إن مل يتوجهوا إىل قبول برانجمي يهلكون ،والذين يقبلونه يتقدمون عل

الناس ،وهذا التقدم حتت ألول الفطرة قدم صدق . .فالذين اليتفكرون بل عادهتم ينكرون كل
ما يف خالف مزموعاهتم هؤالء إمسهم يف القرآن الكافرون( .)1إن رأينا إىل اشتقاق اإلسم فهو
مأخوذ من الكفر هم يدفنون فطرهتم السليدمة حتت غواشي اجلهل ،والرسوم الباطلة ،ويقومون
إلنكار احلق ومصادمته فدمثل هؤالء الناس قالوا إن هذا لساحر مبني هو يدعي أنه يوح إليه

فكيف نعرف هو يدعي أن قوما هم يف أخرايت الناس يتقدمون عل مجيع الدنيا هذا عل خالف
القوانني الفطرية يعين أنه لسحر كيف يصدق؟ الكالم مع هؤالء الناس يكون عل ألول احلكدمة
يف التفهيم ،ويسدم هذا الباب تصفية ذهن العرب لقبول برانمج القرآن فهذا ممتد من قوله :إِّ َّن
ِّ ِّ
ربَّ مكم َّ َّ ِّ
السماو ِّ
استَ َو َعلَى ال َْع ْر ِّ
ش يم َدبِّ مر ْاأل َْم َر َما
ِ ِّيف ستَّة أَ ََّّيظم مُثَّ ْ
ات َو ْاأل َْر َ
اَّلل الذي َخلَ َق َّ َ َ
َ م
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
اَّلل رب مكم فَا ْعب مدوه أَفَ َال تَ َذ َّكرو َن ( )3إِّلَْيه مرِّجعم مكم َِّ
مجيعا َو ْع َد
م ْن َشفي ظع إَِّّال م ْن بَ ْعد إِّ ْذنه َذل مك مم َّ َ ْ م
َْ ْ
م
ْق مُثَّ ي ِّعي مده لِّيج ِّزي الَّ ِّذين آمنموا و َع ِّملموا َّ ِّ ِّ ِّ ِّ َّ ِّ
َّ
اَّلل َح ًّقا إِّنَّه يَ ْب َدأم ْ
ين َك َف مروا
اخلَل َ م
الصاحلَات ِّابلْق ْسط َوالذ َ
َْ َ َ َ َ
َّ ِّ
الشمس ِّ
اب ِّمن َِّ
اب أَلِّ ٌ ِّ
ويَاء َوالْ َق َم َر
مح ظيم َو َع َذ ٌ
َهل ْم َش َر ٌ ْ
يم ِبَا َكانموا يَ ْك مف مرو َن ( )1ه َو الذي َج َع َل َّ ْ َ
از َل لِّتَ ْعلَموا َع َد َد ِّ
صل ْاآلَّي ِّ
ِّ
السنِّ َ ِّ
نمورا َوقَ َّد َره َمنَ ِّ
اب َما َخلَ َق َّ
ت
اَّلل ذَلِّ َ
س َ
ك إَِّّال ِّاب ْحلَِّق يم َف م َ
م
ني َوا ْحل َ
لَِّقوظم ي علَمو َن ( )5إِّ َّن ِّيف ا ْختِّ َال ِّ
ِ َآلَّي ظ
اَّلل ِّيف َّ ِّ
ف اللَّْي ِّل َوالنَّه ِّ
ار َوَما َخلَ َق َّ
ت
الس َما َوات َو ْاأل َْر ِّ َ
ْ َْ م
ِّ ظ
ِّ
ِّ
ِّ َّ ِّ
َّ ِّ
ين ه ْم َع ْن
اء ََ َوَر م
ووا ِّاب ْحلَيَاة الدنْ يَا َواَ َْمأَنوا با َوالذ َ
ل َق ْوم يَتَّ مقو َن ( )6إِّ َّن الذ َ
ين َال يَ ْر مجو َن ل َق َ
ك مأْواهم النَّار ِِّبَا َكانموا ي ْك ِّسبو َن ( )8إِّ َّن الَّ ِّذين آمنموا و َع ِّملموا َّ ِّ
ِّ ِّ
احل ِّ
ِّ
ات
َ م
الص َ
آَّيتنَا رَافلمو َن ( )7أمولَئ َ َ َ م م
َ
َ َ َ
يه ِّديهم ربم ِِّبُِّيَ ِّانم ََتْ ِّري ِّمن َحتْتِّهم ْاأل َْنار ِّيف جن ِّ
ك اللَّه َّم
َّات الن َِّّع ِّيم (َ )4د ْع َواه ْم فِّيها مس ْب َحانَ َ
م َ
ْ
َ َْ ْ
ْ م
ِّ
ِّ
آخر َد ْعواهم أ ِّ
ِّ
َن ا ْحلَ ْم مد ََِّّّلل َر ِّ
اَّلل لِّلن ِّ
ني (َ )40ولَ ْو يم َع ِّج مل َّ
َّاِ
ب ال َْعالَ ِّم َ
َوَحتيَّ تمه ْم فيها َس َال ٌم َو م َ ْ
ِّ
َّ ِّ
ِّ
الش َّر ْ ِّ
َّ
اء ََ ِّيف َم ْغيَ ِّان ْم يَ ْع َمهو َن
است ْع َجا َهل ْم ِّاب ْخلَ ِّْري لَ مقض َي إِّلَْيه ْم أ َ
َجلمه ْم فَ نَ َذ مر الذ َ
ين َال يَ ْر مجو َن ل َق َ
اإلنْسا َن الضر دع َاَ ِّجل ْنبِّه أَو قَ ِّ
و َّره َم َّر َكأَ ْن
اعدا أ َْو قَائِّما فَ لَ َّما َك َ
(َ )44وإِّ َذا َم َّ
ش ْفنَا َع ْنه م
ََ َ ْ
س ِّْ َ
( )1تعري الكافر في اص طالر القرآن:يقول الش يخ غالم مص طفى القاس مي في تفس ير س ورة س با ما ملخص ه :إن
مفهوم الكلمة الطيبة هو أن الملك الحقيقي ليس أحد س وى هللا فالناس الذين ينكرون ملوكية قواعده المقررة ويأخذون
ملوكهم معبودين هم كافرون ومنكرو الحس اب ن نتيجة إنكار حس اب هللا عزوجل هي إنكار ملوكيته لينظر :تفس ير
سورة سبا،باللغة السندية ,من أمالي الشيخ عبيد هللا السندي.74-73 ،
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و ظر م َّ ِّ
ك مزيِّن لِّل ِّ
ني َما َكانموا يَ ْع َملمو َن (َ )41ولََق ْد أَهلَ ْكنَا الْ مق مرو َن ِّم ْن
ْم ْس ِّرف َ
ََلْ يَ ْدعمنَا إِّ َىل م َ
سه َك َذل َ َ م
ِّ
قَ ْبلِّ مكم لَ َّما ظَلَموا وجاء ْتم رسلمهم ِّابلْب يِّنَ ِّ
ني
ات َوَما َكانموا لِّيم ْؤِّمنموا َك َذلِّ َ
ك َْْن ِّزي الْ َق ْوَم ال مْم ْج ِّرم َ
م ََ َ ْ مم ْ َ
ْ
ف ِّيف ْاأل َْر ِّ
ف تَ ْع َملمو َن (َ )41وإِّذَا تم ْت لَى َعلَْيه ْم
ِ ِّم ْن بَ ْع ِّده ْم لِّنَ ْنظمَر َك ْي َ
( )43مُثَّ َج َعلْنَا مك ْم َخ َالئِّ َ
ِّ
ات قَ َ َّ ِّ
ت بِّ مقر ظ
آَّيتمنَا ب يِّنَ ظ
ِّ
آن رَ ِّْري ه َذا أ َْو بَ ِّدلْه قم ْل َما يَ مكو من ِّيل أَ ْن أمبَ ِّدلَه
َ َ
اء ََ ائْ ْ
ال الذ َ
ين َال يَ ْر مجو َن ل َق َ
ِّ ِّ ِّ ِّ
اب يَ ْوظم َع ِّظ ظيم ()45
َخ م
وحى إِّ ََّ
يل إِِِّّن أ َ
ص ْي م
اف إِّ ْن َع َ
ت َرِّيب َع َذ َ
م ْن ت ْل َقاء نَ ْفسي إِّ ْن أَتَّبِّ مع إَِّّال َما يم َ
قم ْل لَ ْو َشاءَ َّ
ت فِّي مك ْم عم ممرا ِّم ْن قَ ْبلِّه أَفَ َال تَ ْع ِّقلمو َن
اَّلل َما تَلَ ْوتمه َعلَْي مك ْم َوَال أَ ْد َرا مك ْم بِّه فَ َق ْد لَبِّثْ م
( )46فَمن أَظْلَم ِّممَّ ِّن افْ تَ ر َعلَى َّ ِّ
ب ِِّب ََّيتِّه إِّنَّه َال يم ْفلِّ مح ال مْم ْج ِّرممو َن ()47
اَّلل َكذاب أ َْو َك َّذ َ
َ
َْ م
وي ْعب مدو َن ِّمن مد ِّ
ضره ْم َوَال يَ ْن َفعمه ْم َويَ مقولمو َن ه مؤَال ِّء مش َف َعا مؤََ ِّع ْن َد َّ
ون َّ
اَّلل قم ْل أَتمنَ بِّئمو َن
اَّلل َما َال يَ م
ْ
ََ م
السماو ِّ
ات َوَال ِّيف ْاأل َْر ِّ
َّ
َّاِ
اَّلل ِِّبَا َال يَ ْعلَ مم ِّيف َّ َ َ
ِ مس ْب َحانَه َوتَ َع َاىل َع َّما يم ْش ِّرمكو َن (َ )48وَما َكا َن الن م
ِّ
ِّ
ِّ
ت ِّمن ربِّ َ ِّ
يما فِّيه َُيْتَلِّ مفو َن ()44
إَِّّال أ َّممة َواح َدة فَا ْختَ لَ مفوا َولَ ْوَال َكل َمةٌ َسبَ َق ْ ْ َ
ك لَ مقض َي بَ ْي نَه ْم ف َ
ِّ
ِّ
ِّ
وي مقولمو َن لَوَال أمنْ ِّز َل َعلَيه آيةٌ ِّمن ربِّه فَ مقل إِّ ََّّنَا الْغَي ِّ
ين
ْ
ََ
ْ َ ْ َ
ب ََّّلل فَانْ تَظ مروا إِِِّّن َم َع مك ْم م َن ال مْم ْن تَظ ِّر َ
ْ م
ْ
ِّ
آَّيتِّنَا قم ِّل َّ
َس َرعم َم ْكرا
اء َم َّ
َّاِ َر ْمحَة ِّم ْن بَ ْع ِّد َ
اَّلل أ ْ
س ْته ْم إِّذَا َهل ْم َم ْك ٌر ِّيف َ
و َّر َ
(َ )10وإذَا أَذَقْنَا الن َ
إِّ َّن رسلَنَا ي ْكتم بو َن ما ُتَْ مكرو َن ( )14هو الَّ ِّذي يسِّريمكم ِّيف الْب ِّر والْب ْح ِّر ح ََّت إِّذَا مك ْن تمم ِّيف الْ مفل ِّ
ْك
مَ م ْ َ َ َ َ
ْ
َ
مم َ م َ م
وجرين ِّبم بِّ ِّر ظ ِّ ظ
ف وجاءهم الْموج ِّمن مك ِّل م َك ظ
ِّ
ِّ
ان َوظَنوا أ ََّن ْم
اء ْتا ِّر ٌ
يح َعاص ٌ َ َ َ م َ ْ م ْ َ
َ َ َْ َ ْ
يح ََيبَة َوفَ ِّر محوا با َج َ
أ ِّ
الدين لَئِّن أ َْْنَي تَ نَا ِّمن ه ِّذه لَنَ مكونَ َّن ِّمن َّ ِّ
ِّ
اَّلل مخمْلِّ ِّ
ط ِّب ْم َد َع موا َّ
ين ( )11فَ لَ َّما
محي َ
ني لَه َ ْ ْ
صَ
ْ
الشاك ِّر َ
َ
اع ا ْحلياةِّ
ِّ
أ َْْنَاه ْم إِّذَا ه ْم يَ ْب غمو َن ِّيف ْاأل َْر ِّ ِّ
َّاِ إِّ ََّّنَا بَغْيم مك ْم َعلَى أَنْ مفس مك ْم َمتَ َ ََ
ِ بغَ ِّْري ا ْحلَِّق ََّي أَيها الن م
الدنْ يَا مُثَّ إِّلَْي نَا َم ْرِّجعم مك ْم فَ نم نَ بِّئم مك ْم ِِّبَا مك ْن تم ْم تَ ْع َملمو َن ( )13إِّ ََّّنَا َمثَ مل ا ْحلَيَاةِّ الدنْ يَا َك َم ظاء أَنْ َزلْنَاه ِّم َن
ات ْاألَر ِّ ِّ
َخ َذ ِّ
ِ مز ْخ مرفَها
الس َم ِّاء فَا ْختَ لَ َ
َّ
ام َح ََّت إِّ َذا أ َ
ت ْاألَ ْر م
َّاِ َو ْاألَنْ َع م
ط بِّه نَبَ م ْ
ِ ممَّا ََيْ مك مل الن م
َّ ِّ
ادرو َن َعلَْيها أ ََاتها أ َْمرََ لَْيال أَو َنارا فَجعلْنَاها ح ِّ
صيدا َكأَ ْن ََلْ تَ ْغ َن
َوازَّيَّنَ ْ
ََ
ْ
َ
ت َوظَ َّن أَهلمها أَن ْم قَ م
م
صل ْاآلَّي ِّ
س َك َذلِّ َ ِّ
ِّاب ْأل َْم ِّ
ت لَِّق ْوظم يَتَ َف َّك مرو َن (َ )11و َّ
الس َالِّم َويَه ِّدي َم ْن
اَّلل يَ ْدعمو إِّ َىل َد ِّار َّ
ك نم َف م َ
ِّ ِّ
ِّ ظ ِّ
سنموا ا ْحلم ْس ََ َوِّزََّي َدةٌ َوَال يَ ْره مق مو مجوهه ْم قَ تَ ٌر َوَال ِّذلَّةٌ
يَ َ
ين أ ْ
شاءم إِّ َىل ص َراط مم ْستَق ظيم ( )15للَّذ َ
َح َ
ِّ
َّ ِّ
ِّ
ِّ
السيِّئَ ِّ
ات َج َزاءم َسيِّئَ ظة ِِّبِّثْلِّها
سبموا َّ
أمولَئِّ َ
كأْ
َص َح م
اب ا ْجلَنَّة ه ْم فيها َخال مدو َن (َ )16والذ َ
ين َك َ
ِّ
ِّ
اَّلل ِّمن َع ِّ
ك
اص ظم َكأَََّّنَا أم ْر ِّشيَ ْ
ت مو مجوهه ْم قِّطَعا ِّم َن اللَّْي ِّل ممظْلِّما أمولَئِّ َ
َوتَ ْره مقه ْم ذلَّةٌ َما َهل ْم م َن َّ ْ
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ِّ
مجيعا مُثَّ نَ مق م ِّ ِّ
َصحاب الن ِّ ِّ
شرهم َِّ
ين أَ ْش َرمكوا َم َكانَ مك ْم
أَْ م
َّار ه ْم فيها َخال مدو َن (َ )17ويَ ْوَم ََْن م م ْ
ول للَّذ َ
ال مش َرَكا مؤه ْم َما مك ْن تم ْم إِّ ََّّي ََ تَ ْعبم مدو َن ( )18فَ َك َفى ِّاب ََّّلل َشهيدا
أَنْ تم ْم َو مش َرَكا مؤمك ْم فَ َزيَّلْنَا بَ ْي نَه ْم َوقَ َ
ِّ
ِّ ِّ
ك تَ ْب لمو مكل نَ ْف ظ
ت َومردوا إِّ َىل
َسلَ َف ْ
ني ( )14هنَالِّ َ
بَ ْي نَ نَا َوبَ ْي نَ مك ْم إِّ ْن مكنَّا َع ْن عبَ َ
س َما أ ْ
ادتِّ مك ْم لَغَافل َ
الس َم ِّاء َو ْاأل َْر ِّ
َّ
ِ أ ََّم ْن
و َّل َع ْنه ْم َما َكانموا يَ ْفتَ مرو َن ( )30قم ْل َم ْن يَ ْرمزقم مك ْم ِّم َن َّ
اَّلل َم ْوَاله مم ا ْحلَِّق َو َ
ِّ
ِّ
ت ِّم َن ا ْحلَ ِّي َوَم ْن يم َدبِّ مر ْاأل َْم َر
ك َّ
ُيَْلِّ م
ج ال َْميِّ َ
الس ْم َع َو ْاألَبْ َ
ج ا ْحلَ َّي م َن ال َْميِّت َو مُيْ ِّر م
ار َوَم ْن مُيْ ِّر م
صَ
اَّلل فَ مق ْل أَفَ َال تَتَّ مقو َن ( )34فَ َذلِّ مك مم َّ
سيَ مقولمو َن َّ
ََن
َّال مل فَأ َّ
اَّلل َرب مك مم ا ْحلَق فَ َماذَا بَ ْع َد ا ْحلَِّق إَِّّال الض َ
فَ َ
َّ ِّ
س مقوا أ ََّن ْم َال يم ْؤِّمنمو َن ( )33قم ْل ه ْل
ك َح َّق ْ
ت َربِّ َ
ص َرفمو َن (َ )31ك َذلِّ َ
ت َكلِّ َم م
تم ْ
ك َعلَى الذ َ
ين فَ َ
ْق مُثَّ يمِّعي مده قم ِّل َّ
اَّلل يَ ْب َدأم ْ
ِّم ْن مش َرَكائِّ مك ْم َم ْن يَ ْب َدأم ْ
ََن تم ْؤفَ مكو َن ( )31قم ْل ه ْل
ْق مُثَّ يمِّعي مده فَأ َّ
اخلَل َ
اخلَل َ
ِّمن مشرَكائِّ مكم من يه ِّدي إِّ َىل ا ْحل ِّق قم ِّل َّ ِّ ِّ
ِّ
َحق أَ ْن يمتَّبَ َع أ ََّم ْن
اَّلل يَهدي لل َ
ْح ِّق أَفَ َم ْن يَهدي إِّ َىل ا ْحلَِّق أ َ
َ
ْ َ ْ َْ َ
ف َحتْ مك ممو َن (َ )35وَما يَتَّبِّ مع أَ ْكثَ مره ْم إَِّّال ظَنًّا إِّ َّن الظَّ َّن َال
َال يَه ِّدي إَِّّال أَ ْن يمه َد فَ َما لَ مك ْم َك ْي َ
ِّ
اَّلل َعلِّيم ِِّبَا ي ْفعلمو َن ( )36وما َكا َن ه َذا الْ مقرآ من أَ ْن ي ْفتَ ر ِّمن مد ِّ
ون
يم ْغ ِِّن م َن ا ْحلَِّق َش ْي ئا إِّ َّن َّ ٌ َ َ
م َ ْ
ََ
ْ
صيل ال ِّ
ص ِّد َ ِّ
ِّ
ب فِّيه ِّم ْن َر ِّ
ْكتَ ِّ
َّ
ني ( )37أ َْم
اَّلل َولَ ِّك ْن تَ ْ
ب ال َْعالَ ِّم َ
يق الَّذي بَ ْ َ
اب َال َريْ َ
ني يَ َديْه َوتَ ْف َ
ي مقولمو َن افْ ت راه قمل فَأْتموا بِّس ظ ِّ ِّ
ون ا ََّّلل إِّ ْن مك ْن تمم ِّ ِّ
استَطَ ْعتمم ِّمن مد ِّ
ني ()38
صادق َ
ْ َ
ورة مثْله َوا ْدعموا َم ِّن ْ ْ ْ
َ
م َ
ََ ْ
ِّ
ك َك َّذ َّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ف َكا َن
ين ِّم ْن قَ ْبلِّه ْم فَانْظمْر َك ْي َ
بَ ْل َك َّذبموا ِِّبَا ََلْ مُييطموا بِّعلْمه َولَ َّما ََيْت ْم َأت ِّْويلمه َك َذل َ َ
ب الذ َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ين ()10
ني (َ )34وِّمنْه ْم َم ْن يم ْؤِّم من بِّه َوِّم ْنه ْم َم ْن َال يم ْؤِّم من بِّه َوَرب َ
َعاقبَةم الظَّال ِّم َ
ك أَ ْعلَ مم ِّابل مْم ْفسد َ
وك فَ مق ْل ِّيل َع َملِّي َولَ مك ْم َع َملم مك ْم أَنْ تم ْم بَ ِّريئمو َن ِّممَّا أَ ْع َم مل َوأ َََ بَ ِّريءٌ ِّممَّا تَ ْع َملمو َن ()14
َوإِّ ْن َك َّذبم َ
ت تم ْس ِّم مع الص َّم َولَ ْو َكانموا َال يَ ْع ِّقلمو َن (َ )11وِّم ْنه ْم َم ْن يَ ْنظممر
َوِّم ْنه ْم َم ْن يَ ْستَ ِّمعمو َن إِّلَْي َ
ك أَفَأَنْ َ
ِّ
ِّ
ت َت ِّدي الْعمي ولَو َكانموا َال ي ْب ِّ
ص مرو َن ( )13إِّ َّن َّ
َّاِ
إِّلَْي َ
ك أَفَأَنْ َ
م
مْ َ َ ْ
َّاِ َش ْي ئا َولَك َّن الن َ
اَّلل َال يَظْل مم الن َ
اعة ِّم َن النَّه ِّ
ارفمو َن بَ ْي نَه ْم قَ ْد
سه ْم يَظْلِّ ممو َن (َ )11ويَ ْوَم َُْي م
ش مره ْم َكأَ ْن ََلْ يَلْبَ ثموا إَِّّال َس َ
ار يَتَ َع َ
أَنْ مف َ
ِّ
ِّ َّ ِّ
ين َك َّذبموا بِّلِّ َق ِّاء َّ
ض الَّ ِّذي نَ ِّع مده ْم أ َْو
ين (َ )15وإِّ َّما نم ِّريَن َ
َّك بَ ْع َ
اَّلل َوَما َكانموا ممهتَد َ
َخس َر الذ َ
َّك فَِّإلَْي نَا َم ْرِّجعمه ْم مُثَّ َّ
اَّلل َشهي ٌد َعلَى َما يَ ْف َعلمو َن (َ )16ولِّ مك ِّل أ َّمم ظة َر مس ٌ
اء َر مسومهل ْم
نَتَ َوفَّيَ ن َ
ول فَِّإذَا َج َ
ضي ب ي نَهم ِّابل ِّْقس ِّط وهم َال يظْلَمو َن ( )17وي مقولمو َن مَت ه َذا الْو ْع مد إِّ ْن مك ْن تمم ِّ ِّ
ِّ
ني ()18
صادق َ
ََ
ْ َ
ََ
قم َ َ ْ ْ ْ َ ْ م م
َ
و ًّرا وَال نَ ْفعا إَِّّال ما َشاء َّ ِّ
ظ
قمل َال أَملِّ م ِّ ِّ
َجلمه ْم فَ َال يَ ْستَأ ِّْخ مرو َن
ْ ْ
َج ٌل إِّذَا َجاءَ أ َ
اَّلل ل مك ِّل أ َّممة أ َ
ك لنَ ْفسي َ َ
َ َ
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اعة َوَال يَ ْستَ ْق ِّد ممو َن ( )14قم ْل أ ََرأَيْ تم ْم إِّ ْن أ ََات مك ْم َع َذابمه بَيَاات أ َْو َنارا َما َذا يَ ْستَ ْع ِّج مل ِّم ْنه
َس َ
آآل َن وقَ ْد مك ْن تمم بِّه تَستَ ْع ِّجلمو َن ( )54مُثَّ قِّ ِّ ِّ
الْم ْج ِّرممو َن ( )50أ مَُثَّ إِّذَا َما وقَ َع َ ِّ
ين
ْ
ْ
يل للَّذ َ
آم ْن تم ْم به ْ َ
َ
م
َ
اخلمل ِّ
اب ْ
َح  ٌّق ه َو قم ْل
ْد ه ْل مَتْ َزْو َن إَِّّال ِِّبَا مك ْن تم ْم تَ ْك ِّسبمو َن (َ )51ويَ ْستَ ْنبِّئمونَ َ
ظَلَ مموا ذموقموا َع َذ َ
كأَ
ِّ
ين (َ )53ولَ ْو أ َّ
ت َما ِّيف ْاأل َْر ِّ
َن لِّ مك ِّل نَ ْف ظ
ت بِّه
ِ َالفْ تَ َد ْ
س ظَلَ َم ْ
إِّي َوَرِّيب إِّنَّه َحلَ  ٌّق َوَما أَنْ تم ْم ِِّبمْعج ِّز َ
وأَسروا النَّ َدامةَ لَ َّما رأَوا الْع َذاب وقم ِّ
ض َي بَ ْي نَه ْم ِّابل ِّْق ْس ِّط َوه ْم َال يمظْلَ ممو َن ( )51أ ََال إِّ َّن ََِّّّلل َما ِّيف
َ
َ َ
َم َ َ َ
السماو ِّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
ِ أ ََال إِّ َّن َو ْع َد َّ
يت َوإِّلَْيه
اَّلل َح  ٌّق َولَ ِّك َّن أَ ْكثَ َره ْم َال يَ ْعلَ ممو َن ( )55ه َو مُْييِّي َومُيِّ م
َّ َ َ
اءتْ مك ْم َم ْو ِّعظَةٌ ِّم ْن َربِّ مك ْم َو ِّش َفاءٌ لِّ َما ِّيف الص مد ِّ
ور َوهد
َّاِ قَ ْد َج َ
تم ْر َجعمو َن (ََّ )56ي أَيها الن م
ور ْمحةٌ لِّل ِّ
ض ِّل َّ
ك فَ لْيَ ْف َر محوا ه َو َخ ْي ٌر ِّممَّا ََْي َمعمو َن ( )58قم ْل
ني ( )57قم ْل بَِّف ْ
اَّلل َوبَِّر ْمحَتِّه فَبِّ َذلِّ َ
ْم ْؤمنِّ َ
ََ َ م
آَّلل أ َِّذ َن لَ مك ْم أ َْم َعلَى َّ
اَّلل لَ مك ْم ِّم ْن ِّرْز ظق فَ َج َعلْتم ْم ِّم ْنه َح َراما َو َح َالال قم ْل َّ
أ ََرأَيْ تم ْم َما أَنْ َز َل َّ
اَّلل
تَ ْفتَ رو َن ( )54وما ظَن الَّ ِّذين ي ْفتَ رو َن َعلَى َّ ِّ
ب يَ ْوَم ال ِّْقيَ َام ِّة إِّ َّن َّ
ض ظل َعلَى
اَّلل لَ مذو فَ ْ
اَّلل الْ َكذ َ
ََ
َ َ م
م
الن ِّ ِّ
ْن وما تَ ْت لمو ِّم ْنه ِّمن قمر ظ
ظ
آن َوَال تَ ْع َملمو َن
َّاِ َولَك َّن أَ ْكثَ َره ْم َال يَ ْش مك مرو َن (َ )60وَما تَ مكو من ِّيف َشأ َ َ
ْ ْ
ِّمن َعم ظل إَِّّال مكنَّا َعلَي مكم مشهودا إِّ ْذ تمِّف م ِّ
ك ِّم ْن ِّمثْ َق ِّ
ال ذَ َّرةظ ِّيف ْاأل َْر ِّ
ِ
ب َع ْن َربِّ َ
يضو َن فيه َوَما يَ ْع مز م
ْ ْ
ْ َ
وَال ِّيف َّ ِّ
ِّ
ك َوَال أَ ْكبَ ر إَِّّال ِّيف كِّتَ ظ
اب ممبِّ ظ
اء َّ
اَّلل َال
َصغَ َر ِّم ْن ذَلِّ َ
الس َماء َوَال أ ْ
َ
ني ( )64أ ََال إِّ َّن أ َْوليَ َ
َ
ف َعلَيهم وَال هم َُْيزنمو َن ( )61الَّ ِّذين آمنموا وَكانموا ي تَّ مقو َن (َ )63هلم الْب ْشر ِّيف ا ْحلياةِّ
َخ ْو ٌ ْ ْ َ ْ َ
ََ
َ
م م َ
َ َ َ
ِّ
الدنْ يا وِّيف ْاآل ِّخرةِّ َال تَ ْب ِّديل لِّ َكلِّم ِّ
ات َّ
ك قَ ْومهل ْم إِّ َّن
يم (َ )61وَال َُْي مزنْ َ
اَّلل ذَلِّ َ
َ َ
َ َ
ك ه َو الْ َف ْومز ال َْعظ م
َ
ِّ
ِّ
السماو ِّ
مجيعا هو ال َّ ِّ
ال ِّْع َّزةَ ََِّّّلل َِّ
ات َوَم ْن ِّيف ْاأل َْر ِّ
ِ َوَما يَتَّبِّ مع
سم م
يم ( )65أ ََال إِّ َّن ََّّلل َم ْن ِّيف َّ َ َ
َ
يع ال َْعل م
الَّ ِّذين ي ْدعمو َن ِّمن مد ِّ
ون َّ
صو َن ( )66ه َو الَّ ِّذي
اَّلل مش َرَكاءَ إِّ ْن يَتَّبِّعمو َن إَِّّال الظَّ َّن َوإِّ ْن ه ْم إَِّّال َُيْ مر م
ْ
ََ
ِّ
ِّ
ِّ
ك َآلَّي ظ
ِّ
ت لَِّق ْوظم يَ ْس َمعمو َن ( )67قَالموا
ار مم ْبصرا إِّ َّن ِّيف َذل َ َ
َج َع َل لَ مك مم اللَّْي َل لتَ ْس مكنموا فيه َوالنَّه َ
ِ إِّ ْن ِّع ْن َد مكم ِّمن س ْلطَ ظ
السماو ِّ
ات َوَما ِّيف ْاأل َْر ِّ
َّاَّتَ َذ َّ
ان ِّب َذا
ْ ْ م
اَّلل َولَدا مس ْب َحانَه ه َو الْغَِِّن لَه َما ِّيف َّ َ َ
اَّلل ما َال تَ ْعلَمو َن ( )68قمل إِّ َّن الَّ ِّذين ي ْفتَ رو َن َعلَى َّ ِّ
ب َال يم ْفلِّ محو َن
اَّلل الْ َكذ َ
أَتَ مقولمو َن َعلَى َّ َ
م
ْ
َ َ م
ِّ
ِّ
اب َّ
الش ِّدي َد ِِّبَا َكانموا يَ ْك مف مرو َن ( )70حتت
(َ )64متَاعٌ ِّيف الدنْ يَا مُثَّ إِّلَْي نَا َم ْرجعمه ْم مُثَّ نمذي مقه مم ال َْع َذ َ
هذا الباب فصول:
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الفصل األول :من  0إىل  23إله احلق يف نظر الطبائع السليدمة ،ولقاؤه هذا الذي يعرب عنه يف
حكدمة اإلمام ويل هللا :احلجر البحت لطيفة نورانية يف نفس كل شئ متيل طبيعتها إىل هللا( )1لومل
يكن يف جبلة اإلنسان هذه القوة ما أمكن دعوة اإلنسانية إىل هللا أوما انتظم تلك الدعوة .يف اآلية
الثالثة بيان حظرية القدس ،وقيام التجلي اإلهلي فيها .األمر كاملسلم ويف آخر  0أفالتذكرون.
واآلية  2بيان اجنذاب اإلنسانية إىل حظرية القدس هذا الذي يعرب عنه بلقاء هللا مث يف  1إىل 3
تشريح لتصرف الرمحن املستوى عل العرش يف عامل اخللق ،ويف ضرورايت اإلنسان اليقدرإنسان
أن يعرض عنها فاآلية  1هو الذي جعل الشمس . . .واآلية  3إن يف اختالف الليل . . .ويف
 8إىل  23تشريح مزيد للحياة األخروية يعين اجنذاب اإلنسانية ،ولقاء هللا مث يف  22إىل  22بيان
اقتضاء الفطرة اإلنسانية الرجوع إىل هللا يف حالته التكون عليها غلبة البهيدمية ،واالستغراق يف
االرتفاقات للحياة الدنيا إذا حصل التجرد عن هذا يف بعض األحيان يتوجه اإلنسان إىل هللا
ابقتضاء فطري بدون تعليم أحد .وإفساد هذه الفطرة يبطل نظام اإلنسانية إبشاعة الظلم وترك
العدل .هذا يف  20ويف  22إشارة إىل أن القرآن يريد أن يستيقظ تلك القوة يف املخاطبني يعين
العرب ولويعجل هللا إىل كيف تعملون . .استعجاهلم ابخلري . .يعين كدما يعجل هللا اخلري يف الناس
ملا يسألونه فإن عجل هلم الشر كذلك ملا يسئلونه عن جهل هللكوا فهؤالء اجلهال اليستحقون
اخلطاب إال يف حالة مسهم الضر أما إذا كشف عنهم الضر يغلب عليهم االستغراق يف االرتفاقات
الدنيوية .فكل واحد اليريد إال نفسه خالة فينشأ الظلم فيقيم عليهم أسلم البينات يعين الذي
تعدمله للناس الحتبون أن يعدمله الناس لكم فإذا مل يتوجهوا إىل الفهم يهلكون .فاآلن جاء دوركم
فهل تقومون ابحلق أي ابقتضاء الفطرة اإلسالمية أم ال؟يقدم إليهم برانمج للحياة إن التزموا العدمل
به يتقدمون عل الناس يعين يستحقون بقرار من الناس فهو قدم لدق ،وإن أعرضوا يهلكون
فالتبشري لقوم يكون مع اإلنذار له فاليرجع إىل ذواهتم بل يرجع إىل قوة الربانمج وتقوية الفطرة فأي

( )1لينظر:حجة هللا البالغة,اإلمام الدهلوي.535/5,
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عجب يف هذا القوم ضعيف والابئس؛لكنهم لو لدمدموا العزم عل العدمل بربانمج لحيح أعل
من مجيع الربانمج حلصل هلم اخلري الكثري يف أدىن مدة ،وأقل حمنة فهذا املعىن يف الربانمج.
الفصل الثاين:الربانمج هو القرآن ،واليريدون اتباعه فيلزمون بذلك بتسلسل التفكر .هذا الباب
الثانوي حتته (ب) من  21إىل  28يريدون برانجما غري هذا ،واجلواب أن هذا الميكن أبدا فإن كل
ما دونه فهو ابطل هذا قوله :وإذا تتلى عليهم . . .إىل اجملرمون . .آَّيت بقرآن رري هذا. . .
البحث يف االرتفاقات يكون حتت مصاحل خمتلفة ،وبعض الناس يرتبون مجيع االرتفاقات عل ما
تقتضيه احلكدمة الطبيعية والطب مثال كدما حققه اإلمام يف حجة هللا البالغة:واألنبياء رتبوها عل
اإلحسان فكل ارتفاق إذا كان عل لورة عينها األنبياء ينتج تقريب اإلنسان إىل ولوله إىل
مقامات اإلحسان من التشبه ابملةأ األعل  ،والتطلع إىل التجلي القائم وسط حظرية القدس
فاالرتفاقات الطبيعية اليقدر اإلنسان أن يرتكها فهم يثبتون ترتيبها عل اإلحسان والعدل يعين
التقوى اليت هي نظام القرآن ،ويريدون نظام ارتفاقات عل وجه آخر حتت ألول الطب والنجوم
وغريها كدما حققه اإلمام يف حجة هللا .ج .املانع هلم عن اتباع القرآن هو جهلهم يف معرفة الرب.
هذا الفصل ممتد من  27إىل  01املذكور يف هذا الفصل أوال من  27إىل  43عبادهتم بغريهللا،
واختالفهم يف ذلك هذا يعبد هذا واآلخر يعبد ذلك ،فإذا تركوا التوجه إىل الرب وحده يكون فيهم
شرك واختالف ،وهم يريدون هل تلك املسألة بنزول آية خارقة ؟هذا البيان ممتد إىل  43ويعبدون
إىل اومنتظرين مث املذكور بعده أهنم يعرضون عن حجج هللا القائدمة عليهم ،ويكون ذلك بسبب
اشتغاهلم مبرافق احلياة الدنيا ،ونتيجة هذا اإلعراض تكون فساد احلياة اآلخرة ،والدخول يف جهنم
بعد إقامة احلجة عليهم ،وبعد اعرتافهم هبا فاإلعراض مذكور إىل  40وإذا أذقنا إىلُ . . .تكرون
وبيان هذا املكر يف اآلية هو الذي يسريكم  . . . .إىل لغري احلق .هذا سبب اشتغاهلم يف املرافق
مذكور يفَ . .ييها الناِ إَّنا بغيكم . . .إىل يتفكرون .فدما هو سبب إعراضهم يعين املرافق كلها
ابملوت ،وبعد ذلك يتنبهون الحمالة ،والينفع إال التنبه يف الدنيا فالذين تنبهوا بياهنم أتخر إىل. . .
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وهللا يدعو إىل خالدون .والذين مل يتنبهوا يف الدنيا يتنبهون يف اآلخرة ذكر يف  03والذين كسبوا
إىل رافلني .فتقوم عليهم احلجة؛ألن املعبود ينكر عليهم يف هذا الوقت ينبغي أن يتوجه إىل هللا
ذكر يف هنالك تبلو . . .إىل يفرتون  .هذا الفصل مت عل ذلك.
اإلعراض عن هللا ،والتوجه إىل الشركاء سيظهر للناس يف استدمرار حياهتم من فطرهتم أنه ابطل إمنا
كان لغلبة الغواشي عل الفطرة .فاإلنسان يتفكر يف لفات هللا يتوجه إىل هللا هذا.
الفصل الثالث من  02إىل  02هذا الذي ذكران أمس قل من يرزقكم إىل . . .يفعلون هذا
الفصل التفكر يف لفات هللا  02إىل  02من لفات هللا القرآن وكيف ميكن تبديله؟ تلك املسألة
أشكلت عل الفالسفة كثريا .املسلدمون وغريهم سواء .ويف حكدمة اإلمام توضيح اتم ملا هو املراد
من تلك الكلدمة .ويف السطعات )2(1بيان مفيد عل قدرة الضرورة ،ومذكور يف مجيع كتبه يف حجة
هللا البالغة .حاللها ابإلمجال أن هللا ملا قدر نوع اإلنسان قدر الرتقائه نبذة من العلوم توافق فطرته
هي مثل الغذاء للحيوان فكدما ينزل غذاء احليوان عل الصور املختلفة ابملطر والنبات يكون فيه
حتقيق ملا قدره هللا للحيوان من أسباب حياته ،ويقال له رزق هللا كذلك تنزل تلك الطائفة من
العلوم يف حظرية القدس بصورة ،ويف قلوب أنبيائه عل لورة أخرى حىت يصل إىل أذهان كل
األقوام .هذا هو كالم هللا فاليقدر رجل عل تغيريه؛ألن قدر هللا اليغري بيانه يف . . .يف أوله
الميكن أن يفرتى هذا القرآن يعين فالميكن تبديله هذا  07مث متىن التبديل إمنا ينشأ من تكذيبه،
والتكذيب راجع إىل عدم اإلحاطة مبفهومه هذا  ،04وعدم اإلحاطة بعلدمه مفصل إىل  20وجزاء
هذا التكذيب يلزم عل اإلنسان ذكر يف  21واألمر يف ذلك هلل ،والنيب كالواسطة فقط فلقاء
اجلزاء يف الدنيا ليس بالزم أن يقع يف حياة النيب ذكر 23ومت عل ذلك الفصل.

 1كتاب في فلسفة الكون.الباحث.
( )2لينظر:س طعات،اإلمام ولي هللا الدهلوي،تص حيح وتحش ية:الش يخ غالم مص طفى القاس مي،س طعة ،53:ص -95
،99ط:أكاديمية الشاه ولي هللا الدهلوي،حيدرآباد السند.
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وما كان هذا القرآن إىل اليبصرون .التكذيب إمنا نشأ بعدم اإلحاطة بعلدمه الينظرون،
واليسدمعون ،واليؤمنون معناه اليتفكرون فاإلنسان إذا أراد أنه مع كونه مسيعا بصريا ذا رأي وفكر
الينظر هذا األمر ،واليسدمع ،واليتفكر فيه فكيف ميكن أن يفهم فإن كذبه يف تلك احلالة أليس
يكون ظلدما؟ هوظلم جيازى عليه ،واإلشارة إىل هذا أن هللا اليظلم . . .إىل مهتدين .هذا الظلم
ميكن أن يكون جزاؤه يف الدنيا واليلزم أن يكون يف حياة النيب إذ هو ليس مبالك األمر ،واإلشارة
يف  23وإما نرينك.
(ح) الفصل من لفات هللا العدل مذكور يف  28إىل  12ولكل أمة رسول . . .وإليه ترجعون
الفصل هل إذا تفكر اإلنسان يف لفات هللا مبثل هذا ينتج يف قلبه أن اتباعه واجب فيكون اتباع
القرآن الزما آخر الفصول الثانوية للبابَ .ييها الناِ . . .هو إقامة احلكم هلم ،وبرمحة هو تعليم
احلكدمة قل بفضل هللا . .قل أرأيتم ما أنزل هللا . . .أي اليشكرون فإذا كان أمر هللا بني فيه
احلالل واحلرام ،والميكن هلم أن يقوم هلم احلكم إال ابتباع ذلك الكتاب ،فاإلعراض عن حالله
وحرامه حرمان من احلكم واحلكدمة .وماتكون يف شأن . .إىل كتاب مبني .جتازون عل حسب
ذلك أال إن أولياء هللا . . .الذين اتبعوا القرآن هلم البشرى  18إىل  32تتدمة هذا الفصل31 .
إىل  83أوليس له ولد حىت يقدر الرجل ابلتعلق به أن يرتك القرآن والُيزنك . .ليس له ولد
والشريك يف  31أال أن هلل من  . . .إىل يكفرون مت هذا الباب الثانوي اتباع القرآن .وألل
الباب هو تصفية الذهن عن اجلهاالت من عدم الرجوع إىل هللا ،وعدم التقيد بدينه يف اإلمجال
ك ِّمن ِّد ِّيِن فَ َال أَ ْعب مد الَّ ِّذين تَ ْعب مدو َن ِّمن مد ِّ
ظ
ون
ْ
َ م
م
َّاِ إِّ ْن مك ْن تم ْم ِّيف َش ْ
الذي يف األمس .قم ْل ََّي أَيها الن م
ِّ
ِّ
اَّلل َولَ ِّك ْن أَ ْعبم مد َّ
َّ
ني ( .)401إشاعة هذا األمر
اَّلل الَّ ِّذي يَتَ َوفَّا مك ْم َوأ ِّمم ْر م
ت أَ ْن أَ مكو َن م َن ال مْم ْؤمنِّ َ

يف األمة هي مقصد الباب األول مث يف اآلايت بعده وأن أقم وجهك . .شرحه يف الباب الثاين
فأمر الدين الذي هو من واجبات النبوة يساوي معه ذهنية القوم هذا هو إقامة النظرايت يعين
ال
وح إِّ ْذ قَ َ
العقائد واألخالق مث الباب الثاين إثبات النظرايت ابلتاريخ من قولهَ :واتْ مل َعلَْيه ْم نَبَأَ نم ظ
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لَِّقوِّمه َّي قَ وِّم إِّ ْن َكا َن َكب ر َعلَْي مكم م َق ِّامي وتَذْكِّ ِّريي ِِّبَّي ِّ
ْت فَأ ِّْ
اَّلل فَ َعلَى َّ
ت َّ
َمجعموا أ َْم َرمك ْم
اَّلل تَ َوَّكل م
َْ
ْ َ ْ
َ
َ
مَ
يل وَال تمنْ ِّظر ِّ
ون ( )74فَِّإ ْن تَ َولَّْي تم ْم فَ َما
اء مك ْم مُثَّ َال يَ مك ْن أ َْم مرمك ْم َعلَْي مك ْم رم َّمة مُثَّ اق م
ْضوا إِّ ََّ َ
م
َو مش َرَك َ
ِّ
ِّ
ِّ
ي إَِّّال َعلَى َّ
ني ( )71فَ َك َّذبموه فَ نَ َّج ْي نَاه
اَّلل َوأ ِّمم ْر م
ت أَ ْن أَ مكو َن م َن ال مْم ْسل ِّم َ
َج ظر إِّ ْن أ ْ
َسأَلْتم مك ْم م ْن أ ْ
َج ِّر َ
َّ ِّ
ومن معه ِّيف الْ مفل ِّ
ف َكا َن َعاقِّبَةم
ين َك َّذبموا ِِّب ََّيتِّنَا فَانْظمْر َك ْي َ
ْك َو َج َعلْنَاه ْم َخ َالئِّ َ
ََ ْ ََ
ف َوأَ ْر َرقْ نَا الذ َ
الْم ْن َذ ِّرين ( )73مُثَّ ب عثْ نَا ِّمن ب ْع ِّده رسال إِّ َىل قَ وِّمهم فَجاءوهم ِّابلْب يِّنَ ِّ
ات فَ َما َكانموا لِّيم ْؤِّمنموا ِِّبَا
ْ ْ َم ْ َ
ََ ْ َ م م
م َ
ِّ ِّ
ِّ
ك نَطْبَ مع َعلَى قملم ِّ
ارو َن
َك َّذبموا بِّه ِّم ْن قَ ْب مل َك َذلِّ َ
ين ( )71مُثَّ بَ َعثْ نَا م ْن بَ ْعده ْم مم َ
وسى َوه م
وب ال مْم ْعتَد َ
ِّ
ِّ
اءه مم ا ْحلَق ِّم ْن ِّع ْن ِّد ََ قَالموا
استَ ْكبَ مروا َوَكانموا قَ ْوما مَْم ِّرم َ
إِّ َىل ف ْر َع ْو َن َوَملَئِّه ِِّب ََّيتِّنَا فَ ْ
ني ( )75فَ لَ َّما َج َ
ال موسى أَتَ مقولمو َن لِّلْح ِّق لَ َّما جاء مكم أ ِّ
َس ْح ٌر ه َذا َوَال يم ْفلِّ مح
إِّ َّن ه َذا لَ ِّس ْح ٌر ممبِّ ٌ
َ
ني ( )76قَ َ م َ
ََ ْ
َّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
آاب َء ََ َوتَ مكو َن لَ مك َما الْكِّ ِّْربََّيءم ِّيف ْاأل َْر ِّ
ِ
الساح مرو َن ( )77قَالموا أَج ْئ تَ نَا لتَ لْفتَ نَا َع َّما َو َج ْد ََ َعلَْيه َ
ِّ ِّ
وما ََْنن لَ مكما ِِّبمْؤِّمنِّني ( )78وقَ َ ِّ
ِّ
الس َح َرةم
اء َّ
َ
َ
ََ م َ
ال ف ْر َع ْو من ائْ تم ِّوِن ب مك ِّل َساح ظر َعل ظيم ( )74فَ لَ َّما َج َ
ال موسى ما ِّج ْئ تمم بِّه ِّ
الس ْح مر إِّ َّن َّ
اَّلل
قَ َ
وسى أَلْ مقوا َما أَنْ تم ْم مم ْل مقو َن ( )80فَ لَ َّما أَلْ َق ْوا قَ َ م َ َ
ال َهل ْم مم َ
ْ
اَّلل َال ي ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ين (َ )84و مُِّيق َّ
اَّلل ا ْحلَ َّق بِّ َكلِّ َماتِّه َولَ ْو َك ِّره ال مْم ْج ِّرممو َن
َسيم ْبطلمه إِّ َّن َّ م ْ
صل مح َع َم َل ال مْم ْفسد َ
( )81فَما آمن لِّموسى إَِّّال ذم ِّريَّةٌ ِّمن قَ وِّمه َعلَى َخو ظ
ف ِّم ْن فِّ ْر َع ْو َن َوَملَئِّه ْم أَ ْن يَ ْفتِّنَه ْم َوإِّ َّن
ْ
ْ ْ
َ ََ م َ
ِّ
ِّ
فِّ ْر َع ْو َن لَ َع ظ
ال ِّيف ْاأل َْر ِّ
آم ْن تم ْم ِّاب ََّّلل
ني (َ )83وقَ َ
ِ َوإِّنَّه لَ ِّم َن ال مْم ْس ِّرف َ
وسى ََّي قَ ْوم إِّ ْن مك ْن تم ْم َ
ال مم َ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ني ( )81فَ َقالموا َعلَى َّ
ني
اَّلل تَ َوَّكلْنَا َربَّنَا َال ََتْ َعلْنَا ف ْت نَة ل ْل َق ْوم الظَّال ِّم َ
فَ َعلَْيه تَ َوَّكلموا إِّ ْن مك ْن تم ْم مم ْسل ِّم َ
ك ِّمن الْ َقوِّم الْ َكافِّ ِّرين ( )86وأَوحي نا إِّ َىل موسى وأ ِّ
ِّ
َخيه أَ ْن تَبَ َّوآ لَِّق ْوِّم مك َما
َ ْ ََْ
(َ )85وَِّْننَا بَِّر ْمحَت َ َ ْ
م َ َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ك
ني (َ )87وقَ َ
يموا َّ
وسى َربَّنَا إِّنَّ َ
ِِّبِّ ْ
الص َال َة َوبَش ِّر ال مْم ْؤمنِّ َ
ص َر بميموات َو ْ
ال مم َ
اج َعلموا بميموتَ مك ْم ق ْب لَة َوأَق م
ت فِّر َعو َن وم َِلَه ِّزينَة وأ َْمواال ِّيف ا ْحلياةِّ الدنْ يا ربَّنَا لِّي ِّ
ِّ
س َعلَى
ضلوا َع ْن َسبِّيلِّ َ
َ َ م
ََ
آتَ ْي َ ْ ْ َ َ
َ َ
ك َربَّنَا اَْم ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ت َد ْع َوتم مك َما
يم ( )88قَ َ
ال قَ ْد أ ِّمجيبَ ْ
أ َْم َواهل ْم َوا ْش مد ْد َعلَى قملموب ْم فَ َال يم ْؤمنموا َح ََّت يَ َرموا ال َْع َذ َ
اب ْاألَل َ
ان سبِّ َّ ِّ
فَ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
يل الْبَ ْح َر فَأَتْ بَ َعه ْم فِّ ْر َع ْو من
ْ
يل الذ َ
استَق َ
ين َال يَ ْعلَ ممو َن (َ )84و َج َاوْزََ ببَِِّن إ ْس َرائ َ
يما َوَال تَ تَّب َع َ َ
ِّ
ِّ ِّ
آمنَ ْ ِّ
يل
وده بَ ْغيا َو َع ْدوا َح ََّت إِّذَا أَ ْد َرَكه الْغَ َر مق قَ َ
آم ْن م
َو مجنم م
ت أَنَّه َال إِّلَه إَِّّال الَّذي َ
ال َ
ت به بَنمو إ ْس َرائ َ
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ت قَ بل ومك ْن َ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
يك
ني (ْ )40
ين ( )44فَالْيَ ْوَم نمنَ ِّج َ
َوأ َََ م َن ال مْم ْسل ِّم َ
آآل َن َوقَ ْد َع َ
ت م َن ال مْم ْفسد َ
ص ْي َ ْ م َ
ك آيَة َوإِّ َّن َكثِّريا ِّم َن الن ِّ
آَّيتِّنَا لَغَافِّلمو َن ( .)41هذا الباب ابب
ك لِّتَ مكو َن لِّ َم ْن َخ ْل َف َ
بِّبَ َدنِّ َ
َّاِ َع ْن َ

التاريخ تقسم إىل فصول.

 :2ذكر نوح من  82إىل  .82هذه األرض املقدسة اترخيها الديين يبتدأ من نوح أما قبله آدم
وإدريس فلم يتعني إىل اآلن أهنم كانوا يف األرض املقدسة أرض النيل والفرات ،واملذكور يف كتب
اإلسالم إمنا هو األساطري ،وليس يف التعيني شئ اثبت اليف التوراة واليف القرآن بل قد اشتهر أن
آدم كان يف اهلند فنحن نظرا إىل تلك األساطري قدران لعله كان كشدمري()1صاجلنة اليت أنشئت له
عل وجه األرضص .وملا أخرج منها وقع يف جنوب اهلند يف سرننيدنب ،ومل يكن يف ذلك الزمن
منقطعا من اهلند عل لورة اجلزيرة .وقد ثبت يف بعض تواريخ اهلند أن جنوب اهلند كان مركزا
للتدمدن العايل إىل أايم والذين أيتون بكل ما جاء يف القرآن ،ويثبتونه يف جزيرة العرب ،وبلسان
العرب كله خرافات دعاايت ابطلة هبا قد أفسدوا األفكارالدينية .كل ما يتفكر هؤالء العرب بعد
خروج اخلالفة من أيديهم أوقبل اإلسالم زمن اجلاهلية ينسبوها إىل ألل الدين ،وفطرة آدم واضحا
هلم ذلك قبل أن إبراهيم مل يكن عراب ،واإلسالم إمنا جاء العرب بواسطة قريش أوالد إبراهيم .ليس
نشأة اإلسالم من جزيرة العرب يف معىن هذه اخلرافات ،ورجحها يف التفاسري واألحاديث .عامة
املساكني أيتون إىل احلج؛ليتعلدموا اإلسالم دين الفطرة ،وينظروا إىل آايت أنه كيف خرج اإلسالم،
وحكدمه عل األرض من احلجاز ،فإذا رأى حالة احلجاز ،ورأى عروج اإلسالم يتيقن أبن ذلك
ليس إال من أمري والعامي .األمراء يدعون دعاايت فاسدة لقيام األمارة فقط ،وعامتهم يضلون
العوام ابألراجيف والسخائف جلدمع الفلوس فقط فكيف قيام املسلدمني يف مركزهم؟واألمر القوي
يف هذا البالد هو قراءة ابلتجويد ،وقراءة الفقه عل املذاهب األربعة ،وشئ من علم احلديث أو
الزهد فهذا اليكون منه نصيب للعامة شئ وماكانوا يرجحون إال مبناقب احلكومة ،ودعاية احلج
جلدمع الفلوس للحكومة فقط فعل هذا يكون حياة لإلسالم واملسلدمني .أاليستحيون من هللا؟ .يف
( )1هي قطعة أرض متنازعة بين الهند وباكستان المثيل له في الحسن والبهاء.الباحث
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اتريخ نوح يف  80فنجيناه ومن معه . .يف  82فماكانوا ليؤمنوا مستفاد منه أنه الميكن قلع
الباطل من ألله إمنا جيعل مغلواب ،وبعد غرق قوم نوح بقيت عقيدهتم الفاسدة عل وجه األرض.
- 4يف موس وهارون من  81إىل  44يف  70فما آمن وموسى . .يشري إىل أن توجه الدعوة
الشبان والفتيان أوىل .يف  78اجعلوا بيوتكم قبلة .يشري إىل أن تقوم اخلالفة ،والسلطنة لقوم
إلالح منازهلم مقدم فإن تدبري املنزل كالفرد ،وتدبري املدملكة مثل املركب ،ووجود املركب يتوقف
عل وجود أجزائه فإلالح تدبري املنزل واجب أوال.
مجلة معرتضة :سراين الفساد يف اجتدماعية املسلدمني مقصور عل أرابب احلكومة ،والطبقات العالية
فقط بل لتغلب امللوك يف القرون اآلخرة سرى الفساد إىل منازل املسلدمني يف البالد واألمصار
فبدون االنقالب يف منازل البالد الميكن إقامة السلطنة ألهل اإلسالم ساملا .هذا االنقالب الذي
ندعو إليه ،وما قدران فهدمه ،واإلحاطة جبوانبه إال بعد سقوط اخلالفة العثدمانية وإال بعد رؤية انقالب
الروس .وحنن يف بالدان ،وبكل قوتنا جنرب املسلدمني ،وابلتبع اهلنود عل إنشاء انقالب يف البالد،
وتنظيم بيوت الناس عل مصاحل يقتضيها ذلك العصر .ويف بالدان لكانت القرى ابقية عل البساطة
الطبيعية ،ونستعني هبم يف انقالب األمصار هذا الذي خيالفنا فيه أوال املتغلبون عل اهلند ،واثنيا
من هو ركن يف حكومتهم من املسلدمني ،واهلنود واثلثا املرتمسون برسوم العلم والزهد البعيدون عن
حقيقة الدين وفهدمه هم يعارضون حلفظ لورة املسلدمني يف معاشهم ،وحنن متوكلون عل هللا حنارهبم
كلهم يف ميدان واحد .والذي نعلم من قلوبنا النريد بذلك إالإقامة احلق دين القرآن .هذا من
جهة عامة مجاعتنا نرتجم عنهم ويل خالة نظر يف هذا االنقالب إقامة الدين عل حسب حكدمة
اإلمام ويل هللا شارحا للكتاب والسنة ،وشارحا لالجتدماعية اإلسالمية التارخيية نرتك من حكدمة ما
يعارض حكم العصر ،وهو أقل قليل ،وأنخذ حتت ألول احلكدمة عن مجيع احلكدماء كانوا يف
الزمن املتقدم أو يف عصران ابلتزامنا ألول حكدمة اإلمام يكون لنا جرأة يف أخذ ما أ لح من
التجارب عن غري املسلدمني ذلك القدر الجيعل الكفر غالبا يف تشرحينا للدين .متت

حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي (من سورة الدهر إىل سورة احلجرات) ]151[ ..............

ابب النتائج اليت حتصل هلذه األمة ابالنقالب من قوله :ولََق ْد ب َّوأْ ََ ب ِِّن إِّ ْسرائِّيل مب َّوأَ ِّ
ص ْد ظق
َ َ مَ
َ َ َ
ِّ ِّ ِّ
ات فَما ا ْختَ لَ مفوا ح ََّت جاءهم ال ِّْعلْم إِّ َّن ربَّ َ ِّ
ورَزقْنَاهم ِّمن الطَّيِّب ِّ
يما
ََ ْ َ َ
َ ََ م م َ
ك يَ ْقضي بَ ْي نَه ْم يَ ْوَم الْقيَ َامة ف َ
َ
ت ِّيف َش ظ ِّ
ِّ
ك فَ ِّ َّ ِّ
اب ِّم ْن
َكانموا فِّيه َُيْتَلِّ مفو َن ( )43فَِّإ ْن مك ْن َ
ك ممَّا أَنْ َزلْنَا إِّلَْي َ ْ
ين يقرءون الْكتَ َ
اسأَل الذ َ
ِّ
ِّ َّ ِّ
ين َك َّذبموا
اء َك ا ْحلَق ِّم ْن َربِّ َ
قَ ْبلِّ َ
ين (َ )41وَال تَ مكونَ َّن م َن الذ َ
ك فَ َال تَ مكونَ َّن م َن ال مْم ْم َِّرت َ
ك لََق ْد َج َ
َّ ِّ
اَّلل فَ تَ مكو َن ِّمن ْ ِّ
ِِّبَّي ِّ
ت َّ
ك َال يم ْؤِّمنمو َن ()46
ين َح َّق ْ
ت َربِّ َ
ت َعلَْيه ْم َكلِّ َم م
َ
ين ( )45إِّ َّن الذ َ
اخلَاس ِّر َ
َ
ِّ
ظ
ت فَ نَ َف َعها إُِّيَا منا إَِّّال
آمنَ ْ
يم ( )47فَ لَ ْوَال َكانَ ْ
اء ْت ْم مكل آيَة َح ََّت يَ َرموا ال َْع َذ َ
ت قَ ْريَةٌ َ
َولَ ْو َج َ
اب ْاألَل َ
ِّ
َّعنَاه ْم إِّ َىل ِّح ظ
اب ْ
ني (َ )48ولَ ْو
آمنموا َك َ
اخلِّْز ِّي ِّيف ا ْحلَيَاة الدنْ يَا َوَمت ْ
ش ْفنَا َع ْنه ْم َع َذ َ
س لَ َّما َ
قَ ْوَم يمونم َ
ِّ
ِ مكلهم َِّ
ني (َ )44وَما
اء َرب َ
مجيعا أَفَأَنْ َ
َّاِ َح ََّت يَ مكونموا مم ْؤمنِّ َ
ك َآل َم َن َم ْن ِّيف ْاأل َْر ِّ ْ
َش َ
ت تم ْك ِّره الن َ
َكا َن لِّ
َّ ِّ
س أَ ْن تم ْؤِّمن إَِّّال ِِّبِّ ْذ ِّ
ِّ
ظ
َّ
ين َال يَ ْع ِّقلمو َن ( )400قم ِّل انْظممروا
ج
الر
ل
ع
َي
و
اَّلل
ن
ف
ن
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
س َعلَى الذ َ
َ
َ
م
َ
ظ
السماو ِّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
ت َوالن مذ مر َع ْن قَ ْوم َال يم ْؤِّمنمو َن ( )404فَه ْل يَ ْن تَ ِّظ مرو َن
ِ َوَما تم ْغ ِِّن ْاآل ََّي م
َما َذا ِّيف َّ َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َّ ِّ
ين ( )401مُثَّ نمنَ ِّجي
ين َخلَ ْوا م ْن قَ ْبله ْم قم ْل فَانْ تَظ مروا إِِِّّن َم َع مك ْم م َن ال مْم ْن تَظ ِّر َ
إَِّّال مثْ َل أَ ََّّيِّم الذ َ
ِّ
َّ ِّ
ني ( )403قد ذكران يف ترمجة أول اآلايت
آمنموا َك َذلِّ َ
ك َح ًّقا َعلَْي نَا نم ْن ِّج ال مْم ْؤمنِّ َ
ين َ
مر مسلَنَا َوالذ َ
التبشري أن هلم قدم صدق عند رهبم فالنتيجة اليت أنخذ من التاريخ تصدق ذلك اتريخ نوح تسلسل
إىل موس  ،ومن اتريخ موس حصلت النتيجة اليت ذكرت يف  40ولقد بوأَ بِن إسرائيل. .
فكدما كان ابجتهاد األنبياء السابقني الذين أوح هللا إليهم أن بين إسرائيل تبوأ مبوأ لدق فلم
يتعجب أن أوحي إىل رجل من العرب أن هلم قدم صدق عند ربم .ورزقناهم من الطيبت يشري
إىل أن املسلدمني أيضا حيصل هلم مأكل ،مشرب ،ملبس ،مسكن طيب معىن هذا :أن االنقالب
ينتج النفع االقتصادي لالنقالبية فما اختلفوا حىت يشري إىل أن ارتقاء التدمدن يفضي إىل حتزب
األحزاب إن ربك يقضي . .معىن هذا :أن االختالف الذي حيدث بعد االنقالب وتكدميله الميكن
رفعه يف الدنيا فاملسلدمون ملا حيصل هلم تقدم عل األقوام ابحلق واالستحقاق؛ألهنم يسعون يف إزالة
الظلم عن األقوام ،وبعد ذلك أييت فيهم االختالف ،واليرفع عنهم هذا يكون سبب ذهاب ملكهم.
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اتريخ بين إسرائيل موجود أن بعد سليدمان ورثه رجل مثل دابة األرض( ،)1فاختلفوا ،وذهب امللك

()2

هكذا خيتلف العرب ،وخيرج امللك من أيديهم إىل قوم من املسلدمني الحقوا هبم .يف  42فإن كنت
يف شك . .يعين من النتائج كدما يكون يف االنقالب فوائد عظيدمة ،وتستدمر إىل زمن يكون بعده
اختالف وارجتاع أيضا ،والقرآن يدوم لإلنسانية إىل آخر الدهور فيخرج احلكدمة واحلكم من أيدى
العرب إىل العجم ،وهذا هو الذي عرب عنه ابلقيامة يف أحاديث شككوا الناس يف فهم املطالب
()3

الصحيحة ،وأتوا ابألكاذيب واملكذوابت لبقاء حكدمهم إىل يوم القيامة

فكان ذلك مقدرا

لإلسالم الللعرب فأثبتوا ماوقتهم لإلسالم ابخلرافات فاسدوا العلم الصحيح فكل ما أييت يف كتب
األحاديث من ابب أشراط الساعة اليقدررجل أن يفهم منه شيئا ابلسهولة ،واألمر بنظر احلكدمة
كان واضحا .العرب حمكومون لضعف هبم مثال  133سنة مت ذلك األمر؛لكنهم اليريدون أن أييت
يف قلوب الناس أن األمر خرج من أيدي العرب ،وبقي لإلسالم لقد جاءك احلق . .أن تطابق
النتائج اليقع فالنيب لرح أبنكم تطيعون اليهود والنصارى ،واملراد من الذين يتبعون هم العرب
خالة مث بعد ذلك أيضا يكون؛()4لكن ذلك ليس بداخل يف النفس والتكونن من الذين كذبوا.
يعين ابالستعجال هذا هو فكري ،والقرينة عل ذلك اإلتيان بعدها  42إىل  41إن الذين حقت
 . .إىل العذاب األليم يعين يقع قتال يف قريش ،ويقتلون فلوالكانت قرية . . .اإلشارة أن قريشا
( )1إن كلمة دابة ا رض كانت تس تعمل لإلنس ان في زمن نزول القرآن الكريم،وخص ص ت فيما بعد والمراد هنا في
ت ْال ِج ُّن أَ ْن لَ ْو كَانُوا
س أَتَه فَلَ َّما َخ َّر تَ َبيَّ َن ِ
ض ْينَا َعلَيْه ْال َم ْوتَ َما دَلَّه ْم َعلَى َم ْو ِته ِإ َّال دَا َّبةُ ا ْ َ ْر ِ
اآلية﴿ :فَلَ َّما قَ َ
ض تَأ ْ ُك ُل ِم ْن َ
ْ
ْ
ُ
َ
هين (س ب ا )54:أم ا مفهوم ه هو ع دم أهلي ة ابن ه والمراد من الموت إنه اء
ب َم ا لبِثوا فِي العَ ذَا ِ
يَ ْعلَ ُمونَ ْالغ َْي َ
ب ال ُم ِ
الحكومة،والمراد هنا في اآلية :هو ابن سليمان عليه السالم والمنسأة يراد بها الحكومة.لينظر :تفسير سورة سبا ،من
أمالي الشيخ عبيد هللا السندي.85،
( )2لما مات سليمان عليه ال سالم جلس ابنه على م سنده وكانت حكومته كبيرة ،ثم ظلم على عامة الناس ظلما كثيرا
حتى جاء الوفد إليه وعرض عريضة بأن تنتهي نفسك من الظلم على عامة الناس ثم شاور الملك _ ابن سليمان عليه
ال س الم _بوزرائه أي وزراء أبيه ووزراء نفس ه فش اوره وزراء أبيه بأن التظلم على عامة الناس ولكن وزراءه
ش اوروه بأن تظلم عليهم كثيرا كي التكون أقوياء ،فعمل الملك على مش ورة وزراءه حتى خرج الناس عليه وانتهى
الحكومة عماله السيئة.المرجع السابق نفسه.89:
( )3تكلمت عن هذا االختال مبينا موق الشيخ السندي في تفسير سورة الزخر .الباحث.
( )4يدل عليه الحديث الذي أخرجه اإلمام مس لم في ص حيحه :عن أبي س عيد الخدري ،قال :قال رس ول هللا ص لى هللا
عليه وس لم « :لتتبعن س نن الذين من قبلكم ،ش برا بش بر وذراعا بذراع ،حتى لو دخلوا في جحر ض ب التبعتموهم»
قلنا :يا رسول هللا آليهود والنصارى؟ قال« :فمن»لينظر:صحيح مسلم,رقم الحديث.9222:
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أيضا تنتفع مبثل قوم يونس ففي فتح مكة استفادة ذلك ،وهذا االستشهاد عندي راجع إىل قبول
العذر من جانب هللا لذلك القوم قوم يونس أيضا ماكان عائد حكم هللا .هكذا عامة أهل مكة
بعد من رايسة بدر واحد ،وغري ذلك مابقي منهم إالرجال معذورون المعاندون فانتفع مبثل قوم
يونس ولوشاء ربك  . .يف قوله أفأنت تكره . . .إشارة إىل أن اإلكراه إذا ثبت اليقبل اإلميان
فأهل مكة ماكانوا مكرهني بل كانوا يريدون اإلسالم؛لكن مع شئ من بقااي االحرتام ،فالنيب جعل
هلم احلرمة فأسلم الكل فاإلميان إمنا حيصل بعد التفكري واألنبياء والكتب وواقعات التاريخ كلها
تعني يف التفكر أما من ترك التفكر فالينفعه شئ .إليه اإلشارة يف  232وما تغِن اآلَّيت والنذر
عن قوم اليؤمنون اليريدون اإلميان ،واليتفكرون ،ويتبني بعد ذلك معىن اآلية  233وَيعل
الرجس .كل املصائب ترجع إىل الذين اليستعدملون عقوهلم ،ووضح هلم بعد ذلك حكدمة قوله
فانتظروا . . . .يعين إذا أدرمت التفكري والتعقل وكنتم يف حاجة إىل وقت فنعطيكم ذلك الوقت ُث
َيئ رسلنا والذين آمنوا بعد مضي وقت االنتظار إذا قام الذين اليتفكرون منهم عل عداوة
الرسل واملؤمنني فالنجاة مكتوبة؛ألهنم ما أتخروا إال لتبليغ احلكم إىل الناس ،ورمحة هبم فكيف
يغتالون الكفارمنهم ،ويغلبون عل املؤمنني ظهر من ذلك معىن قوله كذلك حقا علينا . .ألهنم
أتخروا يف احلرب أداء ملا فرض عليهم فدمىت هذا التوضيح يفهم املؤمنون من قريش:أن معامالهتم
مع األقوام اآلخرين يف تبليغ الدين والقتال يكون عل هذا املنهج فيفوزون؛ألهنم هم يف أداء ما
أوجب هللا عليهم الحيصل هلم ضرر أبدا حتت ابب النتائج عل  230تتدمة ابب النتائج :تلخيص
تعليم النيب كيف علدمه هللا؟هو اليعلم الناس إال مبثل ذلك فالذي تقدم من السورة ليس إال تصفية
أذهان العرب وأذهان قريش مع ما فرض هللا عل نبيه هذا ينتج ما حصل لقريش يف زمن الفاروق
األعظم الذي أشري إليه بقوله الم مث جيب عليهم أن يعدملوا مبثل ذلك مع األقوام اآلخرين إىل حنو
مائيت سنة اليت يكون فيها القوة ،فاحلكم والعلم واحلكدمة حمفو فيهم مث يقع االنشقاق فيأيت قوم
آخرون يف األميني أخذوا عنهم الدين فيقومون مقامهم ،وهكذا إىل آخر ما أراد هللا من إمضاء
أمره وهو خري احلاكدمني.
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سورة هود
آلر مر شرحها.فالعرب زمن الفاروق وللت إىل درجة عالية يف االجتدماعية فجدمع أقوام العامل
حول هذا املركز يف مدة مائيت سنة هو فرضهم الوقيت ،فةأداء هذا الفرض حيثيات خمتلفة مبحوث
عنها يف تلك السور الست .ففي سورة يونس كان توضيح الدعوة إىل ثالث درجات  :2النيب
ماعنده من التأثري ابلدعوة القرآنية  :4مث ما عنده من النيب : 0مث ما حصل هبذين ،ويفيدون
األقوام برؤية تلك اآلاثر يف العرب بتوجه األقوام إىل هذا الدين مثل ماكان جرى عل قوم موس ،
وعرف الناس بذلك فضل بىن إسرائيل عل العاملني مثل ذلك يرون عل بين إمساعيل وأتباعهم من
العرب ،ومن انضم إليهم من الفرس والروم فكلهم انصبغوا بصبغة واحدة مثل بين إسرائيل .والفرق
بينهدما أن بين إسرائيل احنصروا يف أنفسهم ،وهؤالء أشركوا معهم اإلنسانية عدموما .هذه خاللة
سورة يونس مث سورة هود فيها تفصيل الدعوة القرآنية مث إثباهتا بتاريخ األنبياء ببسط أزيد من سورة
يونس مث تنبيه يف النتائج عل مثل ما نبه داؤد قبل إعطاء اخلالفة عل ما فسران يف قصة اخلصدمني
أبن احلكومة التشتد يف أخذ األموال من أضعف ألناف االجتدماع مثل رعاة الشاة فإذا طغ عن
ذلك احلاكم ،وما أنصف يف أخذه املال من اخللطاء العاملني اليبق عل منهاج النبوة بل يكون
سبيله سبيل الفراعنة .يف سورة (ص) أرشد هللا داؤد قبل إيتاء اخلالفة إىل التدميز بني الدرجتني
كذلك نبه يف آخر سورة هود نبينا خالة فإنه هو خليفة هللا حقيقة .وقدم قبل ذلك تفصيل يف
جمازاة القيامة من هللا ،ودفع شبهة أن عدمال قليال يف احلياة الدنيا يستوجب عذااب عظيدما أليدما يف
اآلخرة إىل زمن غري متناه ،وكذلك النعيم فكيف التناسب بني العدمل واجلزاء وهذا من أهم املسائل
يف جمازاة اآلخرة .فسورة هود كأهنا شرح سورة يونس .كِّتَاب أ ِّ
ت آَّيتمه مُثَّ فم ِّ
ت ِّم ْن لَ مد ْن
صلَ ْ
ٌ ْ
محك َم ْ َ
َح ِّك ظيم َخبِّ ظري ( .)4هذا مثل املنت ومثل الشرح وهذا هو أحسن طريق يف التعليم يلقن كل املسائل
إمجاال مث يفصل شرحا فدمركز أحكام اآلايت مذكور إىل أ ََّال تَ ْعبم مدوا إَِّّال َّ
اَّلل إِّنَِِّّن لَ مك ْم ِّم ْنه نَ ِّذ ٌير
ِّ
ِّ
استَ ْغ ِّفروا ربَّ مكم مُثَّ تموبوا إِّلَْيه مُيَتِّ ْع مكم متَاعا حسنا إِّ َىل أَج ظل مس ًّمى وي ْؤ ِّ
ت مك َّل
َ م َ َم
َْ
م
َوبَشريٌ (َ )1وأَن ْ م َ ْ
ََ
اب يَ ْوظم َكبِّ ظري ( )3إِّ َىل َّ
اَّلل َم ْرِّجعم مك ْم َوه َو
َخ م
ض ظل فَ ْ
ِّذي فَ ْ
ضلَه َوإِّ ْن تَ َولَّْوا فَِّإِِّن أ َ
اف َعلَْي مك ْم َع َذ َ
َعلَى مك ِّل َش ْي ظء قَ ِّد ٌير ( )1ويف الثانية حصر العبادة هلل ،وكون النيب نذيرا وبشريا فقط فيكون التبشري
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راجعا إىل أعدمال يعبدون هبا رهبم وحده فإن تركوها فإنذار فلم يرجع التعليم إىل حتصيل ذوات
أوقبائل وأقوام كدما يزعم القائلون ابلدايانت بعد استدمرارهم عل التقيد أن ذلك راجع إىل قومهم
خالة ،ويكون هذا كالتحريف للدين كدمانرى عند املسلدمني طوائف تزعم أن اإلسالم دين العرب
أي لذواهتم أو دين قريش أو دين أهل بيت النيب هؤالء هلم مزية عل الناس يعين اليلتزمون أحكام
الدين مثل الناس ،وحيصل هلم النجاة .هذا هو مبدأ التحريف يف األداين كلها فالقرآن يصرح دائدما
ِّ َّ ِّ
ِّ
َن َهلم قَ َدم ِّ
ص ْد ظق ِّع ْن َد
آمنموا أ َّ ْ َ
ين َ
اِ َوبَش ِّر الذ َ
أن النيب نذير وبشري ،ويف يونس كان أَ ْن أَنْذ ِّر النَّ َ
َرِّب ْم . .ويف هود إِّنَِِّّن لَ مك ْم ِّم ْنه نَ ِّذ ٌير مبني . .فإذا ترك الرجل ما يلزمه حلصول البشارة اليكون له
البشارة ابلنجاة بل يلزم عليه اإلنذار والنذارة يكون ترديدا ملبدأ التحريف قال بعض العارفني من
شيوخنا يف السند :أن هللا أنذر ليخاف عباده فيغفر هلم وبشر لريجو رمحته فريمحهم( . )1واملقصود
من اإلنذار والتبشري ليس إال املغفرة؛لكن بدون حتصيل الفرض للحكم برتتيب النتائج حتريف بعد
ذلك يف  0اإلنسان إذا التزم العدمل عل وفاق حكم فالطبيعة اإلنسانية يقصر يف مطابقة العدمل
للحكم متاما عامة فعالجه هو االستغفار من هللا .ومعىن هذا العزم عل إمتام هذا التقصري يف
املستقبل فيستحق أن يغفر اإلنسان فاحلكم عل الرجل يكون ابعتبار جمدموعة أعدماله من االبتداء
إىل االنتهاء ،فيكون فيه التيسري .هذا هو معىن اإلنسان ابملرة فإن قصران يف بعض األعدمال ،وحصل
لنا اإلحسان يف البعض أزيد من الواجب ينجرب القصور به هذا رمحة عظيدمة يف املؤاخذة مث اإلنسانية
يف تكاملها متر أبدوار .الدور األول :دور األعدمال الدور الثاين :دور األخالق احلاللة من األعدمال
الدور الثالث :دور التقرب إىل هللا ونتائج اإلحسان احلاللة من األخالق ،فكدما كان إرجاع
املؤاخذة من عدمل عدمل إىل جمدموعة األعدمال نوعا من الرمحة واملغفرة .كذلك إرجاع مؤاخذة دور
إىل دور آخر رمحة فوق رمحة فإن قصر يف جمدموع األعدمال؛لكنه أحسن تسهيل األخالق مث إن
قصر يف األخالق؛لكنه أكدمل يف املقامات واألحوال فاملؤاخذة حبساب اجملدموع هو جمدموع األدوار،
فالسؤال واملؤاخذة ابعتبار اجملدموع من األدوار هو توبة بعد االستغفار يعين العبد يستلزم عل نفسه
أنه إن مل أيت يف دور األعدمال مبا كان جيب عليه فهو اندم عل ذلك ،ويريد جربه يف دور
( )1لم أطلع على مصدر هذا القول.لعل الشيخ السندي سمعه أحدا من العارفين من خالل مجلسه.الباحث.
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األخالق ،فهذه هي التوبة إليه اإلشارة يف قوله :وأ ِّ
استَ ْغ ِّف مروا َربَّ مك ْم مُثَّ تموبموا إِّلَْيه مُيَتِّ ْع مك ْم َمتَاعا
َن ْ
َ
اف علَي مكم ع َذاب ي ومظ
حسنا إِّ َىل أَج ظل مس ًّمى وي ْؤ ِّ
ض ظل فَ ْ
ت مك َّل ِّذي فَ ْ
ضلَه َوإِّ ْن تَ َولَّْوا فَِّإِِّن أَ َخ م َ ْ ْ َ َ َ ْ
َ م َ َم
ََ
َكبِّ ظري (ُ .)3يتعكم متاعا إىل آخره:يعين يسهل لكم أسباب التقرب إىل هللا ويؤت كل ذي فضل.
 .من أكدمل أعدماله مث أخالقه مث مثراهتا فهو ذو فضل فيؤتيه هللا املراتب العالية ،فاألول درجة النجاة

والثاين درجة الكدمال وكله موقوف عل استدمرار العدمل ،وإرادة التكدميل وإن تولوا . .إن مل يستدمروا

يف األعدمال للتكدميل يبتلون حباالت التوافق فطرهتم ذلك هو العذاب فلدما تركوا املضي لتكدميل
الفطرة أييت يف حكدمة هللا النتائج خالف الفطرة ،واليقدرون عل الصربعليها ،ويتأملون بذلك هو
العذاب مثال اإلنسان ترك االجتدماعية اإلنسانية ،ولحب قردة مثال يف الغابة الحيصل له الطعام
الذي يقتضيه الفطرة اإلنسانية بل ميكن أن حيصل له ما أيكله القردة ،والفطرة التتحدمل ذلك
فتتأمل؛لكن هو نتيجة تركه اجتدماعية الناس ليس يف حكدمة هللا أن أييت القرد مبا اليقتضيه فطرته.
من مقتضيات الفطرة اإلنسانية يبتل بعذاب هللا إليه اإلشارة يف إِّ َىل َّ
اَّلل َم ْرِّجعم مك ْم َوه َو َعلَى مك ِّل
َش ْي ظء قَ ِّد ٌير ( .)1هذا هو نتيجة اإلحسان االتصال ابهلل هو غاية كدمال اإلنسانية وهو على كل
شئ قدير إما يرتق اإلنسان إىل حظرية القدس فيكون مرجعه إىل هللا أو يتدىل الرب إىل منزلة يف
اجلنة فيكون مرجعه إىل هللا عل كلتا الصورتني هو قادر,وإليه إشارة وهو عل كل شئ قدير مت
إمجال اآلايت احملكدمة مث أييت تفصيله ُث فصلت من لدن حكيم . .من قوله :أ ََال إِّ َّن ْم يَثْ نمو َن
ِّ
ِّ
ِّ
شو َن ثِّي َابم ي ْعلَم ما ي ِّسرو َن وما ي ْعلِّنمو َن إِّنَّه َعلِّيم بِّ َذ ِّ
ات
وره ْم ليَ ْستَ ْخ مفوا م ْنه أ ََال ح َ
م
ََ م
ني يَ ْستَ ْغ م َ ْ َ م َ م
ٌ
ص مد َ
الص مد ِّ
ور (َ )5وَما ِّم ْن َدابَّظة ِّيف ْاأل َْر ِّ
ِ إَِّّال َعلَى َّ
اَّلل ِّرْزقمها َويَ ْعلَ مم مم ْستَ َق َّرها َومم ْستَ ْو َد َعها مكل ٌّ ِّيف
َّ ِّ
السماو ِّ
كِّتَ ظ
اب ممبِّ ظ
ِ ِّيف ِّست َِّّة أَ ََّّيظم َوَكا َن َع ْر مشه َعلَى ال َْم ِّاء
ات َو ْاأل َْر َ
ني (َ )6وه َو الذي َخلَ َق َّ َ َ
ِّ
َّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ين َك َف مروا إِّ ْن
س من َع َمال َولَئِّ ْن قمل َ
ليَ ْب لمَومك ْم أَي مك ْم أ ْ
ْت إِّنَّ مك ْم َم ْب عموثمو َن م ْن بَ ْعد ال َْم ْوت لَيَ مقولَ َّن الذ َ
َح َ
ني ( )7ولَئِّن أَخَّرََ َع ْنهم الْع َذاب إِّ َىل أ َّمم ظة مع مد َ ظ
ِّ
سه أ ََال يَ ْوَم
ه َذا إَِّّال ِّس ْح ٌر ممبِّ ٌ
َْ
م َ َ
َ ْ ْ
ودة لَيَ مقولم َّن َما َُْيب م
ِّ
ص مروفا َع ْنه ْم َو َحا َق ِّب ْم َما َكانموا بِّه يَ ْستَه ِّزئمو َن (َ )8ولَئِّ ْن أَذَقْنَا ِّْ
سا َن ِّمنَّا َر ْمحَة
س َم ْ
اإلنْ َ
ََيْتيه ْم لَْي َ
ِّ
ِّ
ات
ب َّ
و َّراءَ َم َّ
السيِّئَ م
اء بَ ْع َد َ
وِ َك مف ٌ
مُثَّ نَ َز ْعنَاها م ْنه إِّنَّه لَيَ ئم ٌ
س ْته لَيَ مقولَ َّن ذَه َ
ور (َ )4ولَئ ْن أَذَقْنَاه نَ ْع َم َ
ِّ
َع ِِّن إِّنَّه لََف ِّرح فَ مخور ( )40إَِّّال الَّ ِّذين صب روا و َع ِّملموا َّ ِّ
احل ِّ
ات أمولَئِّ َ
ك َهل ْم َمغْف َرةٌ َوأ ْ
ٌ
ٌ
الص َ
َج ٌر َكبِّريٌ
َ ََ م َ
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ك و َ ِّ
ص ْد مر َك أَ ْن يَ مقولموا لَ ْوَال أمنْ ِّز َل َعلَْيه َك ْن ٌز أ َْو
( )44فَ لَ َعلَّ َ
ك َات ِّر ٌك بَ ْع َ
وائ ٌق بِّه َ
ض َما يم َ
وحى إِّلَْي َ َ
ظ ِّ
ت نَ ِّذ ٌير َو َّ
يل ( )41أ َْم يَ مقولمو َن افْ تَ َراه قم ْل فَأْتموا بِّ َع ْش ِّر
اء َم َعه َملَ ٌ
ك إِّ ََّّنَا أَنْ َ
َج َ
اَّلل َعلَى مك ِّل َش ْيء َوك ٌ
ِّ ِّ
اَّلل إِّ ْن مك ْن تمم ِّ ِّ
استَطَ ْعتمم ِّمن مد ِّ
ظ
ون َّ
ني ( )43فَِّإ ََّلْ يَ ْستَ ِّجيبموا
صادق َ
ْ َ
مس َوظر مثْله مم ْفتَ َرََّيت َوا ْدعموا َم ِّن ْ ْ ْ
لَ مك ْم فَا ْعلَ مموا أَََّّنَا أمنْ ِّز َل بِّ ِّعل ِّْم َّ
اَّلل َوأَ ْن َال إِّلَه إَِّّال ه َو فَه ْل أَنْ تم ْم مم ْسلِّ ممو َن (َ )41م ْن َكا َن يم ِّري مد
ا ْحلياةَ الدنْ يا وِّزينَ تها نمو ِّ
ك الَّ ِّ
ف إِّلَْيهم أَ ْعما َهلم فِّيها وهم فِّيها َال ي ْب َخسو َن ( )45أمولَئِّ
س
ي
ل
ين
ذ
َ
َ
ْ
ََ
م
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ َ َ َ
م
َ
ِّ ِّ
صنَ عموا فِّيها َوَاب َِّ ٌل َما َكانموا يَ ْع َملمو َن ( )46أَفَ َم ْن َكا َن َعلَى
َّار َو َحبِّ َ
ط َما َ
َهل ْم ِّيف ْاآلخ َرة إَِّّال الن م
ظ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ك يم ْؤِّمنمو َن بِّه َوَم ْن يَ ْك مف ْر
وسى إِّ َماما َوَر ْمحَة أمولَئِّ َ
بَيِّنَة م ْن َربِّه َويَ ْت لموه َشاه ٌد م ْنه َوم ْن قَ ْبله كتَ م
اب مم َ
ِّ
َح َز ِّ
ك َولَ ِّك َّن أَ ْكثَ َر الن ِّ
َّاِ َال
ك ِّيف ِّم ْريَظة ِّم ْنه إِّنَّه ا ْحلَق ِّم ْن َربِّ َ
َّار َم ْو ِّع مده فَ َال تَ م
بِّه م َن ْاأل ْ
اب فَالن م
يم ْؤِّمنمو َن (َ )47وَم ْن أَظْلَ مم ِّممَّ ِّن افْ تَ َر َعلَى َّ
اد
وو َن َعلَى َرِّب ْم َويَ مق م
ك يم ْع َر م
اَّلل َك ِّذاب أمولَئِّ َ
ول ْاألَ ْشه م
ِّ
َّ ِّ
ِّ َّ ِّ
صدو َن َع ْن َسبِّ ِّ
يل َّ
ين َك َذبموا َعلَى َرِّب ْم أ ََال لَ ْعنَةم َّ
اَّلل
اَّلل َعلَى الظَّال ِّم َ
ين يَ م
ني ( )48الذ َ
ه مؤَالء الذ َ
ِّ
ين ِّيف ْاأل َْر ِّ
ِ َوَما َكا َن
َويَ ْب غم َ
ونا ِّع َوجا َوه ْم ِّاب ْآل ِّخ َرةِّ ه ْم َكافِّ مرو َن ( )44أمولَئِّ َ
ك ََلْ يَ مكونموا مم ْعج ِّز َ
ون َّ ِّ ِّ
ِّ
َهلم ِّمن مد ِّ
السمع وما َكانموا ي ْب ِّ
ص مرو َن
اع م
اء يم َ
ضَ
ف َهل مم ال َْع َذ م
ْ ْ
م
اب َما َكانموا يَ ْستَطيعمو َن َّ ْ َ َ َ
اَّلل م ْن أ َْوليَ َ
و َّل َع ْنهم ما َكانموا ي ْفت رو َن (َ )14ال جرم أ ََّنم ِّيف ْاآل ِّخرةِّ
ِّ
( )10أمولَئِّ َ َّ ِّ
سه ْم َو َ
َْ
َََ ْ
ك الذ َ
َ
َ َم
ين َخس مروا أَنْ مف َ
هم ْاألَ ْخسرو َن ( )11إِّ َّن الَّ ِّذين آمنموا و َع ِّملموا َّ ِّ
احل ِّ
اب
ات َوأَ ْخبَ تموا إِّ َىل َرِّب ْم أمولَئِّ َ
كأْ
َص َح م
الص َ
َ َ َ
َم
م
ني َك ْاألَ ْعمى و ْاألَص ِّم والْب ِّ
ا ْجلَن َِّّة ه ْم فِّيها َخالِّ مدو َن (َ )13مثَل الْ َف ِّري َق ْ ِّ
يع ه ْل يَ ْستَ ِّوََّي ِّن
الس ِّم ِّ
ص ِّري َو َّ
َ َ َ َ َ
م
َمثَال أَفَ َال تَ َذ َّك مرو َن ( )11مث بعد ذلك التاريخ إثبات التفصيل من  41إىل  234مث النتائج من
 230إىل  240ومتت بعده السورة .التفصيل أال إنم يثنون . .ومامن دابة . .فاملسائل املذكورة
هي اليت تذكر مرة بعد أخرى ،ونتكلم عل البعض امليل إىل هللا يف قلب اإلنسان موجود إليه
ِّ
ِّ
ِّ
شو َن ثِّيَ َاب ْم .يـأيت يف قلوهبم
ني يَ ْستَ ْغ م
وره ْم ليَ ْستَ ْخ مفوا م ْنه أ ََال ح َ
اإلشارة يف أ ََال إِّ َّن ْم يَثْ نمو َن م
ص مد َ
خطرات أن يتوجهوا إىل هللا فهم يدفنون تلك اخلطرات حتت خطرات أخرى ،ويلتفتون إىل أمور
الدنيا ،وما يشتهون فوجود اخلاطر املتوجه إىل هللا هو احلجة عليهم اليقدرون عل نفيه فاإلنسان
إذا كان أييت يف خاطره أييت يف قلبه خاطر اجلوع علدمنا أن يف خاطره طلب الطعام ،فإذا جاء يف
قلبه خاطر طلب الرب فكيف نقول أن ليس يف فطرته توجه إىل هللا فإذا كان الرب يطعم كل دابة
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ملا أييت يف خاطرها أن طلب الرزق كذلك يوحي هللا الرزق بعد اخلاطر أيضا إليه اإلشارة يف قوله:
َوَما ِّم ْن َدابَّظة ِّيف ْاأل َْر ِّ
ِ إَِّّال َعلَى َّ
اَّلل ِّرْزقمها عل قدرما حيتاج يعطي كل رزقه .هذه األرض فيها

أسباب رزق احليواانت فالخيلقها ،ويدبرها إال الرب يرزق فرزق الفطرة اإلنسانية يف اجنذاهبا إال هللا
َّ ِّ
السماو ِّ
ِ ِّيف ِّست َِّّة أَ ََّّيظم َوَكا َن َع ْر مشه
ات َو ْاأل َْر َ
الذي دبره هللا ،وإليه اإلشارة يفَ .وه َو الذي َخلَ َق َّ َ َ
ِّ ِّ
س من َع َمال .فالتجلي عل العرش إمنا هو لتهيأة رزق الفطرة اإلنسانية.
َعلَى ال َْماء ليَ ْب لمَومك ْم أَي مك ْم أ ْ
َح َ
َّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ني .إشارة
َولَئِّ ْن قمل َ
ين َك َف مروا إِّ ْن ه َذا إَِّّال ِّس ْح ٌر ممبِّ ٌ
ْت إِّنَّ مك ْم َم ْب عموثمو َن م ْن بَ ْعد ال َْم ْوت لَيَ مقولَ َّن الذ َ
ظ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
اب
إىل جذب اإلنسانية إىل التجلي .أَفَ َم ْن َكا َن َعلَى بَيِّنَة م ْن َربِّه َويَ ْت لموه َشاه ٌد م ْنه َوم ْن قَ ْبله كتَ م
ِّ
موسى إِّماما ور ْمحة أمولَئِّ َ ِّ
َح َز ِّ
ك ِّيف ِّم ْريَظة
ار َم ْو ِّع مده فَ َال تَ م
م َ َ ََ َ
ك يم ْؤمنمو َن بِّه َوَم ْن يَ ْك مف ْر بِّه م َن ْاأل ْ
اب فَالنَّ م
ك َولَ ِّك َّن أَ ْكثَ َر الن ِّ
َّاِ َال يم ْؤِّمنمو َن ( .)47االتصال ابهلل يعين أبهله إىل حظرية
ِّم ْنه إِّنَّه ا ْحلَق ِّم ْن َربِّ َ
القدس هذا الرجل يكون عل بينة من ربه هو يرى ربه أو كأنه يرى ويتلوه . .شاهد النيب أيمر
هبذا األمر بعينه ومن قبله كتاب موسى أيضايبني ذلك أولئك يؤمنون به هذا هو درجة تكدميل
اإلميان ابهلل .النيب السابق كان يدعو إليه ،ونيب عصره يدعو إليه أيضا ،ويف قلبه جاذبية إليه هؤالء

يستقيدمون يف اإلميان فإذا كان يف اإلنسانية يوجد مثل هذا الصنف فالتك يف مرية منه إنه احلق

من ربك . .ليس املراد أن كل الناس يؤمنون به بل أكثر الناِ  . .ومن يكفر به . .يعىن إلالح
كل فرد من اإلنسانية إذا جتاوز من حدود اإلنسانية الرد إىل اإلنسانية فإن كان يف قلبه مانع من

ذلك ،وإزالة املانع المتكن بدون اإلحراق ابلنار فالنار موعده . . .لرده إىل اإلنسانية .اإلنسانية

ماهي؟ هؤالء األلناف الفاسدة تقول إن اإلنسانية ما حنن عليه؛لكن ذلك ليس بصحيح.
اإلنسانية حقيقة إنسانية ذلك الصنف الذي ذكرانه أوال موس أقام لإلنسانية ،وارتقائها منوذجا
لاحلا .وهذا النيب أيضا مثل ذلك ،وذلك الصنف فطرته تقتضي ذلك يعين ما أقامه موس
وحمدمدص عليهدما الصلوات والتسليدمات ص فالذين خيالفون هذا الصنف هل هم أثبتوا لإلنسانية
مركزا مثل هؤالء األنبياء؟ ج :هل هم يردون اإلنسانية إىل الوراء إىل احليوانية،وإىل الظلم فالعذاب
األليم .الظلم معناه :أن هؤالء املفسدين الجيوزون أن يعلدمهم الناس مثل مصدمم يعلدموهنم حيكدمون
من أنفسهم أنه هو الظلم مث يبتلون أبمر آخر الجتدون هلا دواء وشفاء هذا عذاب أليم فكيف
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اد
حيكم عل تلك اإلنسانية اليت هم عليها أهنا هو األلل إليه اإلشارة يف قولهَ :ويَ مق م
ول ْاألَ ْشه م
ِّ
َّ ِّ
ِّ َّ ِّ
صدو َن َع ْن َسبِّ ِّ
يل َّ
ين َك َذبموا َعلَى َرِّب ْم أ ََال لَ ْعنَةم َّ
اَّلل
اَّلل َعلَى الظَّال ِّم َ
ين يَ م
ني ( )48الذ َ
ه مؤَالء الذ َ
ونا ِّع َوجا َوه ْم ِّاب ْآل ِّخ َرةِّ ه ْم َكافِّ مرو َن ( )44نشأة اإلسالم مل تكن من جزيرة العرب .إبراهيم
َويَ ْب غم َ
()1
مل يكن عربيا .وقريش أوالد إبراهيم ،فالدين ألله مل يكن من العرب.
بقية من سورة هود( من ن ح )
ني َك ْاألَ ْعمى و ْاألَص ِّم والْب ِّ
َمثَل الْ َف ِّري َق ْ ِّ
يع ه ْل يَ ْستَ ِّوََّي ِّن َمثَال أَفَ َال تَ َذ َّك مرو َن()11هذان.
الس ِّم ِّ
ص ِّري َو َّ
َ َ َ َ َ
م

)2( . .سواء فإذا كان األعدم اليذهب مرضه ،وكذا األلم إال ابإلحراق حيرقون فليس يف تعذيب
اإلنسان مقصد سوى إلالحه يعين إلالح تلك اجلذبة املائلة إىل التجلي.

الباب الثاين يف هذه السورة هو ابب التاريخ ،وفيه فصول :الفصل األول يف ذكر نوح من  41إىل
ب نم ِّ
ْك ِّم ْن أَنْ بَ ِّاء الْغَْي ِّ
ك ِّم ْن
ت َوَال قَ ْومم َ
وحيها إِّلَْي َ
 24يف آخر آية منه :تِّل َ
ت تَ ْعلَ ممها أَنْ َ
ك َما مك ْن َ
اصِّرب إِّ َّن الْعاقِّبةَ لِّل ِّ
ني ()14معىن هذه عندان مثل ذلك جيري عليك يف املستقبل
ْمتَّق َ
قَ ْب ِّل ه َذا فَ ْ ْ
َ َ م
ضعفهم بعد ذلك اإلنسان أن النيب مثل نوح.

الفصل الثاين :يف هود من  13إىل 33
الفصل الثالث :يف لاحل من  32إىل 37
الفصل الرابع :يف إبراهيم ولوط من  34إىل 70
الفصل خامس :يف شعيب من  72إىل 41
الفصل السادس :يف موس من  43إىل  234ومت عل ذلك ابب التاريخ.

( )1في ن إ  :سورة هود ليست بكامل فبقية الحصة منها توجد في ن ر:لذا جعلتها في أصل المخطوط.الباحث
( )2لم أفهم الكلمة مع دقة النظر في العبارة.الباحث
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قصص األنبياء وتبصريها عن تدبري إهلي مث إتيان مثل ذلك أنه به يف سرية النيب هو أتويل األحاديث،
وتفصيله يف كتاب أتويل األحاديث لإلمام ويل هللا ،وقد ذكران البعض فيدما سبق.
نتكلم يف الباب الثالث ابب النتائج.
تذكر اجلزاء يف اآلخرة مذكور يف  230إىل .234
ِّ ِّ
يف  406إىل  408فَأ ََّما الَّ ِّذين َش مقوا فَِّفي الن ِّ ِّ ِّ
ين فِّيها َما
َّار َهل ْم فيها َزفريٌ َو َشهي ٌق (َ )406خالد َ
َ
ك فَ عَّ ٌ ِّ
َّ ِّ
َدام ِّ
ين مس ِّع مدوا
ت َّ
ك إِّ َّن َربَّ َ
اء َرب َ
الس َم َاو م
ات َو ْاأل َْر م
َ
ال ل َما يم ِّري مد (َّ )407أما الذ َ
ِ إَِّّال َما َش َ
ك َعطَاء رَي ر ََْم مذ ظ
فَِّفي ا ْجلن َِّّة َخالِّ ِّدين فِّيها ما َدام ِّ
وذ
ت َّ
ِ إَِّّال َما َشاءَ َرب َ
الس َم َاو م
ات َو ْاأل َْر م
َ َ
َ
َ
َْ
()408اإلنسان يف تكدميل حياته يف الدنيا ابالستفادة من بعض كون السدموت واألرض .وتلك
الكون مسلسلة بتدبري وحداين يعين قطعة منها الميكن إتياهنا إال بوجوه هذه السلسلة كلها فدمن
استفاد منها بقطعة هذا هو استفاد كلها ،فإن كان استعدماهلا يف فساده يكون جزاؤه للفساد ،ومثل
َّ ِّ
ين َش مقوا فَِّفي الن ِّ
َّار َهل ْم فِّيها
طول السدموت واألرض الأزيد والأنقص إليه إشارة يف قوله :فَأ ََّما الذ َ
َزفِّريٌ َو َشهي ٌق ( )406غاية اخللود هي عل قدر دوام السدماء واألرض ،وليس كل رجل يفسد
مجيع أموره أبن أفسد الفطرة اإلنسانية جبدميع أجزائها يكون خلوده يف النار بقدر عدمر السدموت
واألرض هذه.فإن كان مل يفسد اإلنسانية كلها يكون خلوده يف النار دون ذلك إليه إشارة يف إَِّّال

ك فَ عَّ ٌ
ال لِّ َما يم ِّري مد ( )407يعين يتدمم ما يقضيه حكدمته،فاإلنسان اجملرم إىل
ك إِّ َّن َربَّ َ
اء َرب َ
َما َش َ

آخر الغاية اليزيد جرمه عن إفساد السدموت واألرض كلها بقدر ذرة.هواليقدر قوة ذلك يف إفساد

شئ .فإن كان بلغ أقص الغاايت الفساد فعذابه اليزيد عن تلك املدة فإهنا من مقتضيات قضية
السدموت واألرض.فالعقيدة اليت زينها املتكلدمون أن اإلنسان جيب عليه أن يعتقد أن من دخل
جهنم الخيرج منها أبدا،ويقررون هذه1يف حق الكفار،ومن ينازعهم يكفرونه.هذا ليس من
مقتضيات نصوص القرآن إمنا هي فهم من بعض أهل العلم الجيب عل الناس من تقلدهم.ويقول
 1يقرررونها.الباحث
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شيخ اإلسالم ابن تيدمية( )1وألحابه مثل إبن القيم( )2إهنم ذكروا من الصحابة والتابعني أن جهنم
خيلو عن املعذبني أو أن جهنم تفين( ،)3وانزعهم مثل ابن أبكم( )1وأبلغوا النزاع إىل الغاية والنهاية،
( )1سبق ترجمته
( )2سبق ترجمته
( )3خالص ة ما ذكره ابن القيم في المس ألة:تعرض ابن القيم لمس ألة دوام النار وأبديتها في كتابين له :حادي ا روار
إلى بالد ا فرار من ص  914إلى ص .980وأيضا :شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة التعليل من ص
 919إلى ص .924وزبدة ما ذكره في كتابيه يتلخص فيما يلي:أوال :ذكر في أبدية النار أو فنائها سبعة أقوال ،أفاض
القول في سابعها وهو :أن للنار أمدا تنتهي إليه ،ثم يفنيها ربها وخالقها تبارك وتعالى .وقد أيد هذا القول بوجوه عديدة
 على لسان أصحابه منها:أن هللا تعالى أخبر في ثالث آيات عن النار بما يدل على عدم أبديتها:5سورة النبأ( :البثينفيها أحقابا) (اآلية .)93 :فتقييد لبثهم فيها با حقاب يدل على مدة مقدرة يحص رها العدد ،ن ما ال نهاية له ال يقال
فيه :هو باق أحقابا ،وقد فهم ذلك من اآلية الص حابة  -وهم أفهم ا مة لمعاني القرآن  :9.-آية س ورة ا نعام( :قال
النار مثواكم خالدين فيها إال ما ش اء هللا إن ربك حكيم عليم) (اآلية:3.)598 :آية س ورة هود( :خالدين فيها مادامت
الس موات وا رض إال ما ش اء ربك إن ربك فعال لما يريد) (اآلية ..)507 :وقال بعدها في الجنة وأهلها( :خالدين
فيها ما دامت الس موات وا رض إال ما ش اء ربك عطاء غير مجذوذ)(اآلية.)508 :ولوال ا دلة القطعية الدالة على
أبدية الجنة ودوامها ،لكان حكم االس تثناءين في الموض عين واحدا .كي ؟ وفي اآليتين من الس ياق ما يفرق بين
االس تثناءين فإنه قال تعالى في أهل النار( :إن ربك فعال لما يريد) فعلمنا أنه تعالى يريد أن يفعل فعال لم يخبرنا به،
وقال في أهل الجنة( :عطاء غير مجذوذ) فعلمنا أن هذا العطاء والنعيم غير مقطوع عنهم أبدا  -وس نذكر ما قاله
الص حابة في االس تثناء :9.هذا القول منقول عن عدد من الص حابة والتابعين وجلة ا ئمة:فمن الص حابة:عمر رض ي
هللا عنه قال" :لو لبث أهل النار في النار عدد رمل " عالج " لكان لهم يوم يخرجون فيه".وابن مسعود رضي هللا عنه
قال" :ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقابا".وعبد هللا بن عمرو بن
العاص رض ي هللا عنه روي عنه نحوه،وأبو هريرة قال" :أما الذي أقول :إنه س يأتي على جهنم يوم ال يبقى فيها أحد
وقرأ( :فأما الذين ش قوا )..اآليتين.وأبو س عيد الخدري قال في آية( :إال ما ش اء ربك)" :أتت على كل آية في القرآن،
أي آية وعيد".وابن عباس  -في رواية عنه  -قال في اآلية( :إال ما ش اء ربك)" :اس تثنى هللا قال :أمر هللا النار أن
تأكلهم".ومن التابعين وأئمة السل :الشعبي قال" :جهنم أسرع الدارين عمرانا ،وأسرعهما خرابا".وأبو مجلز قال عن
النار" :جزاؤه ،فإن ش اء هللا تجاوز عن عذابه".وإس حاق بن راهويه  -وقد س ئل عن آية هود  -قال" :أتت هذه اآلية
على كل وعيد في القرآن :3".دل العقل والنقل والفطرة على أن الرب تعالى حكيم رحيم:والحكمة والرحمة تأبيان
بقاء هذه النفوس في العذاب أبد اآلباد ،وقد دلت النص وص واالعتبار على أن ما ش رعه هللا وقدره من العذاب
والعقوبات في الدنيا ،إنما هو لتهذيب النفوس وتص فيتها من الش ر الذي فيها ،ولحص ول مص لحة الزجر واالتعاظ،
وقطع النفوس عن المع اودة  -وغير ذل ك من الحكم  -وفي القرآن والس ن ة م ا ي دلن ا على أن جنس اآلالم إنم ا هو
لمص لحة اإلنس ان (ذلك بأنهم ال يص يبهم ظمأ) (التوبة .)590 :الخ( ،وليمحص هللا الذين آمنوا)(آل عمران:
.) 545إلخ ورب الدنيا واآلخرة واحد ،وحكمته ورحمته موجودة في الدارين ،بل رحمته في اآلخرة أعظم ،فقد ورد
في الص حيح :أن رحمته في الدنيا جزء من مائة جزء من رحمته في اآلخرة ،فإذا كان العذاب في هذه الدار رحمة
بأهله ولطفا بهم وم ص لحة لهم ،فكي في الدار التي تظهر فيها مائة رحمة ،كل رحمة طباق ما بين الس ماء
وا رض.وليس هلل غرض في العذاب كما قال تعالى( :ما يفعل بعذابكم إن ش كرتم وآمنتم) (النس اء .)547 :كما أنه
ال يفعله س دى ،وإذن فال بد من حكمة ومص لحة تعود على عباده ،وهي إما مص لحة أحبائه وأوليائه بتمام نعيمهم
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
الجنة ليس متوقفا في أصل ه وال كماله على استمرار عذاب أهل النار ودوامه،ولو كان أهل الجنة أقسى خلق هللا لرقوا
لحال أعدائهم بعد طول العذاب.ومص لحة ا ش قياء ليس ت في الدوام واس تمرار العذاب،وإن كان في أص ل التعذيب
م صلحة لهم :4.أخبر هللا تعالى أن رحمته و سعت كل ش :وأن رحمته سبقت غ ضبه ،وأنه كتب على نف سه الرحمة،
فال بد أن تسع رحمته هؤالء المعذبين ،فلو بقوا في العذاب إلى غير غاية لم تسعهم رحمته ،وهذا ظاهر جدا ،والثابت
أن رحمته ال بد أن تنتهي حيث ينتهي العلم كما قالت المالئكة( :ربنا وس عت كل ش رحمة وعلما)( .غافر )7 :وقد
تس مى هللا بالغفور الرحيم ولم يتس م بالمعذب وال بالمعاقب ،بل جعل العذاب والعقاب في أفعاله( :نب عبادي أني أنا
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وحنن النوافق إبن أبكم ،وبه نرجح طريقة ابن تيدمية وألحابه هذا الذي استفدانه من تلك اآلية،
ويوافقها احلكيم ويل هللا ،وكثري من العارفني فإلرار عل نظرية املتكلدمني ليس من اإلسالم يف شئ.
مجلة معرتضة  :من اشتغل علينا يف علوم الكتاب والسنة وحكدمة اإلمام ويل هللا رجل من احملصلني
للفلسفة األوروابوية العصرية ،وكان هو جيلس مع" سوسائني" فكانوا يكلفونه أنه يقرأ هلم القرآن
يفسر .وهو كان ميتنع؛ألنه كان خيالف أن أييت تعذيب الكفار يف جهنم وخلودهم فيها إىل غري
النهاية .فإذا انقشوه اليقدر عل إقناعهم ،وهم يسيئون الظن.القرآن وتعليدمه فلدما قرأ يف حجة هللا
الغفور الرحيم .وأن عذابي هو العذاب ا ليم) (الحجر .)10 ،42 :وغيرها من اآليات ،فإنه يتمدر بالعفو والمغفرة
والرحمة والحلم ...إلخ ويتس مى بها ،ولم يتمدر بأنه المعاقب وال الغض بان وال المنتقم إال في الحديث الذي فيه تعديد
ا س ماء الحس نى ولم يثبت :1.يوض ح هذا أن هللا لم يخلق اإلنس ان عبثا ولم يخلقه ليعذبه:وإنما خلقه ليرحمه ولكن
اكتس ب موجب العذاب بعد خلقه له ،فتعذيبه ليس هو الغاية ،وإنما تعذيبه لحكمة ورحمة ،والحكمة والرحمة تأبيان أن
يتص ل عذابه س رمدا 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
للعذاب .بل خلق للعبادة والرحمة ولكن طرأ عليه موجب العذاب فاس تحق العذاب ،وذلك الموجب  -وهو الكفر  -ال
دوام له فكي يكون موجبه دائما؟ :2أهل الس نة على أنه يجوز تخل الوعيد :بل إخالفه كرم وعفو وتجاوز يمدر
الرب تعالى به ،ويثني عليه به ،نه حقه ،والكريم ال يس توفي حقه فكي بأكرم ا كرمين؟ واس تش هد ابن القيم لذلك
بآثار وأشعار .هذا في وعيد مطلق ،فكي بوعيد مقرون باستثناء معقب بقوله( :إن ربك فعال لما يريد)؟ ولهذا قالوا:
أتت على كل وعيد في القرآن.ثانيا :فند ابن القيم ا دلة التي اس تند إليها القائلون بدوام النار ،وأهمها  :5اآليات التي
دلت على خلود الكفار وتأبيدهم في النار ،وقد قال :إن ذكر الخلود والتأبيد ال يقتض ي عدم النهاية ،والخلود هو المكث
الطويل كقولهم :قيد مخلد والتأبيد في كل ش بحسبه ،فقد يكون لمدة الحياة ،ولمدة الدنيا .وقد ورد النص بالخلود على
بعض الكبائر من الموحدين وقيد في بعض ها بالتأبيد ،كما في قاتل المؤمن عمدا( :فجزاؤه جهنم خالدا فيها) (النس اء:
 .)23وكما في قاتل نفس ه" :فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا :9 ".اآليات التي دلت على
عدم خروجهم من ها( :و ما هم ب خارجين من ال نار) (البقرة ( .)527و ما هم من ها بمخرجين) (الحجر( ،)48 :ال
يقض ى عليهم فيموتوا) (فاطر.)32 :إلى آخر تلك اآليات قال :فطائفة قالت :إن إطالقها مقيد بآيات التقييد باالس تثناء
بالمش يئة ،فيكون من باب تخص يص العموم وكأن هذا قول من قال من الس ل في آية هود :أتت على كل وعيد في
القرآن .والذي ص ححه ابن القيم أن هذه اآليات على عمومها وإطالقها ،فهم باقون فيها ال يخرجون منها ما دامت
باقية ،ولكن ليس فيها ما يدل على أن نفس النار دائمة بدوام هللا ال انتهاء لها ،وفرق بين أن يكون عذاب أهلها دائما
بدوامها ،وبين أن تكون هي أبدية ال انقطاع لها ،فال تس تحيل وال تض محل :3.اإلجماع ،قال ابن القيم :وإنما يظن
اإلجماع في المس ألة من لم يعر النزاع ،وقد عر النزاع فيها قديما وحديثا ،كي وقد نقل عن الص حابة والتابعين
التص ريح بخال ما يدعون؟ثالثا :بعد س رد هذا كله مال ابن القيم إلى التفويض في المس ألة إلى مش يئة هللا فال جزم
بفناء النار ،كما ال جزم بدوامها .قال في ش فاء العليل :وأنا في هذه المس ألة على قول أمير المؤمنين على؛ فإنه ذكر
دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ،ووص ذلك أحس ن ص فة ثم قال :ويفعل هللا بعد ذلك في خلقه ما يش اء،
وعلى مذهب ابن عباس حيث يقول :ال ينبغي حد أن يحكم على هللا في خلقه وال ينزلهم جنة وال نارا .ذكره في
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:
عالم وقعت؟ ،وعلى مذ هب ابن زيد حيث يقول :أخبرنا هللا بالذي يش اء هل الجنة فقال( :عطاء غير مجذوذ) ولم
يخبرنا بالذي يشاء هل النار.الباحث.
( )1لم أطلع على ترجمته.الباحث
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البالغة بعض أطراف تلك املسألة ،وفصلنا له أزيد منه انشرح لدره أبنه من اآلن ميكن أن يدعون
فالسفة الغرب إىل اإلسالم وأما قبل ذلك فال مث ملا ذكران تلك املسألة من حجة هللا البالغة مع
بعض إخواننا يف ديوبند املقلدين للدمتكلدمني فأنكروها .فلدما انقشناهم وأبطلنا فكر املتكلدمني،
وكادوا أن يكفروين؛لكن شيخنا كان موجودا فإلنكاره عليهم سكتوا عن اإلظهار.
ورأينا بعض سنني ملا اشتغل الشبان حبجة هللا البالغة وقصروا وفسروا القرآن عل وفاقنا رجعوا عن
بعض أفكارهم وعن التشدد فيها .يف ذلك الزمان ما كنا نعرف االنقالب ،وما قدران أن تقدم
عليهم بسرة اآلن نعرف مجع أهل األرض إىل اتباع القرآن ابالنقالب .فدمن لدان عن هذا نقتلهم
كائنا من كان .وأهل التشكيك هؤالء يف أحكام القرآن ،واملقلدون آلراء أهل الكالم لفرقة خالة
إذا قاموا مينعون عن االنقالب ،ونعرف منهم أهنم ميانعون البد نقتلهم .وبدون ذلك الميكن الدعوة
إىل القرآن أبدا نعرف من جبنهم أهنم إذا رأوا أهنم يقتلون فإن أكثرهم يرجعون ،وحنن اليوم تقرر
عندان إن قدمنا ابالنقالب هذا نرتكهم ،وإن مل نقم ابالنقالب فال نشوش مجاعة أهل اإلسالم مبثل
ذلك احلقائق.
قوله .:وأما الذين سعدوا .مث قوله  :إال ما شاء . . . .هو ليس لالنتقاص من اجلنة ليس يف
اإلنسانية ارجتاع .به االستثناء للحد كاإلنسانية حبظرية القدس غاية ما ميكن له به أن يبق يف اجلنة
هي بقدر طول السدموت واألرض مث يتوىف منها .ومن كان ذا فضل يكون ارتقاؤه قبل متام ذلك
إليه اإلشارة يف إال ما شاء . . . . . . .هذا ارتقاء اللحوق حبظرية القدس الينتهي ،وإليه إشارة
يف قوله عطاء رري َمذوذ .وبيان ذلك كله يف كتب اإلمام ويل هللا مفصل .فيصري اإلنسان مثل

شعاع الشدمس متصل ابلتجلي ،والتجلي هو وجه إله .إليه إشارة .مكل َم ْن َعلَْيها

فَ ظ
ان(.)1

عندان يف طريقة اإلمام ويل هللا برانمج مقرر لتفهيم تلك املسائل ابلتدريج إذا سلكه اإلنسان الأيتيه
شك .أما إذا تكلم يف بعض املسائل قبل استيفاء مقدماته فقد يفضي هذا عندان .اليتم عندان إال
( )1الرحمن ,اآلية92 :
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بتنظيم درجة التكدميل لدرس احلكدمة ،وشيخنا قد كان شرع يف أتسيس تلك الدرجة يف ديوبند؛لكن
ابشتغالنا يف األمور السياسة خرجنا قبل إمتامه فدما رأينا من أفكار الناقصني ،وما رأينا من أخفاء
الكاملني .كل ذلك لعدم درس املسألة عل وجهها.
الربانمج :املسلدمون جيب عليهم أن يؤسسوا دار احلكدمة .فإذا خترجت مجاعة ،ولو فئة قليلة مطدمئنة
ابألمر خلرج الفساد من العامة .من أراد البحث فيه ندله عل سلوك الطريق وإال فنأمره بعدم
اخلوض وإال فدمصيبة بني أهل اإلسالم مثل ابن تيدمية يكفره ،وألر من أهل العلم ،ومل خيرج أهل
اإلسالم مثله من العلدماء املاهرين ابلكتاب والسنة فتكفري بعض ألحابنا أي القيدمة له ابلنسبة
إىل تلك املسائل هذا من وجه .وعندي اآلن وجه آخر  :جيب بعد ذلك إقامة مثل دار احلكدمة
أشد وجوب وهو حنن ندعو حكدماء الغرب إىل اإلسالم فالنقدر عل ذلك إال بتنظيم دار احلكدمة.
أما هؤالء الفقهاء املتكلدمون فقد اهنزموا ببطالن حكوماهتم .فدمن اعتىن أن يكون لإلسالم عروج
وظهور جيب عليه أن يشرح اإلسالم أبلول احلكدمة شرحا يقبله مجهور احلكدماء من أورواب وإال
فبعد مائة سنة هذا اإلسالم الذي هو عندان اليوم اليقبل أوالدان؛ألهنم يصريون مثل حكدماء الغرب
اليوم .وهذا األمر اليقدر عل منعه أحد :إن أوالدان متشي خلف الغرب فدمن ارجت من فقيه أو
متكلم أنه يقنع حكيدما من حكدماء الغرب هو مل يدرك شيئا من اشتدمل عليه الغرب وحنن حبدمد
هللا مطدمئنون لو قدران عل تدريس حكدمة اإلمام ويل هللا عل انتظام حنن نبتلع ،ونطلب عل
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فالسفة أورواب كلها وإال فالخيرج إال مدعيا مثل غالم أمحد القادايين( )1أو مثل طنطاوي اجلوهري

()2

اليقدر ال هذا وال ذاك عل دعوة الغرب إىل اإلسالم متت.
حنن إذا نظدمنا دار احلكدمة فيكون يف مركزها قطب اإلمام ويل هللا ،ويف دائرة متصلة به
كتب الصوفية العارفني من احلكدماء مثل ابن العريب( )3والشيخ أمحد السرهندي( )4وكتب احملققني
من املتكلدمني احلكدماء مثل اإلمام الغزايل

()5

وابن تيدمية( )6مث يكون يف دائرة اثنية حوله فلسفة

فالسفة أورواب احلديثية .وبعد تكدميل املطالعة وحصول املهارة يف املدارج الثلث يقتدر الرجل أن
يفسر القرآن ابحلكدمة ،ويقبله مجهور احلكدماء من أورواب فإذا قام االنقالبيون إىل أتييد هذه احلكدمة
ورد كل ما خالفها يظهر املصداق قوله تعاىل :ه َو الَّ ِّذي أ َْر َس َل َر مسولَه ِّاب ْهل َد َوِّد ِّ
ين ا ْحلَِّق لِّيمظْه َره
َعلَى ِّ
الد ِّ
ين مكلِّه َوَك َفى ِّاب ََّّلل َشهيدا( )7هبذه الطريقة ميكن وبدوهنا النفهم شيئا قولهَ :ولََق ْد آتَ ْي نَا

ِّ
ْكتَاب فَا ْختملِّ َ ِّ
ِّ
ت ِّمن ربِّ َ ِّ
ضي ب ْي نَهم وإِّ َّنم لَِّفي َش ظ
ك ِّم ْنه
وسى ال َ
مم َ
ك لَ مق َ َ ْ َ ْ
ف فيه َولَ ْوَال َكل َمةٌ َسبَ َق ْ ْ َ
مم ِّر ظ
يب ( )440يعين جاء الكتاب وقامت اخلالفة من داؤد وسليدمان مث اختلفوا فذهبت .وقد
ك َوَال تَطْغَ ْوا إِّنَّه ِِّبَا تَ ْع َملمو َن
ب َم َع َ
استَ ِّق ْم َك َما أ ِّمم ْر َ
شرحنا من قبل هذه  223قوله  :فَ ْ
ت َوَم ْن َات َ
( )1أحمد بن مرتضى بن محمد القادياني5911(،؟  5392 -هـ =  5208 - 5832م) يسمى مرزأ غالم أحمد بن
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
ي) نعت نفس ه بمجدّد المئة .ثم أعلن
المحكمة االبتدائية النكليزيد بمدينة س يالكوت .لما تم القرن الثالث عش ر (الهجر ّ
أنه (المهدي) وزاد فادعى أن هللا أوحى اليه،وآمن به جمهور من الهنود ،على انه نبي تابع للش ريعة اإلس المية ،وأنه
ي بآية ومبش را برس ول يأتي من بعدي اس مه أحمد ووض ع كتبا بالعربية وا ردية .منها ،مما تغلب عليه
أحمد المعن ّ
العربية ،حمامة البشرى الى أهل مكة وصلحاء أ ّم القرى وترياق القلوب ،حقيقة الوحي .لينظر :ا عالم للزركلي /5
.917- 912
( )2طنطاوي بن جوهري المصري( 5318 - 5987هـ =  5240 - 5870م) ولد في قرية عوض هللا حجازي،
من قرى الش رقية بمص ر ،وت علم في ا زهر مدة،ثم في المدرس ة الحكومية.ألقى محاض رات في ال جامعة
المص رية،وناص ر الحركة الوطنية،ص ن كتبا أش هرها (الجواهر في تفس ير القرآن الكريم في  92جزءا،نحا فيه
منحى خاص ا،ابتعد في أكثره عن معنى التفس ير،وأعرق في س رد أقاص يص وفنون عص رية وأس اطير،وتوفي
بالقاهرة.لينظر :ا عالم للزركلي.935- 930 /3 :
( )3سبق ترجمته
( )4سبق ترجمته
( )5سبق ترجمته
( )6سبق ترجمته
( )7الفتح98 :
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ب ِّ
صريٌ ( .)441هذا إشارة إىل قيام اخلالفة عل الدعوة القرآنية مثل قيام اخلالفة عل دعوة التوراة
َ
ب إِّ َىل فِّ ْر َع ْو َن
مث قوله :والتطغوا  . . .تنبيه عل االجتناب عن حكومة فرعونية فقد ذكر هللا ا ْذه ْ

إِّنَّه ََغَى ( )11هذا التفريق مثل ما ذكران يف لورة ص من التفريق ،وتتدمة ذلك قوله :والتطغوا
ون َّ ِّ ِّ
َّ ِّ
س مكم النَّار وما لَ مكم ِّمن مد ِّ
ص مرو َن
اء مُثَّ َال تم ْن َ
ين ظَلَ مموا فَ تَ َم َّ م م َ َ ْ ْ
َوَال تَ ْرَكنموا إِّ َىل الذ َ
اَّلل م ْن أ َْوليَ َ
اإل ْحس ِّ
ِّ ِّ
()443فاخلالفة ،واحلكومة القائدمة عل ما ذكران يف سورة النحل :إِّ َّن َّ
ان
اَّلل ََي مْم مر ابل َْع ْدل َو ِّْ َ
ش ِّاء َوال مْم ْن َك ِّر َوالْبَ ْغ ِّي يَ ِّعظم مك ْم لَ َعلَّ مك ْم تَ َذ َّك مرو َن ()40أمر
َوإِّيتَ ِّاء ِّذي الْ مق ْرََب َويَ ْنهى َع ِّن الْ َف ْح َ
ك َوَال تَطْغَ ْوا إِّنَّه ِِّبَا تَ ْع َملمو َن
ب َم َع َ
استَ ِّق ْم َك َما أ ِّمم ْر َ
إبقامتها النيب هو املراد من قوله  :فَ ْ
ت َوَم ْن َات َ
ب ِّ
صريٌ ( )441واحلكومة الفرعونية منعوا عنها ،ومنعوا عن الركون إىل أعضائها من الظاملني،
َ
واملخالفني يف سورة النحل ليس فيه فرق بني املسلم والكافر .السلطان املسلم جيب عليه أن يقيم

الدين بقوته وسلطنته وإن مل يفعل ما أمر يطرد عن سلطنته؛ألنه إذا قام يصلح مثل العجائز يغفر
له طغيانه وظلدمه كليا .فكل رواية جاءت لتأييد مثل هذا الفكر ،وإن كانت يف البخاري إىل داؤد
السيِّئَ ِّ
ار ومزلَفا ِّمن اللَّْي ِّل إِّ َّن ا ْحلسنَ ِّ
ات
معلولة .ويف قوله تعاىل :أَقِّ ِّم َّ
ْب َّ
ات يم ْذه ْ َ
َ
الص َال َة َََرَِّيف النَّه ِّ َ
ََ
ِّ
ِّ
ك ِّذ ْكر لِّ َّ ِّ
ِّ
اصِّ ْرب فَِّإ َّن َّ
ني ()445عندان
ين ()441وقوله َو ْ
َج َر ال مْم ْحسنِّ َ
يع أ ْ
اَّلل َال يمض م
لذاك ِّر َ
ذَل َ َ

إشارة أن تعليم القرآن الذي هو رفع إقامة الصلوة هو كفيل إلقامة تلك اخلالف أما إذا أعرضوا

عن القرآن والتدبر فيه فالينفعهم خيتلفون ،وخيرج من أيديهم احلكم.
ِّ
ون ِّمن قَ بلِّ مكم أمولمو ب ِّقيَّ ظة ي ْنهو َن َع ِّن الْ َفس ِّ
ِّ
اد ِّيف ْاأل َْر ِّ
ِ إَِّّال قَلِّيال ِّممَّ ْن
َ َ ْ
قوله :فَ لَ ْوَال َكا َن م َن الْ مق مر ْ ْ ْ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ ِّ
ني ()446يعين إذا كانوا هم هنوا عن
ين ظَلَ مموا َما أمتْ ِّرفموا فيه َوَكانموا مَْم ِّرم َ
أ َْْنَْي نَا م ْنه ْم َواتَّبَ َع الذ َ
الفساد يف األرض ،وإقامة احلكومة الطاغية ملا غلب الظاملون عل الناس ،وماكان الناس استوجبوا
صلِّ محو َن
ك لِّيمهلِّ َ
أن يهلكوا ابالنقالب ،وإليه اإلشارة يف قولهَ :وَما َكا َن َرب َ
ك الْ مق َر بِّظمل ظْم َوأَهلمها مم ْ
( )447وما يريد الذين يرتكون القيام هبذا األمر ،وكذلك اليريد املسلدمون أن مل يقوموا هبذا األمر.
أال يرون أن االختالف واقع الميكن اتفاق مجيع الناس عل احلق فدمنع الظاملني من الظلم هل
ميكن شركة يف زمن إذا كان هذا األمر مستدمرا فتوجههم يف بعض أوقاهتم هل ميكن اإللالح؟رد
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أن بعض األوقات وجود النيب يف القدم فكدما جيب يف وقت النيب كذلك جيب بعده عل ما يتبع

النيب ،وإليه اإلشارة يف قوله :ومن اتب معك . .فإضافة قوله  :ومن اتب معك سواء كانوا من
أهل عصرك أو كان بعدك ترشد العدمل .نعم!لوكان اختالف مرتفعا كان هذا األمر أيضا جيب عل
ِّ
ِّ ِّ
ني (.)448
اء َرب َ
َّاِ أ َّممة َواح َدة َوَال يَ َزالمو َن مخمْتَلف َ
الناس إليه اإلشارة يف قولهَ :ولَ ْو َش َ
ك َجلََع َل الن َ
ت َكلِّ َمةم
ك َخلَ َقه ْم َوَُتَّ ْ
أهنم اليزالون خمتلفني؛ألن ذلك ذايت من خلقهم إليه اإلشارة يف قولهَ :ولِّ َذلِّ َ
َّاِ أ ْ ِّ
ك َأل َْم َِل َّ
َّم ِّم َن ا ْجلِّن َِّّة َوالن ِّ
ني ( )444األفراد املتكثرة هل يكونون ابالختالف أو
َربِّ َ
َمجَع َ
َن َجهن َ
ك
ك َولِّ َذلِّ َ
ابالتفاق؟تكثري األفراد مبين عل أن هللا أراد أن خيلقهم خمتلفني قوله :إَِّّال َم ْن َرِّح َم َرب َ
َّاِ أ ْ ِّ
ك َأل َْم َِل َّ
َّم ِّم َن ا ْجلِّن َِّّة َوالن ِّ
ني ( )444يف هذه إشارة إىل
َخلَ َقه ْم َوَُتَّ ْ
ت َكلِّ َمةم َربِّ َ
َمجَع َ
َن َجهن َ
الطائفة املتصدرة يف االنقالب حزب من أحزاب هللا الغالب عل مجيع األحزاب .هؤالء مرحومون
ِّ ِّ
ين َال
الخيتلفون .إذا أراد هللا أن يبقي حكدمهم فإذا جاء وقت حكدمهم خيتلفون .قولهَ :وقم ْل للَّذ َ
يم ْؤِّمنمو َن ا ْع َملموا َعلَى َم َكانَتِّ مك ْم إِّ ََّ َع ِّاملمو َن (َ )414وانْ تَ ِّظ مروا إِّ ََّ مم ْن تَ ِّظ مرو َن ( )411الذين اليقبلون
القرآن أبن يفتح ذلك فيعلدموا عل )1( . . . . . .لكننا حنن نعم ابلقرآن ،وسرتون إليه اإلشارة يف
ِّ
السماو ِّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
ك بِّغَافِّ ظل
ِ َوإِّلَْيه يم ْر َج مع ْاأل َْم مر مكله فَا ْعبم ْده َوتَ َوَّك ْل َعلَْيه َوَما َرب َ
ب َّ َ َ
قولهَ :و ََّّلل رَْي م
ك بِغَافِ ٍل َع َّدما تَـ ْع َدملُو َن .متت السورة
َع َّما تَ ْع َملمو َن ( )413نتيجة القرآن تكون اخلالفة إليه َوَما َربُّ َ
وهلل احلدمد.
الفرق بني احلكدمة عل طريقة األنبياء ،وبني احلكدمة عل طريقة حكدماء اليوانن  :اإلشراقية
واملشائية عندان حمفو حتت ألول .األنبياء يقررون قاعدة عل منهاج ،وتلك القاعدة عند احلكدماء
مع فقد بعض الشروط ،وعندان لذلك أمثلة معينة المثل املتكلدمني يريدون التشويق والتشكيك
فقط .فاتباع النبوة واجب عل احللدماء؛لكن بعد التبليغ ومل يثبت عندان أهنم حق فأنكروا ،وكثري
من املسائل مشرتكة بني احللدمتني فنصدقهم .وبعض املسائل يتوجه إليه احلكدماء اليواننيون واليلتفت
إليها األنبياء رأسا فنعرف حكدمة حذف األنبياء من مناهجهم( .متت مسألة واحدة)
( )1هنا كالم محذو

في أصل المخطوط(ن إ).الباحث
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املسألة الثانية أن الفرق بني حكدماء اهلند واليوانن :حكدماء اهلند أخذوا من حكدماء اليوانن :بودا
نيب أو كليم ،ودعوته بلغت أطراف األرض ،وكان هو قبل املسيح وقبل إسكندر( .)1هو يتبع
حكدماء اهلند الذين مضوا قبلهم ،وتلك الكتب اليت قبل بودا موجودة اليوم يف اهلند ،وحكدمة
منظدمة عل طريقة دعاة الدين .وحكدمة اليوانن عل طريقة الدين له؛لكن الفرق أن املسلدمني هم
أليدوا حكدمة اليوانن ،ومل يصلوا إىل حكدمة اهلند يف ابتداء توجههم إىل احلكدمة مث توغلوا يف اتباع
اليوانن .وإمنا توجد إىل حكدمة اهلند رجال بعد األلف الثاين غاية يغرت به من يتكلم ابلعربية .هذا
كتاب أيب رحيان البريوين( )2هو يعرف الرايضيات ،وعدم حكدماء اهلند فيها أيضا واليعرف شيئا
من االجتدماعيات وال اإلهلية حىت يصري حكدما عل حكدماء اهلند ،وكان اليعرف لغة اهلند ،والكان
يعرف حكدمة الدينية أيضا.رجل شيعي فاليقدر عل مجيع أداين العامل حتت احلكدمة ،واليؤت أهل
اهلند حقهم ،وكان يتعصب عل طريقه .املسلدمون يفتخرون بكتب ابن العريب( )3يف مسألة وحدة
()4

الوجود

مثال  :هذا رجل كبري عامل ابلكتاب والسنة ومسألة التوحيد أما إذا جردان أفكاره يف

التوحيد خالصا ،وقسناها بكتب أهل اهلند املوجودة اليوم يظهر الفرق مثل السدماء واألرض.
( )1هو ا س كندر المقدونى ابن فيليبس ُولد في مدينة "پيال" قرابة س نة  312ق.م ،وتلمذ على يد الفيلس و والعالم
الش هير أرس طو حتى بل ربيع ه الس ادس عش ر .وبحلول عامه الثالثين ،كان قد أس س إحدى أكبر وأعظم
اإلمبراطوري ات التي عرفه ا الع الم الق ديم ،ك ان من أش هر الق ادة العس كريين والف اتحين توفي اإلس كن در في
ر
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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%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
حملت هذه المعلومات من موقع ا نترنيت  8من فبراير 9052م.
( )2محمد بن أحمد 440 - 929(،هـ =  5047 - 273م) أبو الريحان البيروني الخوارزمي :فيلسو رياضي
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 ع صره .له م صنفات قيمة :منها " اآلثار الباقية عن القرون الخالية ,الجماهر في
معرفة الجواهر  ,و تاريخ ا مم الش رقية و القانون المس عودي .تاريخ الهند .لينظر :ا عالم للزركلي -354 /2
351
( )3سبق ترجمته.
()4إن مسألة الوجود من أعظم مسائل الفلسفة والتي ما زالت موضوع الكالم عند الفالسفة منذ التاريخ اليوناني القديم،
وأما الشيخ الشاه ولي هللا فقال في هذه الصدد :لما ننظر إلى الموجودات نرى فيها حيثيتين :االشتراك واالمتياز ،يعني
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
كا فة فإنها تشترك في الوجود ،والوجود هي الصفة المشتركة في الممكن والواجب ،والمراد من الوجود كون الشيء
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سورة اومطففني
التجارهلم ذهنية خمصولة .ويف هذه السورة يبني()1أحوال القيامة عل ذهنيتهم .قولهَ ":ويْ ٌل
ِّ ِّ ()2
ِّ
َّ ِّ
ين إِّ َذا ا ْكتَالموا َعلَى الن ِّ
َّاِ يَ ْستَ ْوفمو َن (َ )1وإِّ َذا َكالموه ْم أ َْو َوَزنموه ْم مُيْ ِّس مرو َن
ْمطَففني ( )4الذ َ
لل م
ِّ ظ ِّ
( )3أ ََال يَظمن أمولَئِّ َ َّ
وم النَّاِ لِّر ِّ
ني" (.)6
ب ال َْعالَ ِّم َ
ك أَن ْم َم ْب عموثمو َن ( )1ليَ ْوم َعظ ظيم ( )5يَ ْوَم يَ مق م م َ
التاجر يكون يف القرية فيكون له علم حباجة يف االتصال إىل املدينة .وهذه املدن إمنا نظدمها التجار
مث انتقلت تلك القوة إىل احلكام ،فهم إذا كانوا يف مدينة حيتاجون إىل العلم ابلتعلق ابملدن األخرى.
فاالرتقاء االجتدماعي حقيقة هو من طبيعة التجار مث إذا كان هلم تعلق ابملدن حيتاجون وحيسون
االحتياج إىل العامل كله هم يعرفون بطبيعتهم أن قيدمة األشياء اليت تقرر يف القرى يراع يف ذلك
النظام قيدمة األشياء يف املدن .وهكذا ابالرتقاء مراعاة النظام األعل واجب يف مراعاة النظام
األدىن؛ألن التجارة إمنا تكون أبيدي أرابب أموال كثرية .هم يقتدرون ابلتصرف يف تقومي األشياء،
موجودا وهذا الوجود يحوي ا شياء كلها ،وما كان خارجا من إحاطة الوجود يكون معدوما ،فا شياء بدون الوجود
أمور اعتبارية محضة ،ومن ثم قال بعض الصوفية إن هللا عبارة عن الموجودات ،يعني أنه أظهر نفسه في الموجودات
وهؤالء الصوفية يسمون بالوجودية العينية .والنسبة بهذا الواحد كنسبة الوحدة مع باقي ا عداد ،مثال الواحد يكون قبل
االثنين ويكون داخال في جميع ا عداد حتى يبقى في النهاية هو وحده .وهناك طائفة أخرى من الصوفية يقال لها
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
الفلسفتين ،فإنه تارة يقول عن الموجودات بأنها عين الذات وتارة يعدون ذات اإلله وراء الكون .يقول الشيخ الشاه ولي
هللا إن الحقيقة في حد ذاتها أمر واحد ولكن ظهورها يكون في صورتين :لما تتجلى في الزي ا صيل لوجودها نقول
لها الجوهر ،ولما تتجلى في صورة لباس الوجود اآلخر فإننا نقول إنه عرض .فالحاصل أن اإلنسان وصل بعد تفكر
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
نسبة اإلبداع وليست نسبة الخلق ،ومعنى اإلبداع إيجاد شيء من العدم ،وبألفاظ أخرى تخليق شيء بدون المادة.
والظاهر أن ذات الحق بعيد عن هذا العالم .فما هو طريق اإلبداع؟ يقول الشاه ولي هللا إن النسبة التي تتحقق بين المبدِع
والمبدَع بمنأى عن الفهم بتمثيل شيء من العالم المادي ،والتحقيق أن المراد من اإلبداع نسبة معلوم حقيقتها مجهول
كيفيتها والعقل يعجز عن إدراكها .وخالصة الكالم السابق أنه توجد وحدة بين ذات البارئ والنفس الكلية (أي المبدِع
والمبدَع) ولكن ليست هذه الوحدة وحدة حقيقية ،وإن العقل اإلنساني يمكن وصوله إلى النفس الكلية (الوجود المنبسط)
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 المبدِع والمبدَع يعدان تارة بمثابة شيء واحد .لينظر، :
شاه ولى هللا کی تعليم ،غالم حسين جلباني الہور ،:سنده ساگر اکيڈمی9057 ،ء.
( )1في ن م  :فيها
( )2يقول الشيخ ابن كثير في تفسيره قوله:عن عكرمة عن ابن عباس قال :لما قدم النبي صلى هللا عليه وسلم المدينة
كانوا من أخبث الناس كيال فأنزل هللا تعالى :ويل للمطففين فحس نوا الكيل بعد ذلك لينظر:تفس ير القرآن العظيم ,اإلمام
ابن كثير الدمشقي.343/8,
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والباقي كلهم وكالء هلم مساسرة( ،)1وهم يعرفون أن املعاملة اليت يعدملوهنا مع الناس اليكون مثل
ذلك املعاملة مع التجار .يف الطبقة العالية ألحاب األموال واألمالك الكبرية )2( .املعاملة مع عامة
الناس ميكن فيها الغش والغلول .وال يكون مثل ذلك مع قيم التجارات .هنا يكون كل معاملة
ابلصدق .تلك األشياء كلها مقررة يف التجار يف مجيع أقطار األرض.
الفساد يف التجارة واستعدمال مكرهم وعقلهم مبقابلة أانس اليعرفون معاملة التجارة يكون عل
أحناء خمتلفة منها التطفيف .وهذا معروف عندهم أنه جرم .ونفعه يكون قليال وإىل زمان فقط مث
يفتضحون .هذا أيضا معروفا عندهم .وهذا النقصان إذا ظهر فيهم وظهرت خسارهتم يف أعدماهلم
الباطلة يكون عندهم تعيني أبن هذا جزاء أعدماهلم ،فاالعتقاد ابجملازاة كدما هو موجود يف لنف
التجار لعله اليكون يف لنف آخر مثله .عندهم كل يوم جتارة كثرية .فالطبقة األدىن اليت مل تتكامل
يف علم التجارة وألوهلا املقررة إذا ألزمناهم كدما تقررعند كربائهم وعقالئهم ينتظم تفسري تلك
السورة .وهذا الوحي كأنه إظهار ملا يف أسرار قلوهبم وبطائن عقوهلم .قوله :ويل للمطففني تفسريه
موجود يف( )3قوله :إذا اكتالوا  . . . .إىل ُيسرون .ولورة العدمل عندهم عل نوعني :املكيال
وامليزان يكوانن خمتلفني يستعدملون أحدمها يف األخذ ،واآلخر يف اإلعطاء )4( .ولورة القسدمني
واحدة فال يفهدمه احملاول .واآلخر يكون عندهم خفة إليه امليزان واملكيال واحد بعينه؛لكن يف
االستعدمال مهارة( .)5فهذا التطفيف بكلىت الصورتني جرم عند التجار الكاملني .فإذا أثبت هللا هلم
الويل فكأنه لرح مبا هو مقرر عندهم .ومبثل هذا يتفرق مطالعة القرآن عل طرز( )6احلكدماء،
( )1س 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
الكالم س وى أن أراجع س مس ارها وهو الذي يس ميه الناس الدالل؛ فإنه يدل المش تري على الس لع ،ويدل البائع على
ّ
الرزاق الحسيني،
ا ثمان ،جمعه :سماسرة لينظر :تاج العروس من جواهر القاموس المؤل  :مح ّمد بن مح ّمد بن عبد
أبو الفيض ،الملقّب بمرت ضىَّ ،
الزبيدي (المتوفى5901 :هـ ),82/59المحقق :مجموعة من المحققين ,الناشر :دار
الهداية.
( )2في ن م  :هذه العبارة" مع التجار في الطبقة العالية أصحاب ا موال وا مالك الكبيرة ".التوجد فيها.
( )3في ن  :نفس اآلية.
( )4في ن م :العطاء.
( )5كما اليخفى هذا.الباحث
( )6كلمة منهج أو طريق أحسن بدل كلمة طرز؛ نه تستخدم باللغة ا ردية.الباحث
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ومطالعة القرآن عل طرز الفقهاء ،فعند الفقهاء أثبت سيئا مل يكن اثبتا وجازاهم بقبيح أعدماهلم.
وعند احلكدماء هذه اجملازاة عل وفق ما كان يقتضيها عقوهلم .هذا الذي هو مشهور أن االسالم
دين الفطرة إمنا يصح عل تفسري احلكدماء .قوله":أال يظن اؤلئك  " . . . .يعين يظنون ملقتض
وم النَّاِ لِّر ِّ
ني .التجار حيتاجون إىل حكام بدون احلكومة الميكن حفظ
ب ال َْعالَ ِّم َ
لنعتهم :يَ ْوَم يَ مق م م َ
جتارهتم .فإذا وللوا بقوة حساهبم أن الناس اجتدماعهم يف التجارة الزم ،فاحلاكم عليهم يف هذا
االجتدماع ال يكون إال رب العاملني فهم إذا توجهوا إىل ما هو خمتلف يف ذهنيتهم يتبني هلم ذلك.
تنبيه :ينبغي أن يرى هذه املقدمة اليت نذكرها يف كل موضع من أمثال هذا املقام .اإلنسان إمنا
يتفكر فيدما أيت عل وجه األرض هذا )1( .أما النتقال إىل دار آخر فليس هذا من طبيعة البشرعل
الفطرة؛لكن بعض األمور يتفكر بعض اإلنسان أن وجوده واجب أن يكون عل األرض مث ال جيد
األرض بطبيعته لاحلا لذلك ،فينقل ابللطافة ذهنه إىل أرض لاحل لذلك وهو جيوزأن يكون عل
األرض مثل هذه األرض حمقق يف عامل الوجود ،وإن مل يصل إليه نظره إىل اآلن .واستكشاف
قطعات من األرض كل يوم يف كل زمان يؤيد هذه الفكرة مث ينبغي أن حيفظ إمنا فتشت عامل املثال
متشاهبا يف الصورة هلذا العامل فانتقل ذهن اإلنسان إىل أرض كهذا لاحل جلدمع مجيع الناس ،فهذه
األرض ال تكون إال أرض املثال؛لكنه اليفرقها إبسم آخر .فالفطرة اإلنسانية هتتدي من هذا الطريق
إىل إحساس حاجته يف تكدميل فطرة اإلنسانية إىل أرض املثال .فهذا انتقال من دار الدنيا إىل دار
اآلخرة بدون شعور .فالكتب اإلهلية يف تعلقها تعتدمد عل الشعور الفطري ال االلطالحي
املكتسب ابلربهان فنحب أن حيفظ تلك القاعدة يف تفسري( )2مثل هذه اآلايت .فظن التجار الزم
أن يبعث الناس كلهم ىف موضع خمصوص .ففي الظاهر الجيدون عل هذه األرض موضعا .فبهذا
السبب التبطل عندهم اقتضاء هذا االجتدماع من الفطرة اإلنسانية فيجرب عقوهلم ،و يهديهم إىل
وجود أرض مثل ذلك .فهذا انتقال ابلصرفة لفهم الدار اآلخرة مثل الولد( )3من أمه ابلصرفة فيسري
( )1في ن م  :هذه
( )2في ن م  :تنبيه
( )3في ن م  :يتولد
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جمبورا النتقال فكره من احلالة األوىل إىل الثانية .فتلك الفطرة اليت حتصل للطفل تكون أساسا
لتكدميل حياة الدنيا .هكذا ينبغي أن يقرر أن اإلنسان الذكي إذا حصل لعقله أولاحب الكشف
إذا انكشف عليه شئ من دار اآلخرة ابلصرفة هذا األساس الفطرى لتكدميل اإلميان بدار اآلخرة
مرعي يف تعليم الكتب اإلهلية كلها .مت التنبيه.
حساب التجار إذا حاسبه احلكام الذين هلم تعلق بعطاء رأس املال ينقسم إىل قسدمني 2:قسم
حساهبم خالد يؤاخذ أبنواع من املؤاخذة:4 .قسم حساهبم لحيح فيتنعدمون حبصول األرابح
ِّ
ار لَِّفي ِّس ِّج ظ
اب الْ مف َّج ِّ
ني" 8يكون هلم
واملنافع .عل قياسهم يبني أحوال يوم القيامة َ " .ك َّال إِّ َّن كتَ َ
حمل حساهبم موضع حتت اإلنسانية فهذا الكتاب يعين حمل احتساابت قيل هلا "كتاب مرقوم"؛
ألن تلك اجلواهرإذا نظر إليها اإلنسان من بعيد ال تظهر إال يف لورة إعراضَ " .ويْ ٌل يَ ْوَمئِّ ظذ
لِّل ِّ
ني" مث ذكر حاالهتم اليت لارت سببا للتكذيب مث ذكر جزاء التكذيب ،ونبهوا أن هذا
ْم َكذبِّ َ
م
ليس إال لورة من لورأعدماهلم" .بل را َن َعلَى قملم ِّ
وب ْم َما َكانموا يَ ْك ِّسبمو َن"هذا بيان سبب تكذيبهم
َْ َ
املستدمر مث قوله :احملجوبون :بيان جمازاهتم .نقصان األول الذي حيصل هلم أال يتشرفون حبضورهم
صالمو ا ْجلَ ِّح ِّيم 46يعين
عند الرب؟ .ولصاحب العزة الرجال الكبارهذا يكفي يف توبيخهم مُثَّ إِّ َّن ْم لَ َ
ال ه َذا الَّ ِّذي مك ْن تم ْم بِّه تم َك ِّذبمو َن  28تنبيه عل أن اجلزاء ليس إال لورة
حيبسون يف السجون .مُثَّ يم َق م
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ني  27بيان للطرف
اب ْاألَبْ َر ِّار لَفي عليِّ َ
طبيعية ألعدماهلم مث هذا عل ألول احلكدماءَ .ك َّال إِّ َّن كتَ َ
األعل الذين حساهبم لحيح كلهم يرفعون إىل حمل احتساهبم يقال له "علييون" هو حمل واسع

مدارج خمتلفة؛لكنها يظهر من بعيد كأنه كتاب مرقوم كأنه أرض هناك يكون للناس درجتان .األبرار
وفوقهم املقربون يعين:السابقون .فاملقربون( )1قوهتم الضدمرييةَْ .حم ُجوبُو َن أي حرمان عن رؤية احملبوب
صالمو ا ْجلَ ِّح ِّيم جزاء اثن كدما يلق احلديد يف النار يشربون إلزالة رهنه كذلك يلقون يف
احلقيقي .لَ َ
النار إلحراق رهنهم يشربون من تسنيم .ويكون لالبرار مزاجه نقطة فيه إشارة إىل أن االبرار يرتقون
( )1في ن م  :يش ربون من تس نيم،ويكون لقبرار مزاجه نقطة فيه إش ارة إلى أن ا برار يرتقون بالتدريج إلى مرتبة
المقربين.
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ابلتدريج إىل مرتبة املقربني .هذا الفرق بني الطائفتني يف التنعيم .والتعذيب أيضا لورة من الصور
ألعدماهلم االجتدماعية يف دار الدنيا .فاجملرمون( )1كانوا يضحكون من املؤمنني ،وكانوا يف فرح
واستبشار .فقلب هذه احلالة يف هذا اليوم الزم .فاملؤمنون يكونون مستبشرين عل األرائك ينظرون،
والكفار يكونون يف جهنم فإذا نظروا إليهم من فوقهم هم أيضا يضحكون من الكفار ،فليس هذه
ار َما َكانموا يَ ْف َعلمو َن
السورة اخلالة إال جمازاة ملا كان أمر الكفار يف الدنيا؛لذلك قيل ه ْل ثم ِّو َ
ب الْ مك َّف م
03ليس هذا إال لورة طبيعية ملا عليه الكفارمع املؤمنني .فالذين يثبت عليهم من التجاراإلفالس
يسلب منهم كل النعم هنا ،ويرد إىل الذين أفلسوهم أوال .يف بالدان يف هذه األايم األخرية أملثته
كثرية لرجال من أهل الثروة احلشرية ساروا مفلسني فسلب احلكومة أمواهلم وأعطاها أللحاب
الديون الذين أفلسوهم ،وهؤالء التجار الكبار لاروا حمتاجني إىل أدىن درجة االحتياج .فدمثل
التجارة إذا عدمل فيها خالف الداينة واألمانة جيعل الراحة معكوسة عل لاحبها .فإذا كانت
حاالت مجيع الناس عل تلك القاعدة فالتاجر اليقدر أن ينكرها .متت السورة.

بسم هللا الرمحن الرحيم
سورة االنشقاق
احلكدماء الطبيبون عندهم قاعدة :كل شئ زال عن حيزه الزم أن يرجع إىل حيزه .وفناء بعض أجزاء
املادة كدما يرى يف بعض األوقات ظاهر ليس بصحيح .إمنا هو تبديل لورة بصورة .فاملواد تبديل
لورها الشك فيها .أما فناء جزء منها فهذا عندهم غري لحيح مث رجوع تلك املادة إىل حيزها
أيضا الزم عندهم .انفكاك شئ عن حيزه بدون قاسر الميكن عندهم .فإذا زالت القواسر ترجع
املادة إىل أللها ،واملواد والصورعندهم فيها اختالف؛لكن التطابق بينهدما أيضا الزم .فإذا كان شئ
مركبا من مادة ولورة فانفكاك الصورة عن املادة ورجوع الصورة إىل منبع الصور ,ورجوع املادة إىل
( )1في ن م  :فالذين أجرموا
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معدن املواد واجب طبيعي جلدميع الكائنات( .)1هذا عند احملققني القدماء األئدمة منهم .أما املتاخرون
فكثري تغافلوا عن تلك املسائل .حكدمتهم يف األلل ما كانت معارضة لتعليم االنبياء .االنبياء
اليبحثون إال عن احلالة االجتدماعية لنوع البشر فقط .أما املسائل الطبيعية فاليريدون استقصاءها
إال بقدر ما حيتاج إليه االجتدماعية بفطرهتا .فاملتجردون( )2لتكدميل الطبيعة ما كان عندهم شئ
خيالف طريق األنبياء؛لكن حدثت انقالابت سياسية فغلبت يف ذيلها مجاعة ليس هلم نسبة إىل
احلكدمة ،وال إىل علوم األنبياء .هم كانوا فقراء أقوايء مظلومني ،والظاملون هلم ألحاب األموال
ضعفاء محقاء فغلب عليهم املظلومون .ففي تلك االنقالب بطل كثري من علوم احلكدمة ،ودخل
فيها مامل يكن عند أئدمتها عل هذا الطريق بطلت حكدمة اإلشراقيني إال الهية عل ألوهلا.
واحلكدمة الطبيعية عل ألوهلا التعارض تعليم األنبياء أبدا بل هؤالء احلكدماء خيدمون ذلك التعليم.
أما يف االنقالابت السياسية االقتصادية دخل غري احلكدماء يف احلكدماء فأفسدوا العلوم ،وظن أتباع
العلوم أن تلك العلوم يف أللها مناقضة لتعليم األنبياء ،فاشتد اخلالف ،والنزاع يف الطرائف،
واختف احلق .وحكدمة اإلمام وىل هللا من خوالها الالزمة إزالة تلك الشكوك واألوهام وتنظيم
تعليم سهل حمقق عل االيتالف واالتفاق)3( ،و يسدميه اإلمام ابلتطبيق .وهلم ألتباع اإلمام وىل هللا
يف تكدميل فن التطبيق مبادئ حسنة يعرتف بعد النظر إليها العارفون أبنه كم ترك األول
لآلخر؟وسورة االنشقاق عندان منتظدمة عل ذهنية الطبيعيني احلكدماء .فالسدماء فيها لورة خالة،
وهلا مادة خمصولة اجتدماعها لقسر قاسر ،وحكدمة موقتة .فإذا انته األجل الزم أن يرجع لورة
السدماء إىل منبع الصورة ،واملادة إىل معدن املواد .هذا هو االنشقاق .وهكذا يكون التأثري يف
ت
األرض .وهذا معىن قوله  :إِّ َذا َّ
ِ مم َّد ْ
ت لَِّرِّبا َو مح َّق ْ
ت (َ )4وأ َِّذنَ ْ
ش َّق ْ
الس َماءم انْ َ
ت (َ )1وإِّ َذا ْاأل َْر م
ت  2مث من اقتضاء حكدمة طبيعية أن املواد ،والصور ال تكون معطلة
ت َما فِّيها َوََّتَلَّ ْ
(َ )3وأَلْ َق ْ
عن العدمل أييت فيها التغيري والتظاهر بصور أخرى حتت املصلحة اليت اقتضاها حكدمة هللا .هذا
ت ( )5يف كليهدما أي السدماء واألرض يعين أهندما متحرياتن ملا يريد
ت لَِّرِّبا َو مح َّق ْ
معىن قوله َ :وأ َِّذنَ ْ
( )1الكون.الباحث
( )2في ن م :فالمتجسرون
( )3في ن م :االختال واإلتقان بدل االيتال

واالتفاق.
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هللا تعاىل منهدما ابيتدمار .مت هذه املقدمة .التشبيه أتسيس األلل مث نرجع إىل االنسان .ففي حكدمة
الشيخ ويل هللا :اإلنسان مركب من أربعة أركان متطابقة بعضها فوق بعض .البدن ،النسدمة ،النفس
الناطقة ،الروح امللكويت .ويف قلب الروح امللكويت نقطة فيها املرآتية فيكون التجلي اإلهلي القائم
عل العرش تتجل يف تلك النقطة)1( .هذا يف كل إنسان لغري وكبري وجاهل وعامل  .الفرق يف
عوارض البعض يكون فيه نقطة جلية ،والبعض يكون فيه خفية .وعل طريق احلكدمة الطبيعية
رجوع هذه النقطة إىل التجلي القائم عل العرش منبعه وحيزه الزم .وحكدمة اإلمام ويل هللا يف شرح
احلكدمة االجتدماعية اإلنسانية كلها ترجع إىل استيفاء نقطة حقوقها .قال يف حجة هللا البالغة :اعلم
أن يف روح االنسان لطيفة نورانية متيل بطبعها إىل هللا عزوجل ميل احلديد إىل املقناطيس .وهذا أمر
مدون ابلوجدان .فكل من أمعن يف اخلوض عن لطائف نفسه وعرف كل لطيفة خبياهلا البد أن
يدون هذه اللطيفة الوجدانية ,ويدور ميلها بطبعها إىل هللا عزوجل ,ومسي ذلك امليل عند أهل
الوجدان ابحملبة الذاتية مثله كدمثل سائر الوجدانيات اليقتضي ابلرباهني كجوع هذا اجلائع ,وعطش
هذا العطشان مث بعض كلدمات يكون كامليل إىل لقع اجلربوت يف احلقيقة حق هذه اللطيفة
()2
اإلنْسا من إِّنَّ َ ِّ
ح إِّ َىل
ك َكاد ٌ
النوارانية لتجذبه إىل آخره .ابب اإلميان أبن العبادة حق هللاََّ : .ي أَيها ِّْ َ
ك َك ْدحا فَ مم َالقِّيه ( )6يعين تذهب بطبيعتك تنجذب إليه .فإن كان لطائفة موافقة لذلك املزاج
َربِّ َ
يكون ممن ذكره هللا بقوله :فَأ ََّما َم ْن أ ِّ
موِتَ كِّتَابَه بِّيَ ِّمينِّه ( )7ومن كانت حاالت لطائفه معارضة
لتلك النقطة فيظهر يف لطائفه تعارض بتلك النقطة اليت تنجذب إىل العرش وحظرية القدس .أما
لطائفه األخرى فدمثقلة الترتكها فتنجذب حبكم الغالب عل خالف مقتض الطبيعي إىل أسفلي.
هذا هو الذي ذكره بقولهَ :وأ ََّما َم ْن أ ِّ
موِتَ كِّتَابَه َوَراءَ ظَه ِّره ()40ألن وجهه منصرف إىل أسفل
بسبب غلبة اللطائف األسفلية ،وكتاب متوجه إىل العرش فيظهر له كتابه من ورآء ظهره يعين أنه

ف يَ ْدعمو ثمبمورا ( )44هذا بيان حاالته ،وبيان أتمل
س ْو َ
يذهب إىل السفل معكوسا عن فطرته فَ َ
ابآلالم؛ألن اجنذاب تلك النقطة إىل األلل الجيعله مطدمئنا عل شئ.

( )1حجر البحت :قد مر الكالم عن هذا االصطالر مفصال في تفسير سورة الروم.الباحث
( )2لينظر:حجة هللا البالغة,اإلمام ولي هللا الدهلوي.535/5,
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تنبيه :قد غلط بعض العارفني يف حتقيق حاالت أهل جهنم أبهنم بطول املكث سيعذبون تلك
احلالة صهذا خطأص إمنا ميكن ذلك لوسقط هذه النقطة النورانية عن االلتحاق أبللها .فإذا كان
هذا االضطراب موجودا يف قلوهبم فالينتفعون يف جهنم بشئ أبدا .فلوفرضنا أن تلك النقطة مات
اجنذاهبا فعندان هذا الفرض خرج عن اإلنسانية كدما لوفرضنا أن فردا واحدا بطل نطقه فهو خارج
عن اإلنسانية .فالذين الفطرة اإلنسانية منخفضة فيهم النبحث عنهم .فإذا كان اقتضاء الفطرة
ور .)41( . . .ثقل اللطائف
اتما يف اإلنسان فالميكن أن يستقر يف القرار :إِّنَّه ظَ َّن أَ ْن لَ ْن َُيم َ
املعارضة إمنا اطدمأنت ابحلياة الدنيا ونسي اقتضاء هذه اللطيفة .ب لَى إِّ َّن ربَّه َكا َن بِّه ب ِّ
صريا (.)45
َ
َ
َ
إنه حيتاج إىل تيقظ فبعث األنبياء واملرشدين معىن ذلك:فإن مل يتيقظ يف دار الدنيا فيأيت إليه احملن
واملصائب ،وبسببها الزم أن يتيقظ .فقوله:فَ َال أمق ِّ
ْس مم ِّاب َّ
لش َف ِّق ( )46يكون فيه النور قليال ابقيا
من النهارَ . .واللَّْي ِّل َوَما َو َس َق ( .)47يكون فيه الكواكب اجملتدمعة يف ظلدمة الليل هو أقوى يف
ِّ
س َق ( )48بعد نور الكواكب القدمر يكون اتساقه من هالل إىل
الرتبة من الشفقَ .والْ َق َم ِّر إذَا اتَّ َ
بدر فكدما يكون يف الليل التدرج يف األنوار؛كذلك يكون يف جهنم تيقظ( )1اللطيفة النورانية،
وحصول النور بسببها ابلتدرج .فإذا مت وسهل عليه االجنذاب إىل األلل عل الفور خيرج من جهنم
ْب ََبَ قا َع ْن ََبَ ظق ( )44فَ َما َهل ْم َال يم ْؤِّمنمو َن ( .)10إذا كان فيهم ذوق
هذا معىن قوله :لَتَ ْرَك م َّ
احلكدمة الطبيعية فدمااملانع هلم من اإلميان بعد ذلك؟ وإذا كان رجل حكيدما طبيعيا حقيقيا إذا قرأ
ئ َعلَْيه مم الْ مق ْرآ من َال يَ ْس مج مدو َن ()14
القرآن يسجد بطبعه .هذا هو احلق .هذا معىن قولهَ :وإِّذَا قم ِّر َ
َّ ِّ
ين َك َف مروا يم َك ِّذبمو َن ( )11بعنادهم الرجل احلكيم إذا كان إالهيا هو يؤمن ابلقرآن عل
بَ ِّل الذ َ
األول؛ألنه يدعوه إىل ربه ،وإن كان طبيعيا يسجد للقرآن إذا فهم معناه .وهل يقدر ذوعقل يف
الدنيا أن يعارض القرآن إال ابلعناد؟ َو َّ
اَّلل أَ ْعلَ مم ِِّبَا يموعمو َن ( .)13يف قلوهبم اللطيفة حمفوظةصوهللا
أعلمص فإذا خالفوا حكدمها حيدث يف قلوهبم تعارض ،حتري ،واضطراب مث عذاب أليم فَ بَ ِّش ْره ْم
َجر رَْي ر ممَْنم ظ
اب أَلِّ ظيم ( )11إَِّّال الَّ ِّذين آمنموا و َع ِّملموا َّ ِّ ِّ
بِّ َع َذ ظ
ون ( )15يعين الذين
َ َ َ
الصاحلَات َهل ْم أ ْ ٌ م
استوفوا حق هذه اللطيفة النورانية ،وجعلوا مجيع لطائفهم موافقة ملزاجها فالعقل اليتيقن إال حبظرية

( )1في ن م :يتيقظ
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القدس ،والقلب اليريد ،والنفس التتدمىن إال الولول إليها .هذا معىن اإلميان ،والعدمل الصاحلَ .هل ْم
َجر رَْي ر ممَْنم ظ
ون ارتقاء هذه اللطيفة ليس له حد .هذا معىن قوله :هلم أجرغري ممنون.
أ ٌْ م

سورة والنازعات
حكدمة يوم القيامة ابلنظر إىل االجتدماعية اإلنسانية  .مجاعة من احلكدماء هم يتفكرون يف احلكدمة
االجتدماعية ،والجيدون هلا مقيسا لاحلا يعتدمدون عليه يف تصحيح أفكارهم إال الرجوع إىل احلكدمة
الكونية .كذلك إذا أشكلت عليهم مسألة يف احلكدمة الكونية يف تطبيقها عل احلكدمة االجتدماعية
فإهندما متطابقان عندهم ،فرعايته ألفكار تلك اجلدماعة ينتظم عندان .سورة النازعات قوله
َّاز َع ِّ
تعاىلَ :والن ِّ
ات رَ ْرقا ( )2احلكدمة الكونية تنزل فيها الصور عل حسب استعداد املواد فيحتاج
العدمال يف اخلدمة الكونية يف بعض األوقات إىل إظهار استعدادات املادة ونزعها من ابطنها إىل
االستغراق فيها ،فبذلك أييت الواقعات االنقالبية  .االنقالب دائدما يكون يف لورة التصادف .ويف
احلقيقة يكون اتصال بعضها ابلبعض قواي أييت السيل من املاء فيغرق كثريا من الزراعات واحليواانت.
ففي الظاهر يكون عند الناس الصدمة ،ويف الباطن اليكون إال كل قوة تعدمل يف حملها .وسلسلة
()1

األسباب قائدمة عل ساقها .ففي مثل االنقالب التأثريات الباطنية خترج

إىل الظهور ابلقوة

القاهرة؛ ليتم سلسلة األسباب اليكون خروج تلك االستعدادات ابلتدرج فيكون إلالحا الانقالاب.
قوله تعاىل :والن ِّ
َّاشطَ ِّ
ات نَ ْشطا ( )1حل العقدة ابلقهر بل ابلنشاط الطبيعي يكون سببا إلظهار
َ
القوة املادية عل التدرج فيكون ابعثا لإللالح .فالعدمال من املالئكة واإلنسان وغريمها يعدملون
الس ِّاِبَ ِّ
ات َس ْبحا ( )3تكون
أعدماال لإللالح ،وكلهم داخلون يف الناشطات نشطا .قوله تعاىلَ :و َّ
السابَِّق ِّ
ات َس ْب قا ( )1طائفة من العدمال املالئكة وغريهم يسعون يف إنزال الصورة
يف إنزال اهلواء فَ َّ
عل موافقة املادة فيسبق منهم سابقون فيأتون ابلصور منطبقة عل املواد .هم أيضا طبقة من عدمال

( )1في ن م  :يخرج
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املالئكة وغريهم .فَالْم َدبِّر ِّ
ات أ َْمرا ( .)5()1تلك الطوائف تكون من جنود املدبرات .فطبقة العدمال
م َ

اليت قسدمها ابملدبرات ينزل عليهم األمر بتدبري فينظرون إىل أجزائه وحيللون ،فإن كان أمر االستعداد
خمتفيا شديدا بعيدا أيمرون النازعات غرقا .وإن كان االستعداد قريبا فيأمرون الناشطات نشطا مث
أيمرون إلنزال الصور فيسدم لذلك مجاعة :هم الساحبات سبحا فيفوزإبنزال الصورة من يكون
أقرب إليها .هؤالء هم السابقات سبقا .فلدما هتيأت املوادوتنزلت الصور يدبرون األمر وجيعلونه
موجودا مثل ما أمروا .فهذه األقسام جواب القسم حمذوف هبذا الطريق ينتظم األمر يف املكوانت
ويف االجتدماعيات سواء .فالتطابق الذي عند احلكدماء يف املسئلتني هو هذا يسع العدمال لتهيئة
املواد وتنزيل الصور واجلدمع بينهدما عل أحسن نظام يف كال البابني عل السواء .فدمن هذا الطريق
وسى ( )45إِّ ْذ ََ َداه َربه ِّابل َْو ِّاد ال مْم َق َّد ِّ
ِ
ميكن مقايسة أحدمها عل اآلخر .ه ْل أ ََات َك َح ِّد م
يث مم َ
ك إِّ َىل
ك إِّ َىل أَ ْن تَ َزَّكى (َ )48وأَه ِّديَ َ
ب إِّ َىل فِّ ْر َع ْو َن إِّنَّه ََغَى ( )47فَ مق ْل ه ْل لَ َ
َمو ( )46ا ْذه ْ
صى ( )14مُثَّ أَ ْدبَ َر يَ ْس َعى ()11
ك فَ تَ ْخ َ
َربِّ َ
ب َو َع َ
شى ( )44فَأ ََراه ْاآليَةَ الْ مك ْب َر ( )10فَ َك َّذ َ
َخ َذه َّ
موىل ()15
اَّلل نَ َك َ
اد ( )13فَ َق َ
ال ْاآل ِّخ َرةِّ َو ْاأل َ
فَ َح َ
ال أ َََ َرب مك مم ْاألَ ْعلَى ( )11فَأ َ
ش َر فَ نَ َ
شى ( .)16هذا أمر اجتدماعي ذكر هللا تدبريه كان فرعون طغ فأظهر
ك لَ ِّع ْب َرة لِّ َم ْن َُيْ َ
إِّ َّن ِّيف َذلِّ َ

موادا قدسية من موس املختفية يف روحه .بعد ذلك انداه ربه ابلواد املقدس طوى فأمره بدعوة

فرعون .هذا تدبري األمر إن كان يف فرعون لالحية ,ويصلح أمره فالحاجة إىل إهالكه .وإذا مل
يهتد مع استعدمال اآلالت اليت هي كافية الهتدائه ،واستدمر عل التكذيب والعصيان مث أراد الغلبة
عل احلق .فإن مل يهلك()2هو يهلك احلق يف ذلك احلادثة فأخذه هللا نكال اآلخرة واألوىل .قوله
شى . .اخلشية يف القرآن ارتقاء يف العلم كأنه لرف تلك الكلدمة
ك لَ ِّع ْب َرة لِّ َم ْن َُيْ َ
تعاىل:إِّ َّن ِّيف ذَلِّ َ
عن موضوعها اللغوي مثل الصالة واحلج إبضافة قيود وشرائط فاستعدمل يف معىن خمصوص .العلم
حيصل ابليقني ،ومدارجه ثالثة .فإذا ارتق الوالل إىل آخر درجات اليقني يرتق يف درجة اخلشية
( )1قال علي ،ومجاهد ،وعطاء ،وأبو صالح ،والحسن ،وقتادة ،والربيع بن أنس ،والسدي :هي المالئكة لينظر :تفسير
ابن كثير  ,اإلمام الدمشقي.353/8,
( )2في ن م  :فإن لم يهلك الحق في ذلك الحادثة.
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املصطلحة عندان ،وهي اضدمحالل للنفس حيدث عند اتصاله مبنبع النفوس إمام النوع اإلنساين
املتدمثل يف حظرية القدس النازل عل قلب اإلمام التجلي القائم عل العرش .وإذا حصل للنفس
اإلنساين عروج إىل كلية فيرتك ختصصات ابلتدريج ،ويبق قائدما ابملعىن ،ويتصل بعد ذلك إبمام
النوع اإلنساين فيحصل( )1له اضدمحالل ،وحيسب نفسه عني إمام النوع ،ويكون أقرب اإلنسان
إىل ربه أي التجلي القائم عل قلب إمام النوع فيحصل له يف تلك احلالة علوم تتعلق بتدبريات
املكوانت واالجتدماعيات .فإن كان رجل عنده من اخلشية فهو منتقل من تلك الواقعة واقعة فرعون
وهالكه إىل فهم مسألة القيامة .فهذا كان هالك فرعون داال عل القيامة الصغرى .وعللها وأسباهبا
ونتائجها كلها مبنية .فلومل تقع تلك احلادثة اهلالكة بطل نظام احلق يف اإلنسانية؛ألن فرعون بعد
غلبته اليرتك شيئا .فيه نوع من احلقانية قائدما عل ساقه ،وهو أيضا اليستقر بعد ذلك؛ألن فطرة
اإلنسانية الحتدمل تلك الصورة املضادة للفطرة ،فوقوع تلك الواقعة كان ألزم شئ يف الفطرة فليقس

()2

اإلنسان الوالل إىل درجة اخلشية أن اإلنسانية كلها لووللت إىل درجة اجتدماعية آل فرعون أما
تكون مستحقة للهالك سواء بسواء؟
اج َفةم ( )6تَ ْت ب عها َّ ِّ
وب ي ومئِّ ظذ و ِّ
الر ِّ
اج َفةٌ
ف َّ
اآلن نقرأ اآلَّيت الِت تركناها يَ ْوَم تَ ْر مج م
َم
الرادفَةم ( )7قملم ٌ َ ْ َ َ
( )8أَبصارها َخ ِّ
ودو َن ِّيف ا ْحلَافِّ َرةِّ ( .)40تلك الواقعة هي حكاية
اش َعةٌ ( )4يَ مقولمو َن أَإِّ ََّ لَ َم ْر مد م
َْم
القيامة أوال يكون رجفة مث أخرى .وابلتدريج يتزلزل السدماء ،فكل شئ ،فيبعثون يف حياة غري
حياهتم الدنيوية تغري حاالهتم تغريا عرضيا أقوى مما يتغري الشيخ عن الطفولية .وبعد هذه التغريات

هذه النفس قائدمة عل حاهلا .بتلك الواقعة العظيدمة أردفها هللا بقوله :هل أاتك حديث موسى. .
وختمها بقوله :إن يف ذلك لعربة ومن ُيشى .فحدوث هالك فرعون ،وجمئ يوم القيامة مدبر
الس َماءم بَنَاها
بتدبري واحد .هذا ما نظم لنا من اتساق اآلايت:قوله تعاىل :أَأَنْ تم ْم أَ َشد َخلْقا أَِّم َّ
ك
ِ بَ ْع َد َذلِّ َ
ج م
و َحاها (َ )14و ْاأل َْر َ
س َّواها (َ )18وأَ ْرطَ َ
ش لَْي لَها َوأَ ْخ َر َ
(َ .)17رفَ َع َسَْ َكها فَ َ
دحاها ( )30أَ ْخر ِّ
ال أ َْر َساها (َ )31متَاعا لَ مك ْم َوِّألَنْ َع ِّام مك ْم
اءها َوَم ْر َعاها (َ )34وا ْجلِّبَ َ
ََ
ََ
ج م ْنها َم َ
( )1في ن م  :فحصل
( )2في ن م  :ليس
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( .)33نسبة هذه املكوانت إىل االجتدماعية اإلنسانية نسبة أعضاء بدن اإلنسان إىل قلبه .فإذا
جاء وقت انقالب عظيم يف االجتدماعية اإلنسانية يسري ذلك االنقالب إىل املكوانت اخلارجية
من السدماء واألرض أيضا .فإذا بطل استقراء اإلنسان عل هذه اجلسدمانيات يستقر النفس اإلنساين
نسدمته اليت جتدمع مجيع ما سع له يف حياته ،ويكون املعاملة بعده مع طبقات من عامل املثال منها
اجلحيم ومنها اجلنة .إىل هذا املعىن إشارة يف قوله تعاىل :فَِّإ َذا جاء ِّ
ت الطَّ َّامةم الْ مك ْب َر ( )31يَ ْوَم
ََ
ِّ ِّ
يَتَ َذ َّك مر ِّْ
يم لِّ َم ْن يَ َر ( )36فَأ ََّما َم ْن ََغَى (َ )37وآثَ َر
سا من َما َس َعى (َ )35وبم ِّرَزت ا ْجلَح م
اإلنْ َ
ِّ
اف َم َق َ ِّ
ِّ
س َع ِّن
يم ه َي ال َْمأ َْو (َ )34وأ ََّما َم ْن َخ َ
ا ْحلَيَاةَ الدنْ يَا ( )38فَإ َّن ا ْجلَح َ
ام َربه َو َنى النَّ ْف َ
ا ْهل َو ( )10فَِّإ َّن ا ْجلَنَّةَ ه َي ال َْمأ َْو ( )14بني أن ذلك االنقالب ليس ختريبا لالجتدماعية اإلنسانية
بل ارتقاء هلا ،فاستغراب القيامة يذهب أثره عن اإلنسانية بل حيبوهنا ،ويتدمنون إذا وللوا إىل

حقيقتها .هذا السؤال الذي يسأل الناس كثريا .أَ ََّّي َن مم ْر َساها ( )11يذهب أمهيته؛ ألن هذا
ِّ
ك مم ْن تَهاها
ت ِّم ْن ِّذ ْك َراها ( )13إِّ َىل َربِّ َ
يم أَنْ َ
اليتعلق ابإلنسانية .إىل هذا إشارة يف قوله تعاىل  :ف َ
( .)11األسباب املختفية الباعثة لالنقالب إمنا يعرفها الرب الغريه فاليقدر أحد إىل تعيني وقته.
شاها ()15عنده نوع من الفهم والعلم لذلك االنقالب فأنت
ت مم ْن ِّذ مر َم ْن َُيْ َ
قوله تعاىل :إِّ ََّّنَا أَنْ َ

تفصل له كثريا من اإلهبامات ،وترجعها إىل أفعال االجتدماعية اإلنسانية فيصرياألمر ابلظاهر أبيدى
الناس إن هم أللحوا يف االجتدماعية الأييت القيامة ،وإذا أفسدوها اليتأخرعنها .هذا املعىن هو
معني عند األنبياء ،وهم ينذرون الناس بذلك :أن( )1فساد هذه السدماوت واألرض كله راجع إىل
فساد اإلنسانية .يبني هذا النوع من العلم هومن لوازم اإلنذار .وهذه اآلايت اليت بعدم إلالحها
استوجبوا تلك الواقعة العظيدمة ليس هلا وقعة إذا تصوروا احلادثة عل حقيقتها .وإليه اإلشارة يف
و َحاها ( )16فهم مل يقدروا عل إلالح
قوله تعاىلَ :كأ ََّن ْم يَ ْوَم يَ َرْو َنا ََلْ يَلْبَ ثموا إَِّّال َع ِّشيَّة أ َْو م
مثل عشية أوضحاها واستلزموا القيامة فإن كان فيها شئ يثقل عليهم فاليلومن إال أنفسهم.
تنبيه:القضاء اإلهلي( )2كالعلة التامة لوجود الشئ .واألسباب والعلل والشروط تكون كالعلل
الناقصة .وقد تقرر يف احلكدمة أن وجود العلل الناقصة اليستوجب احلادثة .أما عليتها يف تلك
( )1في ن م  :أن
( )2في ن م :لقضاء اإللهي ،لكن جملة القضاء اإللهي أنسب حسب التركيب النحوي.الباحث
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احلادثة التبطل .والعلة التامة مىت وجدت جتدمع مجيع العلل الناقصة .فإذا كان يف قدرتنا أتخري علة
انقصة من علل احلادثة فكان وجود احلادثة متعلق بقدرتنا أبفعالنا ،وإن كان يف احلقيقة الأتيت
احلادثة إال بوقت وجود العلة التامة .فبهذا الطريق ينحل اإلشكال أن إتيان القيامة اليعلدمها غري
هللا .وإن إتيان القيامة نتيجة ألعدمالنا فاألمر األول :ألن قضاء هللا علة اتمة .واألمر الثاين :ألن
أعدمالنا بفسادها تكون علة انقصة من علل يوم القيامة فليحدمل احلكيم كل شئ عل حمله.

سورة عبس
طائفة الرأمساليني واألشراف أايما تريدون تقولون لور األعدمال واحليثيات ختتلف (أما املعىن فال)
هلا ذهنية خمصولة ,وهي حصر كدماالت اإلنسانية يف طائفتهم .وهذا الفكر هو إفساد لالجتدماعية
اإلنسانية .وفساد االجتدماعية يستلزم القيامة فإن قلنا :إن سبب إتيان القيامة الكربى انقالب عظيم
يف قطعة من اإلنسانية الذي هو منوذج القيامة .ألل نسبتها تلك الطائفة وذهنيتهم فليس ذلك
بعيدا عن احلق؛لكن يف بعض األوقات جتتدمع قوة تلك الطائفة عل مركز يظهر فسادها .وقعت
واقعة النيب صعليه السالمص رأى طبقة الشرفاء يف قريش ليس هلم قوة مستقرة عل مركز فدما جعلهم
مستوجبا يف الفساد بل رجا منهم اإللالح ،وإذا كان شرذمة قليلة من تلك الطائفة مييلون إىل
اإللالح ويرتكون ذهنيتهم الفاسدة يكون أتثريهم قواي يف إلالح اإلنسانية  .هذا إمنا يكون بعد
حدوث االنقالب يف ذهنيتهم .أما قبل ذلك فاألمر ليس هبم الإحداث االنقالبية يف ذهنيتهم ،وال
االستعانة منهم بوجه من الوجوه يف اإللالح مع كوهنم ابقني عل حاالهتم .فالفساد الذي نتيجة
إتيان القيامة إذا قرران أن فساد اجتدماعية اإلنسانية فليفهم اإلنسان أن املراد من اجتدماعية اإلنسانية
يف تلك القضية ليس إال فساد اجتدماعية تلك الطائفة فقط .وفساد تلك الطائفة يرى يف االجتدماعية
العدمومية مث يتسلسل النتائج .فإن قدر اإلنسان عل قطع تلك املادة الفاسدة من االجتدماعية
اإلنسانية يتأخر إتيان القيامة.فالنيب ظن أن إلالح األشراف يؤدي إىل إلالح القوم .وكان
الصحيح أن قطع تلك العضو كان سبب اإللالح حقيقة .ففي هذه السورة وقع البحث :جاء
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األعدم ( )1يسع  ،وهو خيش لطلب العلم ،ومبقابلته مجاعة من تلك الطبقة الفاسدة ،والنيب يف
ذلك اجمللس توجه إىل تلك الطائفة ،وأعرض عن األعدم ذكر ذلك يف اآلايت العشر األوىل فأنكر
عل النيب ذلكَ .ك َّال إِّ َّنا تَذْكِّ َرةٌ ( .)44إشارة إىل أن ترجيح لنف من األلناف اإلنسانية
أبولاف الترجع إىل فهم احلكدمة ،وإدراكها يبطل موضوع نزول القرآن .فإمنا هو نزل تذكريا
لإلنسان الصاحل الذي يتذكر الإلجبار كل إنسان مع كونه اليفهم .هذا معىن إنا تذكرة فمن شاء

ذكره . .فتقدمي رجل يفهم طيبا هذا جائز .وأما تقدمي رجل يعرض عنه فيفهم أن هذا التعليم
خمصوص هلذا الرجل هو يعرض ،والتعليم يتبعه .هذا قلب املوضوع النقالب مث يف قوله تعاىلِّ :يف
ص مح ظ
وع ظة ممطَه َرةظ (ِّ )41أبَيْ ِّدي َس َف َرةظ ( )45كِّ َر ظام بَ َرَرةظ ()46إشارة أن
ف مم َك َّرَم ظة (َ )43م ْرفم َ
م
احلاملني الكتاب املبارك( )2رجال كرام بررة أييت هبم هللا ،وينتشر العلم يف الدنيا ،فاإلمساع( )3لطائفة
من املعرضني أن يقبلوه توهينا للعلم؛ألنه يظهر منه أنه ليس يف األرض أحد يقبله .اآلن نريد أن
ِّ ِّ
ك لِّتَ ْع َج َل بِّه)()4بيانه أن
سانَ َ
تتوجهوا إىل سورة القيامة ،وماذكران يف تفسري قولهَ ( :ال محتَ ِّر ْك به ل َ

هذا التزمه هللا عل نفسه أن جيدمع يف لحف مكرمة ويقرأه ويبينه سفرة كرام بررة .فإذا أراد النيب
أن يتعجل للسعي يف إقامة ذلك منع عنه الحاجة إليه  ،كذلك يف هذه السورة :النيب يتعجل يف
تلقني احلق لطائفة من املعرضني ،ويريد أن اليكون يف األرض معرض عن القرآن فينكرعل ( )5فعله
ذلك .تلك واقعة انقالبية مدبرة حتت تدبريات قاهرة .الحترك لسانه . .الحيتاج إىل حركات مثل

هذه حقيقة يف الدعوة بل مجيع رجال كرام هو مقرر يف قدر هللا وقضائه .أما تلك الطائفة فواجب
ك ه مم الْ َك َف َرةم الْ َف َج َرةم ( .)11فتعليم القرآن هلؤالء األشراف( )6ليس
قطعها من اإلنسانية .أمولَئِّ َ
( )1ذكر غير واحد من المفس رين أن رس ول هللا ص لى هللا عليه وس لم كان يوما يخاطب بعض عظماء قريش ،وقد
طمع في إسالمه ،فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم-وكان ممن أسلم قديما-فجعل يسأل رسول هللا صلى
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
الر جل؛ طم ع ا ورغ بة في هداي ته .وعبس في و جه ابن أم مكتوم وأعرض ع نه ،وأق بل على اآلخر ،فأنزل هللا عز
وجل( :عبس وتولى * أن جاءه ا عمى * وما يدريك لعله يزكى) لينظر :تفسير القرآن العظيم,اإلمام بن كثير القرشي
البصري ثم الدمشقي (المتوفى774 :هـ) .352/8
( )2في ن م :لكتاب مبارك
( )3في ن م :فاإللحار
( )4القيامة  :اآلية 53:
( )5في ن م  :عن
( )6في ن م  :والرأسماليين
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مبقصود بل رجال آخرون هم إذا مسعوا القرآن وجوههم مسفرة ضاحكة مستبشرة ختيلوا يف أنفسهم،
وما اهتدوا إلمتامه .فلدما مسعوا القرآن عرفوا طريق عدملهم .فإن كان اإلنسان يريد بقاء اإلنسانية
عل وجه األرض فواجب عليه قطع تلك الطائفة .هذا حالل ما فهدمنا من تلك السورة .متت
السورة.

سورة التكوير
خلقة اإلنسان ونفسيته :بعض الناس اليتوجهون إىل ذلك إال( )1ألحاب الذهنية اإلنسانية
صأرابب علوم النفسص .كل مسألة عرضت عليهم هلا تعلق ابإلنسانية فيحلوهنا عل ألول لذهنية
اإلنسانية .فسورة التكوير يوافق ذهنية عندهم ذهنية اإلنسانية يف مجيع اإلنسانية واحدة ألل من
ألول اإلنسانية عندهم .الذهنية اإلنسانية تتأثر مبا يقع يف اخلارج .هذا أيضا مقررعندهم .فلنفرض
إىل يوم القيامة ووقعت الواقعات .فإذا كانت هي منطبقة عل الذهنية اإلنسانية( )2تتأثر من ذلك
ويبطل اعتدمادها عل املكوانت كلها يبطل أوال اعتدماده عل البدن مث كل شئ كان له دخل يف
خلق هذا البدن من السدماوايت واألرضيات ،فالذي يتأثر بذلك بعد عدم اعتدماده عل كل
األشياء هو إحضار ما عنده من العلوم واألحوال واألخالق املكتسبة .إليه اإلشارة يف قوله تعاىل:
ت ( )41ويكون من حاالت ذلك اليوم الراجعة إىل النفوس اإلنسانية،
ض َر ْ
َعلِّ َم ْ
َح َ
س َما أ ْ
ت نَ ْف ٌ
وذهنيتها كل نفس تنضم إىل نفس مقاربة هلا يف الذهنية فيبطل االنفرادية وحيدث لنوف خمتلفة
من النفوس مث يكون ترتيبها ترتيب الصنوف حسب الفطرة الطبيعية اإلنسانية .فكل ماكان أقرب
إىل الفطرة يكون يف الدرجة العالية مث فثم .وهذا اقتضاء ذهنية اإلنسان؛ألنه الجيتدمع إال مع جنسه،
واجتدماعه الطبيعي إمنا يكون بقرينه .ففي هذا العامل عامل األجسام اليكون االقرتان بني النفوس
ابعتبار الذهنية ،فلتكدميل تلك اجلذبة الطبيعية من الذهنية اإلنسانية الزم أن يرفع كل حجاب
جسدماين عن االقرتان بقرينه .هذا هو حالل بيان تلك السورة .قوله تعاىل:فَ َال أمقْ ِّس مم ِّاب ْخلمن ِّ
َّس
( )1في ن م :إال إلى ذلك ..
( )2في ن م  :فهي حقة عند تلك الطائفة قوله :إذا الش مس.....تذكار لواقعة تقع في الخارج في ذلك اليوم والذهنية
اإلنسانية.
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( )45ا ْجلََو ِّار الْ مكن ِّ
َّس ()46الذهنية اإلنسانية كدما ترتتب من املواد األرضية كذلك تتأثر من
الكوائن السدماوية.واملؤثرات السدماوية سبع سيارات عند عامة من اعتىن حبكدمة السدماوايت،
وأتثريها يف األرضيات منها الشدمس والقدمر سريمها منتظم .وإليه اإلشارة يف قوله تعاىلَ :واللَّْي ِّل إِّذَا
ِّ َّ
س ( .)48القدمر خيتص ابليل ،والشدمس ابلصبح ،وحركاهتا
س (َ )47والص ْب ِّح إذَا تَ نَ ف َ
َع ْس َع َ
منتظدمة ومقومة ،ويقال( )1لباقي السيارات اخلدمس اخلدمسة املتحرية يظهر للواحد أهنا ترجع إىل
الوراء ،وتستقر يف حملها أو تتقدم أكثر من سريها الطبيعي .وإليه اإلشارة يف قوله تعاىل :فَ َال أمق ِّ
ْس مم
َّس ( )45ا ْجلََو ِّار الْ مكن ِّ
ِّاب ْخلمن ِّ
َّس ()46فاحلركات الفلكية املنتظدمة أو متحرية كلها توافق عل هذا
التعليم الذي أييت موافقا للذهنية اإلنسانية املتأثرة ابملادايت .فالذهنية نقسدمها عل قسدمني :قسم
الغلبة فيه للسدماوايت .فهذه الذهنية تقدر عل رد كل حركة يف السدماء ،وإن ( )2يف الظاهر غري
منظدمة إىل علتها .وعلم اهليئة نتيجة هذا التفكري الذهين اإلنساين.
مجلة معرتضة :علم اهليئة منقسم عل مدرستني :جيعل األرض مركز احلركات ،وينظم حركات
الكواكب إىل آخر ما حيتاج إليه اإلنسان .جيعل الشدمس مركزا للكواكب ،وينظم مجيع احلركات
واألوقات والتأثريات حتت نظام قوي .فاختالف الصورة يف علم اهليئة ليس مرادان اآلن .املقصد
هو الذهنية اإلنسانية نظدمت احلركات السدماوية واطدمأنت عل حتصيل نتائجها .فبأي لورة تكون
هذا الأبس هبا عندان مثل هذا احلنفية ,والشافعية ابلنظر إىل رجل يريد العدمل عل ماكان عليه
النيب وخلفاء الراشدين قبل حدوث الفنت .فأي فقه منهدما أتقنه الرجل حيصل املطلوب .فلنرجع
تلك التخصيصات إىل األسباب اخلارجة عن ألل املقصد .هكذا إذا حبثنا عن السدماوايت ،ورأينا
وسعة الذهنية اإلنسانية بتعيني علة ومانع لكل شئ يقع يف احلركات السدماوية للكواكب لقضينا
العجب من كون الذهنية اإلنسانية خملوقة عل شأن عجيب .فاختالف املسلك يف تعيني املركز
اليؤثر يف ذلك .أشار الشيخ حمدمد قاسم( )3إىل ذلك يف بعض مكاتباته مع السيد أمحد( )4مؤسس
عليكره :أن ترجيح هيئته عل هيئة أخرى ليس يهدمنا إمنا املقصود هو معرفة نظام األوقات واألايم
( )1في ن م  :كلمة "يقال " التوجد.وفيها ثم باقي السيارات.
( )2في ن م  :كان .لكن جملة"وإن كان" أنسب.الباحث.
( )3قد سبق ترجمته
( )4قد سبق ترجمته
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والشهود والسنني ومعرفة احلر والربد وأشياء أخرى مثل ذلك يتأثر به األرض واالجتدماع اإلنساين
من السدماوايت .أما تقدمي هيئة بطلدموس( )1أو فيثاغورس( )2فليس هذا مبهم عند اإلنسانية بل
نقدر حنن أن نفرض لور أخرى غري اليت قررها هؤالء احلكدماء مثال جندمع( )3الشدمس واألرض
كليهدما متحركني؛لكن احلركة اليت هي لةأرض نفرضها بنسبة مقررة مع حركة الشدمس حىت اليتأخر
األرض عل تلك النقطة .والنتقدم فنقدر بعد ذلك عل تنظيم احلركة واألايم مثل هذين املسلكني
()4
فإذا كان يف نظرايت إمكان مسلك اثلث أيضا مل يبق تعيني املسلك مهتدما به عند اإلنسانية.
تنبيه :فتلك الذهنية بعد الفراغ من تنظيم حركات الكواكب ترتقي وجتعل مجيع السدماوايت راجعا
إىل مركز معني نسدمي ذلك ابلطالحهم ابلعرش ،وحتت العرش قوى منظدمة بصورة املالئكة
واإلنسان .تلك الصورة هي مظهر ملا يف العرش من املكوانت فينظدمها الذهنية .وبعد التنظيم يقال
هلا حظرية القدس فقوله :إنَّه لََق ْو مل ر مس ظ
ش َم ِّك ظ
ول َك ِّر ظمي (ِّ )44ذي قم َّوةظ ِّع ْن َد ِّذي ال َْع ْر ِّ
ني ()10
َ
ممطَ ظاع َُثَّ أ َِّم ظ
ني ( .)42إشارة إىل ذلك يعين أن الذهنية اإلنسانية كدما نظدمت حركات الكواكب
املستقيدمة واملرجتعة ،كذلك نظم االجتدماعية اإلنسانية حتت العرش يف حظرية القدس .فكل شئ
خيرج من تلك احلظرية يكون عني الفطرة اإلنسانية كدما ينزل من الكواكب السيارة النور واحلر والربد
وغريذلك وتؤثر يف عامل األجسام كلها؛لذلك تنزل من حظرية القدس تعليدمات تؤثر يف اإلنسانية

كلها .إنه لقول رسول كرمي . .جواب ذلك القسم :أي نزول األنوار من الكواكب شاهد عل

نزول العلوم من أركان حظرية القدس .وهذا القرآن نزل بواسطة رسول كرمي مطاع أمني ذي قوة
مكني يف حظرية القدس فكدما يتأثر املنجم والكاهن حباالت األفالك ،كذلك يتأثر أذك رجل يف
( )1قد سبق ترجمته
( )2فيثاغورس ( 421 - 170ق.م) هو فيلس و وعالم رياض يات يوناني ،مؤس س الحركة الفيثاغورية كما يُعر
بمعادلته الش هيرة( نظرية فيثاغورس أتتنا معلومات حوله من ُكتب ُكتبت بعد قرون من وفاته،لذلك ال يوجد معلومات
موثّقة حول أفكاره وأعماله.ولد في جزيرة س اموس وس افر إلى بالد عديدة منها اليونان ومص ر وربما الهند .أقام
في مس تعمرة كروتوني اليونانية في إيطاليا حوالي س نة  130ق.م .حيث أنش أ مدرس ة لمناقش ة موض وعات فلس فية
مختلفة من مثل ماذا يحدث للرور عندما يموت الجسد .واهتم فيثاغورس كثيرا بعدد من المواضيع العلمية والرياضية
ر:
ظ
ن
ي
ل
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D8%BA%D9
%88%D8%B1%D8%B3
( )3في ن م :تجنع لكن كلمة نجمع أنسب حسب السياق.الباحث
( )4في ن م  :تم التنبيه
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العامل من علم انزل من حظرية القدس ،وهو نبيناصلل هللا عليه وسلمص كونه ()1أذك رجل اثبت
أبنه َرآه ِّاب ْألمفم ِّق ال مْمبِّ ِّ
ني( .)40ذهنية مرتاقبة ينظر يف ملكوت السدموت إىل رسول كرمي ،وما حصل

له من العلم اليبخل به ،وهو ذو عقل اتم يفهم تنظيم اإلنسانية .هذا أيضا تطور من الذهنية
اإلنسانية وما هو بَِّقوِّل َش ْيطَ ظ
ان َرِّج ظيم .)41( .هذه الذهنية اإلنسانية اجلامعة لإلنسانية كلها هي
ََ َ ْ
ِّ
ِّ ِّ
اء ِّم ْن مك ْم أَ ْن
تقتضي ذلك إِّ ْن ه َو إَِّّال ذ ْك ٌر لل َْعالَ ِّم َ
ني ( )48هذا دليل عل تكدميل الذهنية ل َم ْن َش َ
ِّ
يم .)47( . .هذا راجع مثل ماذكر يف التنبيه :العلل الناقصة والعلة التامة كل رجل من
يَ ْستَق َ
مشيئته دخل من وجه ،واألمر اليتم إال مبشيئة رب العاملني .فالذهنية اإلنسانية ابقتضائها السدماوي
كدما ارتفعت إىل تنظيم اهليئة كذلك ارتقت إىل نزول العلم من حظرية القدس .فتلك الذهنية

إلمتامها حمتاجة إىل جتريد املوانع اجلسدمانية عن ارتقائها هذا هو يوم القيامة .إن هو إال ذكر
للعاومني)2( . .الذهنية اإلنسانية يف ارتقائها التصري دون اجتدماعي عاملي؛ألن االجتدماع يف البيت

يؤثر فيه االجتدماع يف املدينة ،واالجتدماع يف املدينة يؤثر فيه االجتدماع يف املدملكة ،واالجتدماع يف
املدملكة يؤثر فيه االجتدماع يف املدمالك ،واالجتدماع يف املدمالك يؤثر فيه االجتدماع يف العاملني .فالرجل
الذكي اليطدمئن عل اجتدماعه يف املنزل إال إذا كان الأيتيه شئ من االجتدماعات العاليات خيالف
مما قرر يف بيته؛فاحلالل أن الذكي الجيعل حاالته إال موافقة لالجتدماع العاملي .هذا هو مقتض
الذهنية اإلنسانية إذا كانت متأثرة من السدماوايت ،فالقرآن موافق لتلك الذهنية العالية .هذا معىن
قوله تعاىل :إن هو إال ذكر . . .فاإلنسان اليستقيم طبعه إال إذا جعل حياته موافقا ملا يقتضيه

اجتدماع العاملني .فدمن أراد االستقامة يف تلك املرتبة فالقرآن له غذاء لروحانيته وتصقيل ذهنيته.
اء َّ
ني ( )44فاحلركة االجتدماعية يف قوم موافقة ملا يقتضيه
شاءمو َن إَِّّال أَ ْن يَ َ
َوَما تَ َ
اَّلل َرب ال َْعالَ ِّم َ
شَ
اجتدماع العاملني التقوم إال إذا نزل ذلك األمر من رب العاملني بواسطة حظرية القدس ،فنزول القرآن
عل أمة العربية نعدمة عالية من رب العاملني .ومن كان مستأهال لذلك العلم والفضل من العرب
اليستحق االستفادة من القرآن إال هو .ولعله هذا معىن قوله تعاىل :وما تشاؤن . . . .مشيئة رب
العاملني؛ألن جتدمعوا عل ذلك وتقوموا حبركة العاملية فاملستأهل من العرب هو املستحق هلذا الفضل.
( )1في ن م  :وكونه
( )2في ن م :تمت السورة بقي من سورة التكوير.

حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي (من سورة الدهر إىل سورة احلجرات) ]188[ ..............

وينضم إىل ذلك مجاعة من كل قوم فكان رب العاملني أراد أن يقيم احلركة العاملية يف األرض وبدأ
يف ذلك من العرب من أوالد إمساعيل وإبراهيم .متت السورة.

سورة االنفطار
الذهنية اإلنسانية كدما تتأثر من السدماوايت)1( .وذكران هذا الصنف يف السورة املتقدمة .فالقسم
الثاين ذهنية ابألرضيات .وبرعاية مقتضياته إثبات يوم القيامة هو موضوع سورة االنفطار( )2عندان.
االنفطار:الذهنية اإلنسانية إذا ارتقت من القوة احليوانية ,وأول شئ يقتضيه هوتقسيم احلقوق املادية
حسب مااقتضاه نظره العقلي .وهذا نسدميه ارتقاء الذهنية اإلنسانية ابعتبار األرضيات .ويرمز إليه
احلكدماء عامة أن اإلنسانية تقتضي تقدمي العقل عل القلب والنفس .وهذا هو الذي نسدميه
ابإلنصاف ،فإقامة اإلنصاف العاملي هي مقتضي كدمال النفس اإلنسانية .ومن كان اليقدر عل
نسيان هذا الفرض ليس هلم طريق إال إثبات يوم القيامة؛ولذلك ماوجدان ملة من امللل ودينا()3من
األداين إالوهم يثبتون يوم القيامة .املتكلدمون منهم طائفة خارجة من الفقهاء متقدمة عليهم
ابعتدمادهم عل نظرايت عقلية أكثر من الفقهاء؛لكن ليس من احلكدمة يف شئ هم يقيدمون اخلصام
مع مجيع أقوام العامل يف معرفة يوم الدين معتدمدين عل خصوليات خالة من ذلك اليوم جاء
ذكرها يف القرآن أوعل لسان النيب ،فامللل األخرى التتبعوهنا تلك األلفا فجعلوهم منكرين ليوم
القيامة .وإذا نظرحكيم من احلكدماء معتقدات تلك الطائفة جيد أهنم قائلون به؛لكن أبلفا التالئم
ذهنية املتكلدمني .املقصد أن هذه املعرفة من مقتض الطبيعية اإلنسانية إذا ارتقت يف معرفة
االجتدماعيات .والطبقة السافلة يف كل ملة تقلد الطبقة املتوسطة فيقع فيهم إنكار جلهل املتوسطني
مثل املتكلدمني.فالقرآن العظيم الحيتاج إىل إقامة اجلدال معهم بل أنه خيتار التنبه والتذكري.قوله:إِّذَا
ِّ
ِّ
ت
َّ
ور بم ْعثِّ َر ْ
ار فم ِّج َر ْ
ب انْ تَ ثَ َر ْ
الس َماءم انْ َفطََر ْ
ت (َ )3وإِّذَا الْ مقبم م
ت (َ )1وإِّ َذا الْب َح م
ت (َ )4وإِّ َذا الْ َك َواك م

( )1في ن م  :مقتضيات لذهنية كما تأثر من السماويات.
( )2عن ابن عباس قال :نزلت إذا السماء انفطرت بمكة.وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله.لينظر:فتح القدير,اإلمام
الشوكاني.478/1,
( )3في ن م :والدينا
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ت ( .)5إذا انقطع تعلق النفوس اإلنسانية ابلكائنات
َّر ْ
س َما قَ َّد َم ْ
(َ )1علِّ َم ْ
ت َوأَخ َ
ت نَ ْف ٌ
السدماوية مثل السدماء والكواكب واألرضية مثل البحار والرباري اليت فيها القبور يرجع النفوس
()1

اإلنسانية إىل ما عندها من العلم .هذا معىن قوله:علمت نفس ما قدمت وأخرت .فيجد يف نفسه
حقوقا له اإلنسانية مل تقض ,وحقوقا له لإلنسانية عليه مل تقض أيضا ،فيقتضي طبيعة أن استيفاء
هذه احلقوق كان حيتاج إىل إقامة السدماء واألرض عل حاهلدما إىل زمان حىت يصري كل واحد فارغا
عن حقوق الغري موفيا حلقوق نفسه .وهذه احلقوق هي مبىن اإلنصاف فنبه عل خطأه يف ذلك
أن النظام الدنياوي ،وإن امتد الحيصل منه ذلك املطلب فيتسق بعد ذلك قولهََّ :ي أَيها ِّْ
سا من
اإلنْ َ
ك الْ َك ِّر ِّمي ( .)3هذا النظام الدنيوي ملاكان غري كاف لذلك ،وربك الكرمي أقام جلربهذا
َما رَ َّر َك بَِّربِّ َ
اك قواك املعنوية فعدلك سوى لك القوى الظاهرية
س َّو َ
النقصان طريقا آخر قوله :الَّ ِّذي َخلَ َق َ
ك فَ َ
واألسباب اخلارجية ،فجعل لك لورة خمصولة تركبها يف هذا العامل فاليتم مجيع املقتضيات يف
هذا العامل اجلسدماين املظلم بل يف نفس اإلنسان أجزاء لطيفة توفية حقوقها يف هذا العامل غري ممكن،
ِّ ِّ
فالبد من نشأة أخرى .قوله تعاىلَ :ك َّال بل تم َك ِّذبو َن ِّاب ِّ
لد ِّ
ني ()40
ين (َ )4وإِّ َّن َعلَْي مك ْم َحلَافظ َ
َْ م
ِّ
ني ( )44يَ ْعلَ ممو َن َما تَ ْف َعلمو َن ( .)24ملاكان استيفاء مجيع احلقوق يف دار الدنيا غري
ك َراما َكاتِّبِّ َ
ممكن ،واحلقوق اليت مضت قبل ذلك لارت منعدمة يف تلك الدار فالستيفاء حقوق اإلنسانية
جعلنا عاملا آخر غري مادي مثل الدنيا حبفظ مجيع ما يصدر من اإلنسان من العلم واإلرادة والعدمل.
هذا كله متهيد يوم الدين .وأنتم التتذكرون بل تكذبون له .هذا جهل منكم .فهل عندكم يف فكركم
لورة الستيفاء حقوق اإلنسانية من غري إقامة يوم الدين؟ إن توجهتم إىل التفكر وتركتم التكذيب
لعلدمتم أنه ليس سوى هذا .قد قالت مجاعات( )2ميشي اجملازات يف هذا العامل الدنيوي إبعادة
الوالدة والتناسخ يف تلك( )3الدار مرة بعد أخرى فصد ذلك كثريا من فهم يوم الدين .وبعد هذا
الفكر فكر التناسخ مظهر جزئي الستيفاء بعض احلقوق مثل ما يعتقد القائلون بيوم الدين بعذاب
( )1الكون أنسب.الباحث
( )2مثال الهنود هم قائلون بالتناسخ.الباحث.
( )3في ن م :ذلك
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يف الربزخ ،فالتناسخ ميكن أن يكون بدال من تلك اجملازاة اليت يقع نظريها يف الربزخ .وأما احلقوق
العالية للنوع اإلنساين فالمتكن قبل انقضاء النوع ،والميكن يف هذه الدار .هذا انقضاء النوع منها
القائلون ابلتناسخ الميكن بتلك النظرية عل مجيع أفراد اإلنسان بل هو عندهم نوع من العذاب
جيب لإلنسانية أن يتخصص منها مبا أمكن له مث عندهم رجال كاملون جزاء أعدماهلم يف تلك الدار
غري ممكن؛ألن الروح السعيدة عندهم ملا عدملت يف حياهتا الدنيا أول مرة أحسن األعدمال فيكون
ارتقاءه يف الدنيا إىل( )1مرتبة أعل من ذلك .فإذا استدمرت مرارا يف سعادهتا فالميكن يف الدنيا أن
جيازي بشئ؛ألن مجيع أجزية الدنيا هي دون أعدماهلا فهذا الرجل واجب عندهم أن ينتقل إىل اجلنة.
وهذا هو مثل األعل  .كل روح من اإلنسانية ،وإن كان مض مدة غري متناهية واجب أن يصل
إىل درجة ذلك الروح ويدخل اجلنة .فدما تلخص لنا من أقواهلم رأيناهم جيدمعون بني عذاب يف
الربزخ وعذاب يف جهنم كالمها بصورة التناسخ .أما الذي جنا منها فليس جزاءه عندهم اجلنة.
هذا يف جانب ،ويف جانب آخراجملازاة يف الربزخ .واجملازاة يف جهنم يعرتفون هبا .فالذي غلب ظين
أن مسألة التناسخ إمنا حدثت من جهة بعض حكدماء الرايضيني الذين ليس هلم معرفة ابإلهليات
فهم لوروا مسألة اجملازاة اإلنسانية يف لورة عليه حمضة ،ويريدون بذلك تعليم الناس الذين
اليفهدمون املسائل اإلهلية بسهولة مث دخل اخللل والتحريف يف التعليم بسبب االنقالابت السياسية.
وهذا نظريه.عندان من املعتزلة مجاعة يداولون مجيع األمور اإلهلية بكلدمات توافق العلوم الطبيعية
فقط .وبذلك يرتقي بعض الناس إىل فهم اإلهليات ابلتدريج .فإن يف أول أمرهم ما تذهبوها عدم
التكذيب إمنا كان بسبب أتويل املعتزلة .واألمر يف التحقيق اليزيد إىل ذلكصوهللا أعلمص .يف
حكدمة اإلمام ويل هللا :اإلقرار بعامل جيازي ذلك العامل ،وحيفظ مجيع ما خرج منه الزم .فأعدمال
اإلنسانية مثل عامة املخلوقات تكون حمفوظة يف ذلك العامل .إِّ َّن ْاألَبْ َر َار لَِّفي نَ ِّع ظيم. . . . . . .
()20األبرار هم الذين يقيدمون ما اقتضاه عقلهم من احلقوق ،والفجارمن خيالف ذلك فينقسم
النوع إىل قسدمني قسم :ميشي عل لراط مستقيم ويصل إىل مقصود بسهولة .والفجار أيضا أيتون
( )1في ن م":إلى " التوجد
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صلَو َنا ي وم ِّ
الد ِّ
ين .)21( . . . .الفجار يدخلون
إليه؛لكن بطريق يسلكون يف جهنم .قوله :يَ ْ ْ َ ْ َ
جهنم يوم الدين مث اليغيبون عنها مادام بقي فيهم ذرة يطلق عليهم بسببها إسم الفجار ،فهذا

الدوام مشروط هبذا الوقت .وهذه حكدمة غامضة اليصل إليها أفكار املتكلدمني والفقهاء .تلك
اك ما ي وم ِّ
الد ِّ
ين
مسألة خالة ابحلكدماء .فدمن كان متصال هبم يفهدمها حقيقة قوله تعاىلَ :وَما أَ ْد َر َ َ َ ْ م
اك ما ي وم ِّ
الد ِّ
ين )27( .قد ذكران من قبل أن يف قلب اإلنسان لطيفة نورانية
( )47مُثَّ َما أَ ْد َر َ َ َ ْ م

تنجذب بطبيعتها إىل هللا ،وهو احلاكم عل مجيع لطائف النفس ،فتوفية حقوق اللطائف المتكن

قبل توفية حقوق تلك اللطيفة( .)1ومن هذا الوجه يصري األمر .متت السورة.

سورة اومرسالت
معرفة خواص النفس اإلنسانية فدمن خمتص الطوائف من املتصوفة واحلكدماء .فكل شئ ثبت من
هذه اجلهة من اقتضاء النفس اإلنساين يكون طبيعة النوع اإلنساين .والْمرس َال ِّ
ت عم ْرفا()4( )2
َ مْ َ
فقرأ أوال من أَََل منلِّ ِّ ِّ
ني ( .)23اإلنسان إذا خلق يف زمان وحصلت له اجتدماعية يف األرض
ك ْاأل ََّول َ
ْ
مث هو خرج عن مقتض طبعه فأهلكهم هللا مث قام قوم آخرون ونظدموا اجتدماعية هم أيضا اتبعوا
األولني وخرجوا عن النظم اإلنساين وأهلكهم هللا مرة اثنية .وهكذا إىل أمثال كثرية يف األدوار
املختلفة .أليس يفهم منه مقتض الطبيعية اإلنسانية؟ وإذا خرج اإلنسان عن مقتض الطبيعية
اليرض عنه الرب؛ألن اخللق واهلالك إمنا يستندان إىل الرب .اإلنسان اليقدر أن خيلق إنساان،
والأن يهلكه فدماتنبه الناس .ما السبب يف ذلك اهلالك مع كثرة التوارد؟ هو تقريب يوم الدين.
اإلنسان أوال يغفل عن فكر؛لكن إذا نبه(.)3
( )1لينظر:حجة هللا البالغة ,اإلمام ولي هللا.535/5,
( )2أخرج النحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال :نزلت سورة المرسالت بمكة .وأخرج البخاري ومسلم
وغيرهما عن ابن مس عود قال«:بينما نحن مع النبي ص لى هللا عليه وس لم في غار بمنى إذا نزلت س ورة :المرس الت
عرفا ،فإنه ليتلوها وإني تلقاها من فيه ،وإن فاه لرطب بها ،إذ وثبت علينا حية ،فقال النبي ص لى هللا عليه وس لم:
اقتلوها ،فابتدرناها فذهبت فقال النبي ص لى هللا عليه وس لم :وقيت ش ركم كما وقيتم ش رها» لينظر:فتح القدير,اإلمام
الشوكاني.492/1,
( )3إذا نبه اليغفل؛ ن الشرط البد له الجزاء.الباحث.

حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي (من سورة الدهر إىل سورة احلجرات) ]141[ ..............

تنبيه :فإذا مض من تلك الدرجة يعين بعد التنبيه اليتنبه عليه مصائب يعجز عنها .ويف تلك احلالة
يرجع إىل احلق ويتفكر يف يوم الدين الالزم لإلنسانية .فإذا مضي من ذلك الدور أيضا ،ومل يرجع
إىل احلق يصري مكذاب من يتذاكر معه يستهزئ به .وإذا سئل أبدلة من نفسه عل عدم إمكان
ذلك ،وإن كان بقي من مالمة الفطرة شئ من قلبه فنفسه يكذبه يف تلك األدلة .فهذا التكذيب

يكون سبب هالك قوم فوضح بذلك عندان قوله:أَل نلك األولني . . . .يعين كل ما كذبوا بيوم
ِّ
ني ()27إذا اشرتكوا يف جرم جنعل هلم
الدين هنلكهم أولني كانوا أوآخرينَ .ك َذلِّ َ
ك نَ ْف َع مل ِّابل مْم ْج ِّرم َ

جزاء مشرتكا ،فالويل ليس إال للدمكذبني من جهة تكذيبهم .وفهم يوم الدين يومه فيه فكر اإلنسان
ني ( )10فَ َج َعلْنَاه ِّيف قَ َرا ظر َم ِّك ظ
يف خلقة نفسه ،فلذلك نبه هللا . .أَََلْ ََنْلم ْق مك ْم ِّم ْن َم ظاء َمه ظ
ني ()14
إِّ َىل قَد ظر معلم ظ
وم ( )11فَ َق َدرََ فَنِّ ْعم الْ َق ِّ
اد مرو َن ( .)40وكذلك االجتدماعية اإلنسانية التفكر فيها
َ َْ
ْ
َ
يهدي إىل االعرتاف بيوم الدين .وإليه أشار بقوله :أَََل َْْنع ِّل ْاألَر ِّ
َحيَاء َوأ َْم َواات
ِ ك َفاات ( )15أ ْ
ْ َ
ْ َ
ِّ
ِّ
اسي َش ِّاخمَ ظ
َس َق ْي نَا مك ْم َماء فم َراات ()48فنفسية اإلنسانية املنقسدمة إىل
ات َوأ ْ
(َ )16و َج َع ْلنَا فيها َرَو َ
لطائفها الثالثة :العقل,القلب,النفس( )1املتفق عليها الباحثون عن تلك احلقيقة الفكر فيها يهدي
إىل االعرتاف بيوم الدين .وإليه أشار بقوله  :انْطَلِّ مقوا إِّ َىل َما مك ْن تم ْم بِّه تم َك ِّذبمو َن ( )14انْطَلِّ مقوا إِّ َىل
ِّظ ظل ِّذي ثََال ِّ
يل َوَال يمغْ ِِّن ِّم َن اللَّه ِّ
َ مش َع ظ
ب (َ )30ال ظَلِّ ظ
ص ِّر
ب ( )34إِّ َّنا تَ ْرِّمي بِّ َ
ش َرظر َكالْ َق ْ
ص ْف ٌر ( .)00ترون يف جهنم ظال ذا ثلثة شعب هي يف احلقيقة ظل شعبات
(َ )31كأَنَّه ِّمجَالَ ٌ
ت م

نفسيتهم الثالث كدما أن فساد عنصر من عنالر البدن يفضي( )2إىل أمراض مثل اجلذام؛ كذلك
فساد لطائف اإلنسانية الثالث ,وغلبة النفس ,أو القلب عل العقل يولل اإلنسان إىل جهنم.
من ولله القرآن أو تعليم نيب من األنبياء ينبئهم عل اإليقان بيوم الدين فدماالتفتوا إليه ولاروا
مصرين عل التكذيب فاليقبل منهم عذر .وإليه أشار بقوله تعاىل :ه َذا يَ ْو مم َال يَ ْن ِّط مقو َن ()01
فجعل هذا الكالم عاما حىت( )3يشدمل من مل يبلغه دعوة األنبياء ,وهو مل يقصر فيدما جاء يف قلبه
من احلق كدما يصدر عن عامة املتكلدمني فهو ليس( )4بتفسري القرآن عندان بل نزعة سياسية غلبت
( )1لينظر:حجة هللا البالغة,اإلمام ولي هللا.532/9,
( )2في ن م :كما أن فساد عنصر البدن ينقضي.
( )3في ن م :على التعميم من.
( )4في ن م :عندنا ليس هذا
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عليهم فيتكلدمون هبواهم .ومجع متام اإلنسانية يف مسطر واحد ,وتقسيدمها عل أجناس ,وأنواع,
وألناف منظدمة هو مقتض يوم الفصل ،فالميكن ألحد إبطال الرتتيب يف ذلك اليوم .فدمن يقدر
عل إجناء نفس مل هتذب اللطيفة النوارنية املنجذبة إىل هللا فالميكن هذا ال( )1من ملك والبشر.
ِّ
ني ( )38فَِّإ ْن َكا َن لَ مكم َك ْي ٌد فَكِّي مد ِّ
ون
وإليه أشار بقوله تعاىل :ه َذا يَ ْو مم الْ َف ْ
ص ِّل َمجَ ْعنَا مك ْم َو ْاأل ََّول َ
ْ
( )04فيكون الفصل هكذا املقيدمون للعدل ,واإلنصاف .والذين يراعون اإلحسان هم املسدمون
ِّ
ني ِّيف ِّظ َال ظل وعمي ظ
ون ()14
يف لغة القرآن ابملتقني هم يف نعدمة .وإليه أشار بقوله تعاىل :إِّ َّن ال مْمتَّق َ
َ م
ك َْْن ِّزي
َوفَ َواكِّه ِّممَّا يَ ْشتَهو َن ( )11مكلموا َوا ْش َربموا هنِّيئا ِِّبَا مك ْن تم ْم تَ ْع َملمو َن ( )13إِّ ََّ َك َذلِّ َ
ِّ
ني ()22والذين مينعون يف ذلك اليوم من تلك النعدمة هم اجملرمون الظاملون .فإن استفادوا
ال مْم ْحسنِّ َ
يف الدنيا بشئ قليل يظهر للناس أهنم تقدموا فالأبس يف ذلك؛ألن عذاهبم ينسيهم ذلك .وإليه
أشار بقوله تعاىل :مكلموا َوَُتَتَّعموا قَلِّيال إِّنَّ مك ْم مَْم ِّرممو َن ()23هذا التعليم القرآين تكدميله يكون
()2

بتهذيب النسدمة ,وتكدميل النفس الناطقة .ففي شرع األنبياء يكتفي من اإلنسان أن يعلدموا ابجلزء
األول فقط يف حياهتم الدنيوية .وتكدميل النفس الناطقة إن مل حيصل يف دار الدنيا العتاب عليهم،
فإن يف حياة األخروية مواقع كثرية لتكدميل( .)3فقبول التعليم بكال اجلزئني جعل سجدة اإلنسان
لربه إشارة إليه ,والركوع إشارة إىل قبول نصف التعليم يعين هتذيب النسدمة اليت الميكن هتذيبها يف
الدار اآلخرة إال ملشقة عظيدمة )4( ،فالشرائع اإلهلية كلها خالف لطرق الصوفية,ومدارس احلكدماء
يكتفون بتهذيب النسدمة فقط .فإذا مل يتوجه اإلنسان إىل ذلك كونه معذاب الخيتلف يف اإلنسانية.
ِّ ِّ
يل َهل مم ْارَكعموا َال يَ ْرَكعمو َن ()27إشارة إىل هذا .وإذا مل يقبلوا هذا التعليم
وعندان يف قولهَ :وإذَا ق َ
َي ح ِّد ظ
يث بَ ْع َده يم ْؤِّمنمو َن (.)13
املبين عل الرخص فَبِّأ ِّ َ
والْمرس َال ِّ
ت عم ْرفا ( )2هنا نظامان  -2نظام يقيدمه اإلنسان يبذر بذرا مث حيصل الزرع يكون
َ مْ َ
مشتدمال عل حصص خمتلفة حشيش وحبوب ومثرات وأوراق .هذا كله نتيجة النظام اإلنساين.
( )1في ن م  :ا صل.
( )2في ن م :بالجزاء
( )3لتكميلها أنسب.الباحث
( )4في ن م :البمشقة عظيمة
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فاإلنسان يف آخره حيتاج إىل فصل احلبوب عن احلشيش وفصل الثدمار عن األوراق وغريها .هذا
يوم الفصل الزم يف النظام اإلنساين املوقوف عليه حياة البشر عل وجه األرض حبسب ذلك نظام
آخر -4 .يبذر األفكار بواسطة اخلطرات يف قلوب الناس .هذا كله نظام إهلي ونتيجة ذلك أيضا
تكون جمدموعة اإلنسان يشرتكون يف حياة الدنيا .وابعتباربذر اخلطرات ينقسدمون عل قسدمني قسم
كأنه حبوب ومثار .قسم كأنه حشيش وأوراق .فصل هؤالء عن أولئك يكون بعيدا من الفطرة
ِّ
َّاشر ِّ
اص َف ِّ
ت عمرفا ( )4فَالْع ِّ
ِّ
ات نَ ْشرا
ات َع ْ
َ
اإلنسانية كال! فقوله تعاىلَ :وال مْم ْر َس َال ْ
صفا (َ )1والن َ
ارقَ ِّ
( )3فَالْ َف ِّ
ات فَ ْرقا ( )2ذكر لطوائف الرايح تنفع اإلنسان يف زراعته وحرثه .وقوله تعاىل:
فَالْمل ِّْقي ِّ
ات ِّذ ْكرا ( )5عم ْذرا أ َْو نم ْذرا ( )3إشارة إىل املالئكة( )1الذين يف عدملهم يشبهون الرايح
م َ
يلقون الذكر من طريق اخلطرات أوال مث يسقون ويكدملون بواسطة املعلدمني املرشدين امللهدمني.
وع مدو َن لََواقِّ ٌع ( )8اإلنسان يف زرعه وحرثه وعدمله
أفاليكون الفصل أيضا الزما؟ وإليه اإلشارة إِّ ََّّنَا تم َ
ينقسم عل قسدمني إذا بذر بذرا أو غرس شجرا فيسهل طرق ولول املاء إليه من العيون واألهنار

وجيعل تسهيل الطرق جملرى املاء أهم األعدمال عنده مث إذا ركب الزرع وطاب مثرة الشجر يهدم
مجيع ما بناه إليصال املاء إليه ،كذلك فعل الرب يف النشأة الدنيوية لإلنسان عل وجه األرض(.)2
وإذا أدرك الزرع وجاء أوان احلصاد فالعدمل يف مؤيدات ضرورايت البشر يكون بعكس األول .أوال
نظدمت الكواكب والرايح لإلتيان ابألمطار وإنبات الزرع واحليواانت يف األرض ليتم مقتضيات
احلياة اإلنسانية .فإذا أدرك ذلك الزرع تقارب وقت حصاده عن األرض فطرق إيصال الرزق إىل
ذلك النوع خترب .وإليه اإلشارة يف قوله تعاىل :فَِّإذَا النج ِّ
ت
ت (َ )8وإِّذَا َّ
الس َماءم فم ِّر َج ْ
سْ
م م
وم َمم َ
ت ( )23نسفت :تلك احلكدمة استفدانها من كالم الشيخ حمدمد قاسم يف
(َ )4وإِّ َذا ا ْجلِّبَ م
ال نم ِّس َف ْ
ت ( )22امللقيات ذكرا فأمرهم يكون
خماطباته مع اهلنود القائلني .قوله تعاىل َ :وإِّذَا الر مس مل أمقِّتَ ْ
الرسل هم متدمدمات( )3إىل إدراك الزرع .إليه إشارة يف قوله تعاىل:وإذا الرسل . .أي وإدراك ما يوم
( )1لينظر :فتح القدير ,اإلمام الشوكاني.492/1,
( )2في ن م :كلمة "أرض" التوجد.
( )3في ن م :مؤخر
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الفصل .الضرر والنقصان إمنا أييت يف ذلك عل من كذب بيوم الدين فقط .أما إذا مل يكذب فلهم
درجات بعضها أوىل من بعض؛لكن الحيرمون من الرمحة اإلهلية املكتوبة لنوع اإلنسان ،ولذلك
أعيد قوله تعاىل :ويل ي ومئِّ ظذ لِّل ِّ
ني مرارا( )1كان املقصد ليس إال النهي عن التكذيب .بعد
ْم َكذبِّ َ
َْ ٌ َْ َ م
ذلك يتسق ما ذكرانه أوال.

سورة النبأ
احلكدمة اليت خلق حتتها اإلنسان إذا كانت هي املقتضية ليوم القيامة هل ألحد من العقل أن يرتدد
أو يتخالم يف ذلك .هذه السورة شرح لكون األرواح اإلنسانية كلها راجعة إىل روح .ومن مقتض

اءلمو َن( .)2( )2التسائل دليل عل أهنم يدركون بعض
سَ
ذلك الروح يوم القيامة .قوله تعاىلَ :ع َّم يَتَ َ
أجزاء املسألة بفطرهتم وخيتلفون يف بعضها .قولهَ :ع ِّن النَّبَِّإ ال َْع ِّظ ِّيم ( )4جهالة أييت بعد ذلك عل

اإلنسان وعل العامل ،فاإلخبار بذلك اليت حصلت من جهة األنبياء احلنفاء واحلكدماء الصابئني
أمر عظيم يتفق عليه الطبقة العالية من اإلنسانية كلها ،فإقناع الطبقة املتوسطة سهل قوله تعاىل:
َك َّال َسيَ ْعلَ ممو َن ( )2يعين يف هذه السورة يعلدمون حقيقة النبأ العظيم بوجهني .وهذا سبب تكرار
ال أ َْوَاتدا
ِ ِّمهادا (َ )6وا ْجلِّبَ َ
مُثَّ َك َّال َسيَ ْعلَ ممو َن ( .)1فاألمر األول بيانه من قوله :أَََلْ َْْن َع ِّل ْاأل َْر َ
ِّ
ار
(َ )7و َخلَ ْقنَا مك ْم أَ ْزَواجا (َ )8و َج َعلْنَا نَ ْوَم مك ْم مسبَاات (َ )4و َج َعلْنَا اللَّْي َل لبَاسا (َ )40و َج َعلْنَا النَّه َ
َم َعاشا (َ )44وبَنَ ْي نَا فَ ْوقَ مك ْم َس ْب عا ِّش َدادا (َ )41و َج َعلْنَا ِّس َراجا َوهاجا (َ )43وأَنْ َزلْنَا ِّم َن
ات ماء ثَ َّجاجا ( )41لِّنم ْخ ِّرج بِّه حبًّا ونَباات ( )45وجن ظ
ِّ ِّ
ص ِّل
َّات أَلْ َفافا ( )46إِّ َّن يَ ْوَم الْ َف ْ
َ َ ََ
ََ
ال مْم ْعص َر َ
ور فَ تَأْتمو َن أَفْ واجا ( )48وفمتِّح ِّ
َكا َن ِّمي َقاات ( )47يَ ْوَم يم ْن َف مخ ِّيف الص ِّ
ت أَبْ َوااب
ت َّ
الس َماءم فَ َكانَ ْ
َ َ
َ
ِّ ِّ
ت سرااب ( )10إِّ َّن جهنَّم َكانَ ْ ِّ
( )44وسِّري ِّ
ني َمآاب ()11
ت ا ْجلِّبَ م
صادا ( )14للطَّار َ
ت م ْر َ
َمَ
َ َ
ال فَ َكانَ ْ َ َ
َالبِّثِّ ِّ
َح َقااب (َ )13ال ي مذوقمو َن فِّيها ب ردا وَال َشرااب ( )11إَِّّال َِّ
ساقا (َ )15ج َزاء
محيما َورَ َّ
ني فيها أ ْ
َ
َ
َْ َ َ
( )1في ن م :مرات في هذه السورة.
( )2قال الواحدي :قال المفس رون :لما بعث رس ول هللا ص لى هللا عليه وس لم وأخبرهم بتوحيد هللا والبعث بعد الموت
وتال عليهم القرآن ،جعلوا يتس اءلون بينهم يقولون :ماذا جاء به محمد وما الذي أتى به؟ فأنزل هللا :عم يتس اءلون
لينظر :فتح القدير تألي  :محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني (المتوفى5910 :هـ) ,437/1الناشر:
دار ابن كثير ،دار الكلم الطيب  -دمشق ،بيروت ط :ا ولى  5454 -هـ.
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ظ
ِّ
ِّ
ِّ َّ
ص ْي نَاه
سااب (َ )17وَك َّذبموا ِِّب ََّيتِّنَا ك َّذااب (َ )18ومك َّل َش ْيء أ ْ
َح َ
ِّوفَاقا ( )16إن ْم َكانموا َال يَ ْر مجو َن ح َ
كِّتَااب ( )14فَ مذوقموا فَ لَن نَ ِّزي َد مكم إَِّّال َع َذااب ( )30إِّ َّن لِّل ِّ
ني َم َفازا (َ )34ح َدائِّ َق َوأَ ْعنَااب ()31
ْمتَّق َ
ْ
ْ
م
ِّ
ك
ب أَتْ َرااب (َ )33وَكأْسا ِّدهاقا (َ )31ال يَ ْس َمعمو َن فِّيها لَ ْغوا َوَال كِّ َّذااب (َ )35ج َزاء ِّم ْن َربِّ َ
َوَك َواع َ
السماو ِّ
َعطَاء ِّحسااب (َ )36ر ِّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
الر ْمحَ ِّن َال ُيَْلِّ مكو َن ِّم ْنه ِّخطَااب ()37
ِ َوَما بَ ْي نَه َما َّ
ب َّ َ َ
َ
فدمن االبتداء( )1بيان نظام الكائنات( )2واألرض واجلبال والنهار والليل وإنزال املطر إلنبات النبااتت
أن كل ذلك لقضاء حوائج اإلنسانية ،وخلق اإلنسان أزواجا يتناسلون وهذا كأنه زرع ،فيأيت يوم
الفصل مث تفصيل يوم الفصل احلشيش واحلبوب ما هو؟ مجاعة من اإلنسانية هم طاغون ،وقد
شرح هللا معىن الطغيان من ابتداء نزول القرآن ,ومجاعة أخرى مقيدمون للعدل مسدمون ابملتقني
كالمها خمتلطان مثل اختالط احلشيش واحلبوب ،فذكر مآل الطاغني إىل قوله إال عذااب ،وذكر
مآل املتقني إىل قوله حسااب .فهذا الفصل هو الزم عل منهاج اإلنسانية يف مزروعاته .والوجه
الثاين هو خاص ابلعارفني رجوع الروح اإلنساين إىل إمام األرواح ,وبواسطة حضوره بني يدى هللا
ِّ
ص ًّفا َال يَتَ َكلَّ ممو َن إَِّّال َم ْن أ َِّذ َن
وح َوال َْم َالئ َكةم َ
حمقق هذاهو يوم القيامة بيانه يف آية يَ ْوَم يَ مق م
وم الر م
ص َوااب ( )07جاء يف التفاسري تفسري هذا الروح :أن له وجوها كثرية ,وأيدي كثرية
الر ْمحَ من َوقَ َ
لَه َّ
ال َ
هذا هو روح النوع اإلنساين( ,)3واملالئكة هم مالئكة املةأ األعل  ,ويكون هنا جتلي إهلي قائدما يف
اء َّاَّتَ َذ إِّ َىل َربِّه َمآاب ( )04حقيقة هذا
وسط حظرية القدس .قوله تعاىلَ :ذلِّ َ
ك الْيَ ْو مم ا ْحلَق فَ َم ْن َش َ
اء َّاَّتَ َذ إِّ َىل َربِّه َمآاب فليس معىن دعوة القرآن إال
ابنكشاف احلقائق عل العارفني متفق فَ َم ْن َش َ
دعوة إىل الولول إىل احلق واإلنصاف ،والتقوى كله مبارك لذلك قوله :إِّ ََّ أَنْ َذ ْرََ مك ْم َع َذااب قَ ِّريبا
ت تم َرااب ()23مثل هذا القيامة أييت
ت يَ َداه َويَ مق م
يَ ْوَم يَ ْنظممر ال َْم ْرءم َما قَ َّد َم ْ
ول الْ َكافِّ مر ََّي لَْي تَِِّن مك ْن م
انقالب عظيم عل اإلنسانية .هذا معىن قوله تعاىل:إَ أنذرَكم . . .يف هذا تشريح حلكدمة بيان

( )1في ن م  :ابتداء بدل االبتداء.
( )2الكون أنسب .الباحث
الرو ُر خلق أعظم من المالئكة وأش ر منهم وأقرب من رب العالمين،
( )3يذكر اإلمام اآللوس ي في تفس يره":قيل ُّ
وقيل :هو ملك ما خلق هللا عز وجل بعد العرش خلقا أعظم منه .عن ابن عباس أنه إذا كان يوم القيامة قام هو وحده
صفا والمالئكة صفا .وعن الضحاك أنه لو فتح فاه لوسع جميع المالئكة عليهم السالم.أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ
في العظمة وابن مردويه عن ابن عباس أن النبي ص لّى هللا عليه وس لم قال« :الرور جند من جنود هللا تعالى ليس وا
مالئكة لهم رؤوس وأيد وأرجل»لينظر :رور المعاني لإلمام اآللوسي .990/51
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يوم القيامة ابلكثرة والتكرار .إن ذلك إشارة إىل وقوع االنقالب العظيم .ويف هذا االنقالب حياسب
اإلنسان فإن كان موافقا بنظام القرآن فيفوز يف االنقالب ،وإن كان خالفه( )1فيتحسر .قوله تعاىل:
ت تم َرااب  .محله املفسرون عامة عل يوم القيامة,ويقولون إذا كانت
َويَ مق م
ول الْ َكافِّ مر ََّي لَْي تَِِّن مكنْ م
احليواانت جعلت ترااب فيتدمىن الكافر أنه ليت كان كذلك( .)2وعندان ميكن محله عل حماسبة
االنقالب أيضا بعد ما رأى الكافر شدة املؤاخذة يتدمىن أنه مل خيلق إنساان.

( )1في ن م  :وكان خالفة لكن جملة وإن كان خالفه أصح.الباحث.
( )2يؤيده قول اإلمام اآللوسي في تفسيره حيث يقول":عن ابن عمر وأبي هريرة ومجاهد أن هللا تعالى يحضر البهائم
فيقتص لبعضها من بعض ثم يقول سبحانه لها كوني ترابا فيعود جميعها ترابا فإذا رأى الكافر ذلك تمنى
مثله".لينظر:رور المعاني,اإلمام اآللوسي.999/51,
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سورة ق
آن الْم ِّج ِّ
ِّ
يد ()2عل حسابنا قيدمة ق مأئة( .)1ومن املبعث إذا أخذان املائة تكون يف 78
ق َوالْ مق ْر َ

اهلجرية .هذا العصر القرن األول من اإلسالم ،وهو قرن القرآن نزل فيه القرآن علم فيه النيبصلل

هللا عليه وسلمص الناس القرآن .تعلم مجاعة من املسلدمني القرآن العرب مث الروم والفرس والرتك
واحلبش واإلفرجنيون واهلنديون ،وخترج من كل قوم علدماء القرآن ،وحصلت اجتدماعية عل نظرايت
القرآن ،وحصلت فتوحات عل نظام القرآن ،وانتظدمت حكومات حتت حكم القرآن .يف ذلك
الزمان ومل يكن()2عند املسلدمني شئ مكتوب يرجعون إليه يف حل مشكالت سوى القرآن .وعل
رأس املائة سنة قرر الوليد بن عبد امللك( )3مث عدمر بن عبد العزيز( )4أمريا عل املدينة .عندان هذا
الرجل فاتح الدورة اجلديدة للدمسلدمني ،وخامت دورة سابقة .ولإلمام ويل هللا نظرية خمصولة يف
الفاحتني واخلامتني ،وكالمه مفصل يف التفهيدمات( .)5حنن أخذان هذا الفكر منه؛لكن رتبنا األدوار
ظاهر اتريخ اإلسالم ،فعدمر بن عبد العزيز يف إمارته عل املدينة مجع فقهاء املدينة عل األخذ
ابحلديث واإلمجاع فهذا هو الدور الثاين ،وأمر الناس أن يكتبوا احلديث .وكل ذلك لتغري ذهنية
املسلدمني عن( )6األلل .القرآن العظيم يفرق بني الناس ،وجيعلهم منقسدمني إىل مؤمن( )7ظاهرا
وابطنا .أما يف الباطن يسدم ابملنافقني ،وأما ابلظاهر والباطن يسدم الكفار .وأما التقسيم عل
لغات وأقوام ،فليس له ذكر يف تعليم القرآن .رجل يكون من أعل العليا قريشي ،واليؤمن ابلقرآن
القيدمة له قدر ذرة بل أكثر التشديدات الواردة يف عذاب الكافرين يف الدنيا واآلخرة واردة يف حق
قريش عدموما .والرجل يكون من احلبش( )8ويؤمن ابلقرآن فيستحق مجيع مدارج االرتقاء يف الدنيا
( )1إن العلماء ق د اختلفوا في تفسير الحرو المقطعة لكن الشيخ عبيد هللا السندي قد فسرها في تفسيرسور القرآن
حسب ضوء فلسفة اإلمام ولي هللا الدهلوي.الباحث
( )2في ن م  :لم يكن بدون الواو.
( )3سبق ترجمته
( )4سبق ترجمته
( )5لينظر :التفهيمات اإللهية،اإلمام ولي هللا الدهلوي.991/9،
( )6في ن  :من
( )7في ن م  :موطن لكن كلمة المؤمن أصح عندي حسب السياق.
( )8مثال:بالل الحبشي.الباحث
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واآلخرة .وهذه( )1ذهنية أوجدها القرآن يف الدور األول من املسلدمني؛ولذلك قدروا عل تنظيم
مركز اجتدماعي عاملي ،وفازوا ابلفتوحات عل من يقرهبم من امللوك والقيالرة واألكاسرة إمنا سهلت
الفتوحات هذه؛ألن رعااي التابعة هلؤالء امللوك سرى فيهم روح االنقالب أهنم إذا خرجوا من عبودية
هؤالء اجلبابرة جيدون قدامهم إمجاعية األمري فيها ،والوزير كلها مأخوذ عل درجة واحدة يف تلك
االجتدماعية .وهذا الباعث لار سببا مليل الرعااي إىل املسلدمني خالف ملوكهم .وهذا كله كان بربكة
القرآن إبجياد ذهنية املساواة بني مجيع املؤمنني ابلقرآن .مث ملا ارتسخت حكومة بين أمية رأوا أنفسهم
عاجزين عن املشي عل نظام القرآن .عندهم استيثار لطائفتهم كل من يؤيد بىن أمية مقدم عل
من اليوافق بين أمية يف أفكارهم .هذا ذهنية خالف ذهنية القرآن .فإن كان يقرأ مثل ماكان يقرأ
أوال الينقطع اخلروج من املؤمنني .العرب الذين يفهدمون القرآن بذهنيتهم عل ملوك بين أمية فليس
التدبري النقطاع خروج الناس إال تبديل ذهنيتهم .وهذا اليكون إال بعد تغيري نصاب التعليم فجعلوا
احلديث أقدم عل القرآن يف التعليم ،وأمروا بكتابة احلديث .واحلديث ليس معناه إال اإلخبار عن
ذهنية العرب اخلالة .النيب كان عربيا ،وكان أكثر مجاعة العرب قريشا واألنصار وغريهم .فإذا أردان
ذكر معاشرة النيب مع ألحابه يف تعليدمه يف جهاده يف شيونه يكون أمر دينيا مث نذكر معه ما عدمل
به اخللفاء الراشدون إىل زمن عثدمانصرضي هللا عنهص ،وجنعلها خمتصا إبسم علم أهل املدينة ،فتنشأ
عصبية لرتويج هذا العلم وجيعل الذهنية ذهنية العرب .فإذا القرآن بعد ذلك فسروه بطبيعتهم أن
القرآن إمنا جاء هلداية العرب وتقدميهم عل األقوام .وهذا الذي يريده أمراء بىن أمية أهنم يثبتون
عل الدنيا أن القرآن قدم العرب ،وحنن مقدمون من العرب .ليس هذا احملل مناسبا لذكر ذلك؛وإال
فنحن نقدر كيف لار املسلدمون مدفوعني إىل هذه الذهنية حتت أسباب طبيعة كلها؟ .فهذا فرق
بني الدور األول والثاين .املؤرخون لإلسالم عامة اليذكرون إال غزوات نبينا مث فتوحات اخللفاء
الراشدين مث حمارابت اليت وقعت بني املسلدمني ،ويسدمونه اترخيا لإلسالم .هذا كله نبذة من ظاهر
اتريخ اإلسالم .والتاريخ إمنا ينتظم حتت بيان تبدل الذهنيات واليريدون ذلك؛ألنه نشأ فيهم
( )1في ن م:هذا
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مجاعات أن كل شئ أييت فيه ذكر الدين ،واإلسالم اليعلل بشئ سوى أن هللا فعله ابختياره .ذكر
احلكدمة ،والبحث يف ذلك كلها بدعة عند هؤالء ،فتلك الذهنية أيضا كانت مفيدة الستبداد ملوك
بين أمية ،وهي من نتائج ذلك العصر .عدمر بن عبد العزيز( )1رجل لاحل رأى تغري ذهنية الناس،
ورأى أن الناس يتفاخرون بعربيتهم خالة فأراد إلالح هذه البدعة فجدمع فقهاء أهل املدينة عل
رواية حديث ،وأثر لاحل من اخللفاء الراشدين فيكون االفتخار ابلعربية راجعا إىل االفتخار ابلنيب
وألحابه .وهبذا الوجه يصري األمر دينيا وينفع يف الدين ،وإن درجته دون درجة يف القرن األول.
فالقرن األول كان املنت فيه القرآن العظيم ،وكان يذكر أحوال النيب وأحوال الراشدين والصاحلني
عل سبيل التدمثالت .واآلن لار تلك األحوال متنا ،والقرآن يقرأ بعد ذلك؛ألنه منت هذه
االجتدماعية فبني الذهنيتني تشابه مع الفرق العظيم .وإجياد هذا التشابه يف هذا العصر كأنه نصرة
الدين ،وقام به عدمر بن عبد العزيز ،وهو مجع فقهاء أهل املدينة يف أمور ميكن إمجاعهم عليها،
وأجاز لكل واحد أن ميشي عل رأيه يف أمر ليس االجتدماع عليه مقصودا يف اإلسالم فانتظدمت
مجاعة الفقهاء يف املدينة ،وكانوا سبعة )2( ،والناس بعد ذلك كلهم تبع هلم ،فكل شئ اجتدمع عليه
الفقهاء السبع ما جتد الفقهاء خمتلفني يف ذلك .وكل شئ اختلفوا فيه عل قولني أو ثلثة فقهاء
اإلسالم بعدهم خمتلفون يف تلك املسائل إىل يومنا هذا عل قولني أو ثلثة ،فكان فيه فتح دور
جديد.

( )1سبق ترجمته.
( )2سبق ذكرهم.الباحث
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فائدة :مجع اإلمام مالك( )1يف موطأه فقه فقهاء أهل املدينة أخذ األكثر بواسطة واحدة واحتاط
يف تصحيح الرواايت فكان قدوة للدمسلدمني .الشافعي ،وحمدمد بن احلسن الشيباين( )2أخذا عنه؛
فبذلك دخل علم مالك يف فقه الشافع واحلنفية متت.
هذا كله من اآلاثر الصاحلة لعدمر بن عبد العزيز ،واستدمر عدمر عل إمارة املدينة إىل آخر عهد
الوليد مث رجع إىل دمشق يف خالفة سليدمان )3( ،وكان كالصدر األول يف تلك اخلالفة .ويف تلك
األايم أيضا سع يف استحكام نظام الذي أحدثه ابملدينة .فهذا العدمل حنن نعده من أفضل أعدمال
عدمر بن عبد العزيز.وبعد موت هو لار خليفة لنحو سنتني ،والناس يعدون خالفته عل رأس
املائة اهلجرية من أحسن أعدماله خالف ما حنن نعتقده .فإنه عندان يف أايم خالفته ما قدر عل
تنظيم مثل تنظيم فقهاء أهل املدينة .الرجل لاحل النريد انتقاء أعدماله إمنا نعني ما كان من مزاايه
احلقيقة ،فهذا إنشاء يف الفقهاء .واالجتهاد بعد التشاور بعد حكم القرآن ،والسنة من بقااي عدمر
بن عبد العزيز متت املقدمات.إذا تبني اختالف ذهنية العصرين فذهنية العصر األول لو امتدت يف
القرن الثاين أيضا ألكل املسلدمون مجيع األرض؛لكن بعد التغري يف ذهنيتهم انقطع روح االنقالب
عن املسلدمني ،والفتوحات اليت حصلت بعد ذلك هي مثل ما يفتح امللوك ابستعانة الشجاعني من
الرعية ،واستيجارهم ابلفلوس الابلقوة االنقالبية إلقامة احلق .فلنرجع اآلن إىل البحث أن القرآن
كيف أنشأ هذه الذهنية؟والذي تقررعندي بعد اجتهادي هو االعتدماد عل تذكريهم بيوم القيامة.
اإلنسان بعد املوت إذا قدر أن يتصور حاله يرى نفسه خاليا عن مجيع نزعات التقدم االنفرادي.
فإذا ذهب ذلك األثر عن ذهنية رجل فإجياد حسب النادي بني األفراد يف تلك الذهنيات سهل
( )1مالك بن أنس بن مالك ا صبحي الحميري 572 - 23(،هـ =  721 - 759م) إمام دار الهجرة،وإليه تنسب
المالكية ،مولده ووفاته في المدينة .كان ص لبا في دينه ،بعيدا عن ا مراء والملوك ،ووجه إليه الرش يد العباس ي ليأتيه
فيحدثه ،فقال :العلم يؤتى ،فقصد الرشيد منزله واستند إلى الجدار ،فقال مالك :يا أمير المؤمنين من إجالل رسول هللا
إجالل العلم ،فجلس بين يديه ،فحدثه .وس أله المنص ور أن يض ع كتابا للناس يحملهم على العمل به ،فص ن الموطأ
ورسالة في الرد على القدرية تفسير غريب القرآن " .لينظر :ا عالم للزركلي.918-917 / 1:
( )2سبق ترجمته
( )3سبق ترجمته
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إذا كان القائم ابلتنظيم خلفاء هللا النيب )1( ،وأمرائه الذين يتقدمون عل الناس الحبجة ترجع إىل
أنفسهم بل حبجة أن الكتاب اإلهلي الذي أمروا بتنفيذ أحكامه من جهة اجتدماع املسلدمني عامة
هو الذي جعله مقدما فصار مقدما ،فكل رجل من املؤمنني جيعله كتاب هللا مقدما يصري مثل
()2

خلفاء النيب الراشدين  .النيب أوضح هلم ذلك لوأن حبشيا أتمر عليكم يقودكم بكتاب هللا فاتبعوه

فدماكان تقدم اخللفاء الراشدين عل عامة إخواهنم راجعا إىل شرفهم يف قومهم ،وكوهنم ذونسب
عال ،وكوهنم من أقرابء الرسول .كل ذلك من بدعات الدور الثاين .فدماكان املتقدم إال حبكم
القرآن فقط .هبذا الروح ،وهبذا التعليم غري ذهنية الناس القرآن العظيم فكان سببا الجتدماعهم بطريق
يكون( )3منوذجا للعاملني.
آن الْم ِّج ِّ
ِّ
يد ( :)2املائة سنة األوىل من اإلسالم إمنا كانت ،والقرآن الكرمي يشهد أن ذهنية
ق َوالْ مق ْر َ

ذلك العصر ماكانت موروثة من آابئهم إمنا كانت بتأثري القرآن .فلدما أخذو يف التباعد عن التدبر
يف القرآن خرجت تلك الذهنية من بيتهم ،فدماكان ذلك إال أتثري القرآن .ونستشهد عل ذلك
()4
ت َعلَْيهم ِِّببَّا ظر فَ َذكِّر ِّابلْ مقر ِّ
آن
آبية خامتة هذه السورة قوله تعاىلََْ :ن من أَ ْعلَ مم ِِّبَا يَ مقولمو َن َوَما أَنْ َ
ْ َ
ْ ْ
اف و ِّع ِّ
يد ( .)21حالتهم األولية معلومة عند هللا وعند الناس الشك فيهم شاك ،وأنت
َم ْن َُيَ م َ
ليس فيك قوة اجلبارية والدكتاتورية يف احلكم حىت جتربهم عل ترك بعض األشياء يضر بذهنيتهم،
وأخذ بعضها ينفع بذهنيتهم )5( .فإن كانت حكومة جابرة أمرت الناس أبمور ،ومنعتهم عن أمور
واستدامت عل ذلك بنحو عشرين سنة يتبدل ذهنيتهم؛لكن هل عندك شئ من ذلك نقدر به
عل تبديل ذهنيتهم هذا معىن قوله تعاىل :وما أنت عليهم ِببار فليس لك سبيل إال تذكريهم
ابلقرآن ،وانتخاهبم األمثل ،فاألمثل ألخذ تعليم القرآن فتقدر ابالجتهاد عل هذا الطريق عل

( )1في ن م :الذين
()2لم أجد الحديث بتلك ا لفاظ الواردة في النص لكن وجدته بهذه ا لفاظ في متون الحديث :عن يحيى بن حص ين،
قال :سمعت جدتي ،تحدث ،أنها سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم يخطب في حجة الوداع ،وهو يقول« :ولو استعمل
عليكم عبد يقودكم بكتاب هللا ،فاس معوا له وأطيعوا» لينظر:ص حيح مس لم ,اإلمام مس لم بن الحجاج القش يري,رقم
الحديث, 5838:باب وجوب طاعة ا مراء في غير معصية.
( )3في ن م  :بطريق نموذج بدل بطريق يكون نموذجا.
( )4في ن م :تلك
( )5في ن م :وأخذ بعضها ينفع بذهنيتهم التوجد
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تبديل ذهنيتهم بفضله تعاىل .فليس هذه القوة اإلسالمية اليت انتشرت ابالجتدماع يف املائة األوىل
إال بتأثري القرآن ،واهتدمام النيب بتعليدمه الغري .من ابتداء املبعث إىل  78سنة مائة سنة دور القرآن.
()1

ِّ
ِّ
ِّ
يب ()4
اءه ْم مم ْن ِّذ ٌر ِّم ْنه ْم فَ َق َ
ال الْ َكاف مرو َن ه َذا َش ْيءٌ َعج ٌ
ق والقرآن اجمليد :بَ ْل َعجبموا أَ ْن َج َ

القرآن يفيد ذهنيتهم فيتعجبون عن تعليم أول أثره عل الذهن .كل إنسان يف قلبه قوة الفيصلة
للباطل واحلق موجودة .فإذا عدمل رجل أو قوم عدمال سيئا يعرفون مساءته فهم حيتالون احليل يف
جناهتم عن اجملازاة ،وقلبهم اليطدمئن بذلك .يف تلك احلالة يقوم رجل يتعذرهم ابجملازاة فيتأثرون به؛
()2
ألن أساسه موجود يف قلبهم .إمنا كان تعرتيهم شبهات ابلتزوير من طبيعتهم .فإذا أنذروا من رجل
قوي العلم قوي العزم يذهب عنهم ظلدمات الشبهات فريوهنم يف معرض اجملازاة ,مث يتفكرون يف
كيفية اجملازاة .أما أللها فدمتيقن عندهم فينظرون من جيازينا؛ألنه ليس حكومة قائدمة فهم الخيافون
من اجملازاة يف الدنيا ،فيقال هلم أن احلياة ممتد بعد املوت .فإن مل يقع اجملازاة يف الدنيا فالابئس.
اجملازاة قطعية؛ألن هذه اجملازاة من فطرة هللا اليت فطر الناس عليها ،وفطر العامل عل وفق الفطرة
اإلنسانية .فإن مل تكن احلياة ممتدة حتت القانون الطبيعي الفطري وفقط قانون اجملازاة يوجب إحياء
األموات حييون يعذبون مث حييون .فهذا ليست مسألة امتداد احلياة بل مسألة اجملازاة فقط .وهذا
طريق يؤثر يف قلوب اجملرمني هم اليقدرون أن ينكروا جرمهم ،واليقصدون أن ينكروا علم اإلله
النافذ يف العامل .فإن مل يكن إنسان حاكم جيازيهم فاهلل جيازيهم .البد من هذه اجلهة أييت عندهم
شبهات .كيف يكون احلياة بعد املوت؟ فالقرآن اليثبت ذلك عل وجه اإلهلية؛ ألن املخاطب
ليس أهال لذلك إمنا يثبت ()3بقدر ما حيتاج إليه اجملازاة .وله نظائر موجودة يروهنا كل يوم املطر
ينزل من السدماء فيحيي بلدة ميتة ،كذلك اخلروج ليس معناه دوام احلياة بعده؛ألن احلياة بعد املطر
أيضا متحي؛لكن هذا القدر يكفي للدمجازاة .املفسرون يغلطون يف تفسري أمثال تلك السورة يف
موضعني 2 .يريدون أن يثبتوا احلياة بعد املوت عل وجه العقلية مثل ما خياطب به احلكدماء .وهذه
( )1في ن م :هذه العبارة"من ابتداء المبعث إلى  87سنة مائة سنة دور القرآن "التوجد.
( )2في ن م :وجع لكن كلمة الرجل أنسب حسب السياق.الباحث
( )3في ن م  :ذلك
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الطريقة ليست يف القرآن مسبوقة ،فاتساق القرآن اليدل عل معىن هم يثبتونه ،فلذلك ينتشر فكر
طالب العلم: 4 .إهنم الينظرون إىل حماكدمة الرجل يف نفسه عل جرائدمه فطرة حماكدمة .فالقرآن
إمنا خياطب اجملرمني الذين يعرتفون ابجلرم يف ابطن نفوسهم ،وإن أنكروا يف الظاهر ألف مرة فهو
يؤثر عل نفسيتهم جيعلهم حبيث المناص هلم من تلك اجلرائم اليف الدنيا واليف اآلخرة ،وهم
اجملرمون إذا تفكروا جيدون شواهد يف اتريخ ويف عصرهم بقطعية اجملازاة .وحنن رأينا نساء حمتجبات
مينعن أوالدهن عن الظلم ال ألهنن عاملات ابلدين بل فطرهتن متجسسة مجعت وقائع وشواهد أن
الظامل اليغفر له يعذب يستأمن ماله وأهله ولوبعد حني .فدمن هذا الطريق يهتدين ابحلق مع كوهنن
جاهالت .وهذا طرف ظاهر من الفطرة اإلنسانية .األشقياء إذا دخلوا السجن يعرتفون جبرائدمهم
فاليعلدمون أن ما ولل إليهم الظلم ،وهم احتالوا يف النجاة عن ذلك العذاب الدنيوي .فكل حيلة
قدروا عليها؛لكن مل ينفعهم ذلك فتحقق عندهم أن اجلرم جزاءه الزم .هذا معىن اإلنذار تنبيه الناس
عل األمر املفطور يف األرض .واملفسرون قاطبة غافلون عن طرز( )1تعليم القرآن إال ما شاء هللا.
فالقرآن كان قريبا إىل أذهان األميني ولسوء( )2تصرفهم جعلوه بعيدا عن أذهان احلكدماء ،وليس
ذلك إال العتدمادهم( )3عل اللغة فقط وأتباعهم رأى األشاعرة :أن الحاجة إىل أن يعلم األحكام
ابحلكم( )4فهؤالء أبعد الناس عن فهم القرآن .فقد وضح بذلك معىن اإلنذار ،وليس املقصد من
خماطبة الناس إالحتضريماهو كامن يف نفوسهم مبشهد منهم الاإلتيان ابلرباهني واألدلة املصلحة .إذا
أيقن رجل مبثل هذا مث قرأ القرآن جيد فيه علدما ،وهم جيعلونه جداال خماطبة الناس مبا هو مسلم
عندهم ،واليفرقون بني الفطرة ومسلدمات الناس إذا أيقن فطرة اإلنسان فاليكون هذا جدال بل
إيصال اهلداية إىل قلبه بطريق أعل من طريق الربهان الوالل إىل عقله .فَ َق َ ِّ
ال الْ َكاف مرو َن ه َذا َش ْيءٌ
ِّ
يب ( )1أَإِّ َذا ِّم ْت نَا َومكنَّا تم َرااب .يعذب بعد ذلك أيضا .هذا آخر ماكان عندهم يف جناهتم عن
َعج ٌ
مؤاخذة قلبهم .اإلنسان يسع طول حياته أن اليبتل ابجملازاة فإذا خلص .فلدما نبههم النيب أن
( )1كلمة "الطريق أو المنهج" يكون أحسن ن كلمة " طرز" من كلمات اللغة ا ردية.الباحث
( )2في ن م :سوء
( )3في ن م :اعتماد
( )4ا شاعرة أنهم قائلون بأنه اليعر من أحكام هللا إال بعد بعثة نبي.لينظر:منح الروض ا زهر شرر الفقه
ا كبر،الشيخ علي بن سلطان محمد القاري الحنفي(ت5054:ه) ،529ط:دار العلم كراتشي،عام9003:م.
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اخلالص منه غري ممكن؛ألن احلاكم أوجب عل نفسه أن اليوجد يف ملكه ظلم فهو لقضاء هذا
احلق الذي عليه اليرتك اإلنسان ،وإن مات؛ألن إحيائه ليس بصعب عليه فيحييه ويعذب يقولون
ك رجع ب ِّعي ٌد ( )0فنبهوا أن البعد فيه( )1قَ ْد علِّمنا ما تَ ْن مقص ْاألَر ِّ
ِّ
ِّ ِّ
اب
ِ م ْنه ْم َوع ْن َد ََ كتَ ٌ
م ْ م
َ َْ َ
ذَل َ َ ْ ٌ َ
ظ ( .)2فالرتاب اليصري إال هذا البدن ،وإن اإلنسان ليس عبارة من البدن فقط بل شئ آخر
َح ِّفي ٌ
أيضا هو يف البدن.
مجلة معرتضة :للتنبيه عل هذا اجلزء اإلنساين الذي نسدميه نسدمة لعلدماء النفسيات طرق خمتلفة
إذا ذكرما لإلنسان هل رأى هو يف منامه يوما أنه لار إىل موضع مل يره قبل مث وجد ذلك املنام
حقا فيصدقه الناس كثريا بطرق خمتلفة كذا وكذا ويكون حقة يف تلك احلالة يكون للبدن ساكنا.
فإذا يعرتفون أبن يف البدن شيئا آخر أيضا .هو ألل لإلنسانية .فاعرتاف من هذا الطريق يكون
أسهل عل عامة الناس .أما هؤالء السالكون مسلك الربهان لتخبطهم تقليد أرسطو( )2اليقدرون
أن جيزموا بذلك الروح اإلنساين فهم كيف يفسرون القرآن ،ويهدون الناس إىل اإلسالم .متت
املعرتضة.
فالبدن يصري ترااب وعندَ كتاب حفيظ تلك هي النسدمة .الرجل أيخذ القرآن أبلفا فيقول:
الكتاب الزم أن يكون مكتواب فالحيدمله عل وجود النسدمة ،وذلك جهل؛ألن كتاب هللا اليشبه
كتاب املخلوقني .واحلكدماء يف اإلسالم تنبهوا لذلك .واإلمام الغزايل( )3لكونه فقيها معروف عند
الناس؛لكنا نقول مع األسف أن االستفادة من كالم الغزايل اليتسري إال للحكدماء فنقول كدما جيب
عل طالب القرآن أن يتعلم اللغة العربية واجب عليه أن يغري ذهنه عل منهاج احلكدماء ،وخيرج
عن تقليد املتكلدمني والفقهاء حىت يتيسر له فهم القرآن .فإذا فرغ من فهم القرآن مث لريجع مرة اثنية
إىل كالم املتكلدمني والفقهاء ويستفيد منهم يف معارك خمصولة .فالكتاب احلفيظ عندان هو النسدمة
اءه ْم
 .ومن هذا البدن ميكن أن خيرج ألف بدن مثل بدن اإلنسان األول بَ ْل َك َّذبموا ِّاب ْحلَِّق لَ َّما َج َ
( )1في ن م  :أن اليعذبه.
( )2سبق ترجمته
( )3سبق ترجمته
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يج ( )1هو قطعية اجملازاة األمر احلق الالقرآن والالنيب .والفقيه( )1يكون غاية جهده
فَه ْم ِّيف أ َْم ظر َم ِّر ظ

أن يقول الرجل آمنت ابلقرآن ,وآمنت ابلنيب فهؤالء يقدرون أن مييزوا معىن احلق يف املواضع املختلفة
يف القرآن ،وحيدملوا احلق دائدما عل اإلقرار ابلقرآن والنيب .هذا أمر كان حمققا عندهم اجملازاة .فإذا
طالت حياهتم يف الدنيا خيافون كل يوم أن أيتيهم جمازاة .أما إذا ماتوا فكان يف قلوهبم أهنم جنوا من
هذا العذاب اآلن جاءهم األمر احلق .أن املوت أيضا الينجيهم عن ذلك العذاب هم يريدون أن
يكذبوا هذا األمر؛لكن ليس عندهم شئ قطعي يرد هذا بل جيدون منامات وواقعات جيعلهم
أضعف يف مقاومة احلق .فهم يف أمر مريج . .فالنجاة من هذا األمر احلق املشكك ليس إال يف

البحث والتدبر حتت أمور فطرية قطعية فهداهم هللا إىل التفكر حىت حيصل هلم النجاة من هذا
وج
ف بَنَ ْي نَاها َوَزيَّنَّاها َوَما َهلا ِّم ْن فم مر ظ
األمر املريج ،وهو قوله :أَفَ لَ ْم يَ ْنظممروا إِّ َىل َّ
الس َم ِّاء فَ ْوقَه ْم َك ْي َ
( )3هذه اآلايت الثالثة:فاإلنسان حيتاج إىل أشياء أتتيه من السدماء ،وحيتاج إىل أشياء أتتيه من
األرض إذا ذهب جزء األرض واختلط ابألرض فهل يبطل مع ذلك اجلزء السدماوي أيضا؟ واإلنسان
إذا كان ماشيا عل رجليه فقطع إحدى رجليه أفالميشي إىل رجله األخرى؟ مبثل ذلك يتذكر ويتبعه
ِّ
السم ِّاء ماء مباركا فَأَنْ ب ْت نَا بِّه جن ظ
َّات
َ
َ
فيكون له دليل عل بقاء البذر مث ذكر قوله َ :ونَ َّزلْنَا م َن َّ َ َ م َ َ
ِّ ِّ ِّ
ص ِّ
ْع نَ ِّ
يد ( )4والنَّ ْخل اب ِّس َق ظ
ب ا ْحل ِّ
َحيَ ْي نَا بِّه بَ ْل َدة َم ْي تا
ضي ٌد (ِّ )40رْزقا للْعبَاد َوأ ْ
ات َهلا ََل ٌ
َو َح َّ َ
َ ََ
ك ْ
وج ( )22وهذا أيضا موجود للبذر .وجاء املاء املبارك من السدماء تكون النشأة الثانية
َك َذلِّ َ
اخلممر م
مثل األوىل كذلك اخلروج .هذا يكفي هلم ملشيهم يف التفكر عل منهاج الفطرة .وهذا دليل عل
أن القرآن نزل جلدميع من يف األرض؛ألنه يف تذكريه مل يتبع طريقة خمصولة لقوم دون قوم بل ذكر
اإلنسان معتدمدا عل فطرته فيستوي فيه احلاضر ،والباد .إمنا حيتاج الناس أولو األلباب برتمجة
األلفا العربية إىل لغتهم أوتعليدمهم اللغة العربية عل قدر فهم القرآن .وهذا سهل ميسر لكل
إنسان ابلفطرة .التاجر يتجر قوما اليعرف لساهنم فيتعلم كذلك طالب علم إذا كان الجيد غاية
إال يف لسان يتعلم اللسان .فهذا ليس خبارج عن الفطرة اإلنسانية  .وقد بني اإلمام ويل هللا حكدمة
االقتصاد عل لغة واحدة يف ابب حاجة الناس إىل دين ينسخ األداين من حجة هللا( .)2تلك
( )1في ن م  :الفقيه بدون الواء في ابتدائه.
( )2لينظر:حجة هللا البالغة،اإلمام الدهلوي.9050-908/5,
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النظرية اليت علدمها النيب وأنذرهم هبا أن اجملازاة الميكن أن يغفل عنها بوجه من الوجوه قد وافق
الر ِّ
ود
ت قَ ْب لَه ْم قَ ْو مم نم ظ
اب َّ
تلك النظرية قرأ بين آدم .هذا عندان معىن قولهَ :ك َّذبَ ْ
ِ َوَِثم م
وح َوأ ْ
َص َح م
ظ
ِّ
ب الر مس َل فَ َح َّق
(َ )41و َعا ٌد َوفِّ ْر َع ْو من َوإِّ ْخ َوا من لموط (َ )43وأ ْ
اب ْاألَيْ َكة َوقَ ْو مم تمبَّ ظع مكل ٌّ َك َّذ َ
َص َح م
و ِّع ِّ
يد ( )22كذب الرسل يف قطعية اجملازاة وتكذيبهم كان عنادا فقط الحبجة فحق وعيد. .
َ

فاألمر املبحوث عنه بني الرسل وبني األمم ليس إال حتقق الوعيد وعدمه ،وبذلك يسهل فهم مقصد
األنبياء .وأما إذا جعلنا الفلسفات اإلهلية كلها من ابتداء حياة اإلنسان إىل حلوقه ابملةأ األعل أمرا
خمتلفا فيه بني الرسل وبني األمم فالجيد إللزام الرسل األقوام العامية بتلك املعارف الدقيقة حىت هذا
أيضا غفلة املتكلدمني ،وتبعهم املفسرون جعلوا القرآن كله جدليا مواعظ إرشادية الحجة والبرهان
والانقالب .فالناس إذا كانوا يقرؤن القرآن عل رجال أمثال هؤالء كيف اليهجرون القرآن؟ وعرف
املعلدمون ضعفهم يف ذلك املطلب فجلبوا الناس بتحسني ألواهتم ابألغاين( )1مث بتشكيل املصاحف
ابلزينة ،وليس ذلك إال مثل عبادة األلنام . .أَفَ َعيِّينَا ِّاب ْخلَل ِّْق ْاأل ََّوِّل بَ ْل ه ْم ِّيف لَْب ظ
س ِّم ْن َخل ظْق
ج ِّد ظ
يد ( )21معناه جديد ابلنسبة إىل اخللق األول ليس جبديد من كل وجه .فاخللق األول لورته
َ
ظاهرة .وله معىن أيضا وهو ما يتوسوس به نفس اإلنسان .فهل توجه الرجل إىل هذا املعىن أيضا؟
كدما أن البدن اإلنساين ابتدائه من نطفة ،ويكرب ابلتدريج إىل الشيخوخة .كذلك يف معناه أيضا
ارتقاء مثل النطفة هاهن الوسوسة .وتلك الوساوس يتبىن عليها احلياة املعنوية لإلنسان .وهذا يظهر
بعد املوت فليس خبلق جديد بل إظهارما كان كامنا يف ابطن اإلنسانَ . . .ولََق ْد َخلَ ْقنَا ِّْ
سا َن
اإلنْ َ
ونَ ْعلَم ما تموس ِّوِ بِّه نَ ْفسه وََْنن أَقْرب إِّلَيه ِّمن حب ِّل الْوِّر ِّ
يد ( )23يعين حناسبه عليه كدما يكون
م َ م َ م ْ ْ َْ َ
َ مَ َْ م
املسافر يقطع املسافة ابخلطوات الميكن الفرتة فيها ،كذلك اإلنسان يف معناه كل وسوسة مثل
اخلطوة الواحدة تبتين عليها وسوسة أخرى .وهكذا يرتقي اإلنسان ،وخيرج عن احليوانية إىل
اإلنسانية .املراد من ذلك أن يكون مايتفكر به هو احلاكم عل مجيع القوى البدنية .هذا من
خواص الفطرة اإلنسانية بل خاليتها الالزمة .فإذا رأينا إنساان ختلف عنه تلك اخلالة رأينا إنسانية.

وهللا حياسب اإلنسانية بنفسه "إذ هو أقرب إليه من حبل الوريد" .وذلك أن يف قلب اإلنسان

( )1كما يوجد هذا العمل في بالد المسلمين عامة.الباحث
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نقطة نورانية يتجل فيها الرب مثل ما ينطبع لورة اإلنسان يف املرآة؛ لكن اإلنسان إذا مل يلتفت
إىل مرآة حيسب الصورة املنطبعة عني الرجل يف املنام ،والجيد يف منامه أن هذا منام؛ألنه مل يلتفت
إىل كونه انئدما .كذلك اإلنسان إذا مل يلتفت إىل مرآتية قلبه للرمحن فيجد الرمحن أقرب إىل نفسه
بدون تنبه إىل أنه حمل للتجلي .وبواسطة هذا التجلي حياسب كل إنسان حساب عقائده وعزائدمه
حىت مشكواتته ووساوسه فاليكون ذلك فقط بواسطة التجلي بل يكون مثبتا من خدام املةأ
ِّ
األعل أيضا .هذا عندان قوله تعاىل  :إِّ ْذ ي تَ لَ َّقى الْمتَ لَ ِّقي ِّ
الشم ِّ
ان َع ِّن الْيَ ِّم ِّ
ال قَ ِّعي ٌد ()28
م َ
َ
ني َو َع ِّن َ
امللك النائب للدمةأ األعل  ،وكذلك امللك النائب للدمةأ السافل الزم وجودمها مع جتلي الرمحن يف

أي موضع كان .فإذا كان نفس اإلنسان حمل جتليه كان هناك نواب املالئني أيضا موجودةَ .ما
ي ل ِّْف م ِّ
ِّ
يب َعتِّي ٌد ( )27اخلطرة الوسوسة الحياسب هبا املالئكة إال إذا كان
َ
ظ م ْن قَ ْوظل إَِّّال لَ َديْه َرق ٌ
ابعثا لعدمل من األعدمال يف البدن اإلنساين ،وأدىن األعدمال هو القول فكان كل قول يلفظ به
مكتواب عند املالئكة.

مجلة معرتضة:كل وسوسة يف النفس مل تصل إىل درجة القول والعدمل املالئكة اليكتبوهنا؛لكن هللا
حياسبه هبدما أيضا .فاحلساب األول يف احلشر عل كتاب املالئكة ،وهذا هو اقتضاء النوع اإلنساين.
وإذا دخل رجل بسبب ذلك احلساب جهنم يكون احلكم انفذا؛لكن إن كان هلذا الرجل عند هللا
قليل من احلسنات بصورة اخلطرات والوساوس فاهلل اليظلم به بل أيمر األنبياء وأتباعهم أن يشعفوا
له مبجازاة تلك احلسنة اليت اليعرفها إال هللا فانتظدمت مسألة الشفاعة أيضا .فإهنا ليست إال جزاء
لبعض أعدماله .متت املعرتضة:
كدما يكون لظاهر حياته أجل مقرر ورزق خمتوم فإذا جاء أجلهم ميوتون ،كذلك ملعناه أيضا حد
مقررالميكن الزايدة عليه .فإذا كدمل اإلنسان مجيع ما توسوس به نفسه أييت املوت .هذا معىن
ت س ْكرةم الْمو ِّ
ت ِّم ْنه َِّحتي مد ( )24ابطن اإلنسان اليقدر أن أيخذ
ت ِّاب ْحلَِّق َذلِّ َ
ك َما مك ْن َ
اء ْ َ َ َ ْ
قولهَ :و َج َ
ابلفكر فوق ذلك احلد ،فينتقل من هذه الدار .هذا هو املوت .أفتعرفون أن مجيع ما وسوس
اإلنسان يف نفسه كان منظدما ،وكان نتيجة حياته الظاهرة متاما؟ هل يبطل ذلك ابملوت؟ال:كال!
بل يتبدل درجة حياته ذلك ماكنت منه حتيد . .ابعتبار اجلسد اإلنساين ابعتبار معنوايته؛ألن
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املعنوية توجب االنتقال من تلك الدار إىل األخرى؛لتكدملها .هذا االنتقال إىل دار اآلخرة ليس
خبلق جديد بل هو لنقل( )1حالالت الزرع من احلبوب من املزارع إىل البيوت .أتيت حياة أخرى
أعل ما حصل ابملوت كان حياة شخصية مثل حياة الدنيا .والدرجة الثانية من احلياة هي
االجتدماعية .اإلنسان ينقسم( )2إىل لفة وحياسب حساب الصفوف .هذا معىن قوله َ :ونمِّف َخ ِّيف
الص ِّ ِّ
ك ي وم الْو ِّع ِّ
يد ( )43تسلسل احلياةوبيان مجيع منازهلا ليس مبقصود  .إمنا املقصود ما
ور َذل َ َ ْ م َ
حيتاج إليه إلالح احلياة الدنيا )3( ،ومسيته "االجتدماعية" .وهذا يكون ببيان حال احملشر .فلدما
انتقلنا ابملوت إىل الدار األخرى ،ولار كل هذا نتيجة احلياة الدنيا فنرتقي من تلك املرحلة إىل
احملشر بتفكر اإلنسان يف االجتدماعيات .ونفخ يف الصور . .اجملازاة كلها حتاسب يف هذا احملل
ت مكل نَ ْف ظ
س َم َعها َسائِّ ٌق َو َشهي ٌد
اء ْ
اليبق بعد أتخري شئ .وهذا معىن قوله :ذلك يوم الوعيد َو َج َ

( )42كتبة األعدمال دخلوا يف جنس الشهيد ،واجنذاب اللطيفة النورانية إىل احلق يستلزم خداما
ت ِّيف رَ ْفلَ ظة ِّم ْن
له ،وهم داخلون يف جنس السائق .السائق والشهيد ليس بواحد فقط .لََق ْد مك ْن َ
ش ْفنا ع ْن َ ِّ
ص مر َك الْيَ ْوَم َح ِّدي ٌد ( )44أنت ترى ببصرك كل شئ ليس إال جزاء
ه َذا فَ َك َ َ َ
اء َك فَ بَ َ
ك رطَ َ
أعدمالك ،وليس هذا إال ما توسوس به نفسك .أتكون هذه حياة جديدة؟ بل جلهلكم التتفكرون
يف أنفسكم .فإذا حضروا يف ميدان احملشر قال كتبة األعدمال ،وهم شهداء أعدماله ،وهو املراد بقوله:
ي َعتِّي ٌد ( )40من أعدماله فيأمرون أَل ِّْقيا ِّيف جهنَّم مك َّل َك َّفا ظر َعنِّ ظ
يد ( )42الذي كذب
ه َذا َما لَ َد َّ
َ َ َ
ْخ ِّْري مم ْعتَ ظد مم ِّر ظ
يب ( )41كان عنده من املال ،وكانت احملاويج حيتاجون إىل ماله،
ابلعناد َمن ظ
َّاع لِّل َ
وهو جيد يف نفسه أن هلم حقوقا علي مث مينعهم اخلري ،وهو يعرتف جبرمه .ذلك من ابتداء أمره
قوله" :معتد مريب" بطغيان عل احلق قبله يكون عدواان ،فاالعتداء الذي يفضي إىل الطغيان
يكون مولال إىل جهنم.

( )1في ن م  :كالنقل.
( )2في ن م :ينضم.
( )3في ن م  :الحياة الدنياوية االجتماعية
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ت َعلَيهم ِّ
ضظ
ب ِّم َن َّ
ك"
اَّلل َذلِّ َ
الذلَّةم َوال َْم ْس َكنَةم َوَابءموا بِّغَ َ
مجلة معرتضة:يف سورة البقرةَ " :و م
و ِّربَ ْ ْ م

()1يعتدون تفسري تلك اآلية :أن العصيان والعدوان كاان ابتداء مرضهم إذا أمروا أبمر إما يقصرون
دونه وإما يعتدون فوقه .إفراط أو تفريط اليفهدمون األمر والحيققون اتباعه .هذا ابستدمرارهم عل
ذلك أوجب أن يكفروا آبايت هللا ويقتلون النبيني بغري احلق ،وابستدمرارهم عل الكفر والقتل سلب
عنهم احلكومة وضربت عليهم الذلة واملسكنة وابؤا بغضب من هللا .هذه نتيجة العدوان .فالعدوان
والعصيان ابالستدمرار يوجبان هذا كل قوم آمنوا ابلنيب وعرفوا الشريعة جرمهم اليتحقق إالبتلك

الصورة انتهت .هذا هو املعتدي" .مريب" .الذي اليتعلق ابتباع قانون اإلهلي بعد اعرتافه به جيعله،
وجيعل ما يفعله الناس من القانون سواء بسواء .هذاهوالرجل املريب .قوله:الَّ ِّذي َج َع َل َم َع َّ
اَّلل إِّ َهلا
الش ِّد ِّ
آخر فَأَل ِّْقيَاه ِّيف ال َْع َذ ِّ
اب َّ
يد ( )43كل قوم ينكر االجتدماع يف اإلنسانية ،ذلك إمنا يكون
ََ
ألنه اختذ إهلا لنفسه خالة فإن هللا هو رب الناس )2( .فإذا كانوا اليدخلون يف الناس فجعلوا مع
إله الناس إهلا آخر ألنفسهم ،فدمثل هذه األعدمال إذا وجدت يف لحيفة رجل( )3فألقياه يف العذاب
الشديد .التثنية خطاب للقرينني .وقد قدمنا أن كل إنسان له قرين من املالئكة ،وقرين من اجلن
و َال ظل ب ِّع ظ
ِّ
يد ( )48أان مل أكن إال
فقرينه من اجلن يعتذر عن نفسه َربَّنَا َما أََْغَْي تمه َولَك ْن َكا َن ِّيف َ َ
آمره يف ما أستعد لذلك ،فاإلمث كله عليه قال هللا تعاىلَ :ال ََّتْتَ ِّ
ت إِّلَْي مك ْم
ص مموا لَ َد َّ
ي َوقَ ْد قَ َّد ْم م
ِّابلْو ِّع ِّ
يد ( )47أنت التكون بريئا عن ذلك؛ألنك بنفسك التقدر عل شئ عدملك هو أن أتمر
َ
قرينك ابلعصيان فإذا كنت شريكه يف ذلك فإنك لست بربئ .فاالختصام غري منجَ .ما يمبَ َّد مل
ي وما أ َََ بِّظََّالظم لِّلْعبِّ ِّ
يد ( )44الوعيد الزم ملن اشرتك كائنا من كان إنسا أو جنا فإذا
َ
الْ َق ْو مل لَ َد َّ َ َ
كان اإلنس واجلن الخيتلف فكيف يستثين بعض الناس عن املشرتكني يف اجلرم؟ فالوعيد والل
إليهم البد إذاكان الوعيد يصل البعض دون بعض كان هللا ظلم بعض الناس .وماأَ بظالم. . .
هذا القول فقط يوجب احلياة األخروية .هذا كله تتدمة احلياة األوىل الحياة جديدة .ه ِّل ْامتَ َِلْ ِّ
ت
ول هل ِّمن م ِّز ظ
يد ( )03فرجل اليرتك عن العذاب لعدم وجود حمل تعذيبه؛ألن جهنم واسعة
َوتَ مق م ْ ْ َ
( )1البقرة :اآلية25 :
( )2في ن م  :آلها خالصا نفسهم.
( )3في ن م  :إذا وجدتما وصحيفة رجل.
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غاية السعة .والطرف الثاين من اإلنسان املتقون .الدرجة األوىل هم اليظلدمون الناس ،والسابقون
منهم مينعون الظلم عن الناس فيقربون إىل اجلنة .كل رجل يكون يف فكره ويف وساوسه أن يرجع
وع مدو َن لِّ مك ِّل أ ََّو ظ
اب
إىل هللا هو أواب ،ذلك الذي مساه الصوفية بعد ذلك بدوام العبودية ه َذا َما تم َ
ح ِّف ظ
يظ ( )04خيطئ فيحفظ خطأه الينساه إما جبربه وإما يتوب إن مل يقدر عل جربه يلتجئ إىل
َ
ْب ممنِّ ظ
اء بَِّقل ظ
الر ْمحَ َن ِّابلْغَْي ِّ
يب ()00اخلشية حتدث من العلم أبن هللا
هللا يف جربه َم ْن َخ ِّش َي َّ
ب َو َج َ
يراه ،وهو إىل اآلن مل يرهللا فكان ابلغيب خيش الرمحن وجاء بقلب منيب . .هذا هو األواب
التواب .اإلانبة يف كل حالة يرجع إىل هللا فانظروا أكثر احلساب فيه للوساوس قوله تعاىل :ا ْد مخلموها
اخلملم ِّ
ِّ
ك يَ ْو مم ْ
شاءمو َن فِّيها َولَ َديْ نَا َم ِّزي ٌد ()01
ود ( )02الأيتيكم وعيد بعد ذلك َهل ْم َما يَ َ
س َالظم ذَلِّ َ
بَ
من أمثال حاجات الدنيا ولدينا مزيد .مقامات القرب .فهذا هو انتهاء اإلنسان وولوله إىل

حظرية القدس حمل تقرابت غري متناهية .فاإلنسان ابعتبار حوادث خاطره مردود إما إىل جهنم
وإما إىل اجلنة .وإذا كان عذاب نزل يف األرض قبل موهتم يكون مولال إىل ذلك سواء جوزي
اإلنسان يف الدنيا أو مل يكن اجملازاة يف الدنيا يف حياته ليس مبحيص عن ذلك .فالنيب إذا أنذره
خمتصا ابآلخرة مل يكن خمتصا ابآلخرة بل هو ينذرهم إبنشاء حكومة تؤاخذهم يف الدنيا .إىل هذا
إشارة يف قوله تعاىلَ :وَك ْم أَهلَ ْكنَا قَ ْب لَه ْم ِّم ْن قَ ْر ظن ه ْم أَ َشد ِّم ْنه ْم بَطْشا فَ نَ َّقبموا ِّيف الْبِّ َال ِّد ه ْل ِّم ْن
يص ( )36إِّ َّن ِّيف ذَلِّ َ ِّ ِّ
َُِّم ظ
الس ْم َع َوه َو َشهي ٌد ( .)08فدمن
ْب أ َْو أَلْ َقى َّ
ك لَذ ْك َر ل َم ْن َكا َن لَه قَ ل ٌ
بقي من ذلك ومل جياز بواسطة حكومة دنياوية قائدمة عل نظام القرآن فهو يبتل يف اآلخرة .وإتيان
اآلخرة بعد ختريب( )1الدنيا ليس بصعب علينا؛لكن ولول الوعيد إىل حمله الزم .ففي قولهَ :ولََق ْد
السماو ِّ
سنَا ِّم ْن لمغم ظ
اصِّ ْرب َعلَى َما
ِ َوَما بَ ْي نَه َما ِّيف ِّست َِّّة أَ ََّّيظم َوَما َم َّ
وب ( )38فَ ْ
ات َو ْاأل َْر َ
َخلَ ْقنَا َّ َ َ
ِّ َّ
ِّ
الش ْم ِّ
وع َّ
سبِّ ْحه َوأَ ْد َاب َر
ك قَ ْب َل َملم ِّ
يَ مقولمو َن َو َسبِّ ْح ِِّبَ ْم ِّد َربِّ َ
س َوقَ ْب َل الْغم مروب (َ )34وم َن الل ْي ِّل فَ َ
ِّ
ِّ
السج ِّ
اد ِّمن م َك ظ
ود ( )10و ْ ِّ
ان قَ ِّر ظ
الص ْي َحةَ ِّاب ْحلَِّق
يب ( )14يَ ْوَم يَ ْس َمعمو َن َّ
م
استَم ْع يَ ْوَم يمنَاد ال مْمنَ ْ َ
َ
يت وإِّلَْي نَا الْم ِّ
ِّ
ك يَ ْو مم ْ
ِ َع ْنه ْم
اخلممر ِّ
صريم ( )13يَ ْوَم تَ َ
ذَلِّ َ
ش َّق مق ْاأل َْر م
َ
وج ( )11إِّ ََّ ََْن من مَْنيِّي َومَّن م َ
ك َح ْش ٌر َعلَْي نَا يَ ِّسريٌ ( )22إثبات يسر احلشر مع إبطال هذا العامل جملرد إيصال الوعيد
ِّس َراعا ذَلِّ َ
( )1في ن م  :التعذيب
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ألهله .ففي ضدمن ذلك آيتان نشرحهدما فاصرب على مايقولون . .ألهنم اليفوتوننا ،وأنت تعدمل
أعدماال تنظم مجاعتك ملؤاخذهتم يف الدنيا ،وذلك أبن تصلوا قبل طلوع الشدمس .وسبح حبدمد ربك
قبل طلوع الشدمس وقبل الغروب العصرين .ومن الليل فسبحه .فهذه األوقات الثالثة تذكرون

ربكم وتسبحون حبدمده مجع التسبيح مع احلدمد .عندان معناه عل ألول احلكدمة:أن ينظر الرجل
يف االجتدماعية اإلنسانية ،وماسهل هللا هلا من النعم وينظم ذلك الفكر حبيث اليقع فيه احلزم حىت
ينسب شئ من النقص إىل هللا فيسبحون هللا عنه .هذا أمر منته ما يصل إليه اإلنسانية لتفصيله
اجتدماعة من الناس اجتدمعوا عل األمر احلق أيدهم هللا ورزقهم من الطيبات .هذا أمر سهل فهدمه
وكل حيدمد ربه عل ذلك .أما إذا كانت مجاعة قائدمة عل احلق ومبتالة مبصائب يقدرالرجل عل
تنظيم الفكر بسهولة:كال! اإلنسان ييأس وينكر أفعال الرب .مل فعل هذا؟مل مل يطعنا؟فهم احلكدمة
يف ذلك الوقت وإرجاع النقص كله إىل اجلدماعة وتنبيههم عل خطيئتهم ،وبذلك الغلط حرموا عن
اإلنعام .هذا التنبيه عل خطأ يهيئهم لتنزيه الرب عن النقائص .فإذا ولل اإلنسان يف احلكدمة إىل
الدرجة العالية يعرف أن هللا مل يظلم أحدا من الناس .واملصائب إمنا هي من خطأان من ظلدمنا
أنفسنا .الميكن ألحد أن يرجع يف ذلك النقص إىل هللا .فدمعىن اجتدماعنا للصلوة أن نعرف األنعام
اليت أنعم هللا علينا ،فلنحدمد بذلك ربنا ونعرف األغالط اليت ارتكبنا ونسبح بذلك ربنا .فوقتان
لالجتدماع قبل طلوع الشدمس وقبل الغروب .ووقت يتخل اإلنسان بنفسه مع ربه هذا معىن قوله:
ومن الليل فسبحه وإدابر السجود .هذا أشكل آية يف الفقه كانت علينا فدماملراد ابلتسبيح إبدابر

السجود؟ والذي اطدمئن به خاطري ،ومل يكن أحد قال به هو أن ذلك دعاء التشهد بعد السجود،
وظين أن اإلمام أاب حنيفة قال بوجوب التشهد؛ألن الناس مل يتفقوا عل تعيني معناه واإللكان
فرضا .فهذه اآلية" :فاصرب على مايقولون" دليل عل أن املقصد من تعليم القرآن وتذكريه هو
فهم اجتدماعية اإلنسان وتعلقه ابهلل .والناس الكفار إمنا يعذبون بتغافلهم عن ذلك .وآخر اآلية
فسرانه أمس.
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سورة الذرَّيت
ت يسرا ( )3فَالْم َق ِّسم ِّ
ت ِّوقْرا ( )1فَا ْجل ِّ ِّ
ت ذَروا ( )4فَا ْحل ِّام َال ِّ
و َّ ِّ
ات أ َْمرا ( )1إِّ ََّّنَا
الذ ِّارََّي ْ
َ
َ
ارََّي م ْ
م َ
َ
ِّ
وع مدو َن لَ ِّ
ين لََواقِّ ٌع ( )3املقصود من هذه الشهادات هو إثبات أن اجملازاة
تم َ
َ
صاد ٌق (َ )5وإِّ َّن الد َ

البد .فدما توعدون بواسطة األنبياء أنكم جتزون يف مجيع أعدمالكم لغري وكبري( )1هو لادق فانظر
أن املقصد من هذه السورة أن الدين لواقع ،واجلزاء أن حتقق يف الدنيا واآلخرة ،فالبد أن الناس
حييون وجيازون .والذرَّيت ذروا شهادة ابهلواء الذي بذري األشياء ذروا يفرق إذا كان احلشيش
واحلبوب خمتلطا فاهلواء يفرقها .ومثل هذه األعدمال الكثرية تصدر من اهلواء "فاحلامالت وقرا"
اهلواء يكون حامال للدماء ويولله إىل موضع يقع فيه املطر فيكون سببا إلحياء بلد ميت "فاجلارَّيت

يسرا" السفن جتري ابهلواء املوافق ابليسر يقطعون مسافات بعيدة طويلة "فاومقسمات أمرا" اهلواء
يقسم األمر بني البالد املختلفة يف احلر والربد هبذه الصورة لارت األقسام كلها أقساما ابهلواء.
وفسر بعض( )2املقسدمات ابملالئكة( ،)3وهم أيضا يف وجودهم يتدمثلون عل شكل اهلواء .فاألقسام
املختلفة من اهلواء ،وأعدماهلا دليل عل وقوع الدين شهادة عل وقوع الدين يف األمور املاشية يف
احلياة الدنيا .تقسيم األرزاق عامة بني األقوام إمنا يكون بواسطة اهلواء .وإذا فتشنا احلكدمة يف تقسيم
األرزاق ينتج أن الرزق إمنا يصل إىل الناس نتيجة أعدماله نتيجة ابتغاء الرزق .أكثر الناس غلطوا يف
فهم احلكدمة يف تقسيم األرزاق؛ألهنم ينظرون إىل الواقعات اجلزئية كثريا .ويف تلك الواقعات تقع
االستثناءات ملوانع ،فيجعلون ذلك األمر االتفاقي قاعدة كلية كثريا ما يكون الرجل ساعيا يف ابتغاء
الرزق ،واليصل إليه شئ مما يريد .ليس معناه أن عدمله ابطل بل كانت هنا اخلصولية مانعة عن
هذه النتيجة ،فاليقاس عليها واقعة أخرى .مث يكون رجل اليسع يف الظاهر البتغاء الرزق ،ويصل
إليه مما يصل إىل املبتغني .هذا أيضا يكون حتت أسباب خالة اليتفطن إليها عامة الناس .مبثل
هذا سوء التفاهم( )4شاع يف عامة الناس ،واألمر ليس كذلك .أهنم اليتفكرون أوال يف الكليات ملا
( )1في ن م  :صغير كبير.بدون الواؤ بينهما
( )2في ن م :يجعل بعض أهل المقسمات للمالئكة.
( )3ذكراإلمام الشوكاني وغيره في تفسيره عنها :هي المالئكة التي تقسم ا مورلينظر:فتح القدير,اإلمام
الشوكاني.28/1,وغير ذلك من التفاسير القيمة عند أهل السنة.الباحث
( )4في ن م  :ابتغاؤهم بدل التفاهم.
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وقعوا يف مثل هذه األغالط يرتكون حكم األفراد ينظرون إىل حكم األقوام أوال .أفليس أن كل قوم
نظدموا أمورهم البتغاء الرزق أقوى من قوم آخرين؟ يصل الرزق إىل األولني أكثر ابلنسبة إليهم .وإذا
فتشتم حال األقوام الترون هذا ينقضي أبدا .فالذين يسعون يف ابتغاء الرزق يصل إليهم الرزق من
جهة الرب .اآلن تنظرون يف تقلب اهلواء يف حاالهتا املختلفة أليس توافق مبتغيات األقوام؟ فإذا
كان نظام الفطرة يف أمور املعاش يولل النتائج إىل األعدمال .أفاليكون نظام الفطرة مؤيدا إليصال
نتائج األعدمال الباطنة اليت تتعلق ابلعلم والعزم .من نظر يف النظام األول بتحقيق يتيقن ابلتحقيق
السم ِّاء َذ ِّ
ات ا ْحلب ِّ
ك ( )8قسم ابلسدماء ذات الطرق:
مم
يف النظام الثاين .هذا هو الدين .قولهَ :و َّ َ
النجوم املتكثرة يف السدماء حتدث ابجتدماع بعضها مع بعض أشكال خمتلفة( )1مثل األسد واجلدمل
والعقرب .وهذه أمساء الربوج عند املاهرين ابهليئة السدماوية .قد تقرر يف احلكدمة العالية أن الصورة
السدماوية وجنومها هلا أتثري يف حوادث األرض يقينا .وأما تفصيل التأثري واإلحاطة أبنواعه املختلفة
فخارج عن طاقة البشر .إمنا حيصل هذا بنوع من اإلهلام من هللا لبعض الناس فقط لعدم تعني طرق
حتصيل العلم ابلتأثري .منع األنبياء عن االلتفات إىل هذا الفن ،وليس هذا مبنيا عل إبطال التأثري.
قوله :إِّنَّ مكم لَِّفي قَ وظل مخمْتَلِّ ظ
ف ( )7يف بيان طرق أتثري تلك الصور السدماوية أنتم ختتلفون كثريا.
ْ
ْ
ومن يكون عادته التخدمني واخلرص حيرم عن الولول إليه .فإذا كان رجل مستقيم الذهن لادقا
ميكن أن يكون خبريا بتلك التأثريات .هؤالء احملققون متفقون عل يوم الدين .هذا الذي اليعرفه
الناس من علدماء اهليئة أهنم يؤمنون بيوم الدين بقرار علدمهم .هذا العلم علم النجوم يف احلقيقة من
تتدمة علم املعيشة .اعتىن بذلك إدريسصعليه السالمص الذي بعث بعد آدمصعليه السالمص متصال.
فكدما أن نظام العنالر يؤيد تدبري ابتغاء الرزق كذلك نظام األفالك يؤيد إليصال اجلزاء لةأعدمال
الباطنة لإلنسان,وإن كان أعدمال اإلنسان الباطنية لكونه ملكا .ويف الظاهر هو فقري اليعبأ به،
فتأثري الكواكب جيعله ملكا هذا متفق عليه عند أهل النجوم .هذا هو الدين .الرجل فيه لالحية
إقامة احلق ،والعدل أمت ما ميكن .هذا كله من أعدماله الدماغية والقلبية هو اليريد أن يصدق شيئا

( )1يقول اإلمام ابن كثير في تفسير اآلية المذكورة :قال الحسن بن أبي الحسن البصري:ذات الحبك حبكت بالنجوم،
وقال قتادة عن س الم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن عمرو البكالي عن عبد هللا بن عمرو رض ي هللا
عنهما والس ماء ذات الحبك يعني الس ماء الس ابعة ،وكأنه وهللا أعلم أراد بذلك الس ماء التي فيها الكواكب الثابتة ،وهي
عند كثير من علماء الهيئة في الفلك الثامن الذي فوق السابع.لينظر :تفسير القرآن العظيم ,اإلمام الدمشقي.387/7,
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غري واقف أبدا ،واليريد أن ظلدما ما أبدا .وهذا كالمها من أعدماله الباطنية .استعداده هذا يوجب
أن يكون هو ملكا عل القوم ،وليس هو من عائلة امللوك ،واملوانع غري ذلك تقع دونه فتأثري
الكواكب يرفع ذلك املوانع كلها ابلتأثريالباطن .ويصل هذا الرجل إىل درجة املالكية .تلك احلكدمة
إذا أتقنها الرجل عل طريقة األنبياء يتيقن أبن النظام السدماوي كله يؤيد إليصال النتائج إىل أعدمال
اإلنسان من طريق البطون .أفاليكون ذلك دليال عل أن الدين واقع؟ .هذا الذي ذكران يتحاش
عنه املفسرون عامة؛ألن الشريعة اإلسالمية منعت عن النجوم لفساد طرق تعلدمها حىت شاع بني
عامة أهل العلم نفي أتثري الكواكب ،وعد ذلك يف بعض احلاالت شركا .فاالجتناب من الشرك
واجلهل أعرض املسلدمون عن النجوم فالجيعلون كتبهم يكون فيها تصديق شئ من التأثريات.1
وحنن نعرف أن هذا الشرك مثل من قال" مطران بنوء كذا وكذا"( )2بسبب جهل عامة الناس عن
جعلهم التأثريات السدماوية مثل أتثريات العنالر الطبيعية الفرق بني ذلك وبني هذا؛ لكنهم يعظدمون
ما ينسب إىل السدماء فيخرجوهنا عن كوهنا سببا عاداي طبيعيا مث إذا نسبوا أثرا( )3إليه يكون شركا.
فهذاوأمثال كله اعرتى جبهل الناس حبقيقة .ومثاله عندان مثال التوراة علم لحيح حرفوه وخلطوا
معه غريه ،فعامة املسلدمني مينعون عن قراءهتا ،والناس اليعرفون أن الداينة الصابئة اليت كانت أوال
عامة يف مجيع البشر قبل إبراهيمصعليه السالمص ،وحتقيق طريقة احلنفاء وإىل اآلن الداينة اجملوسية،4
 1مالحظة خاصة :الحکماء الربانيون وعامة الناس کلهم اتفقوا علي أن للکواکبب تاثيرات في عالم العناصر.أما
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
بأن النجوم والطيرة والعدوي والصفر وعبادة غير هللا سبحانه واالستعانة بمن سواه والنذر وااليمان لمن دون هللا کلها
إشراک باهلل ،ثم إذا أورد علينا العامة وجود تأثيراتها أجبناهم أليس أن الخمرلها تأثير في صحة البدن وحرمت مع
ذلر کما أجابهم رسول هللا صلي هللا عليه وآله وسلم بقوله :فمن أعدي ا ول يعني إما التأثير القدسي فمن هللا وإما
التاثير العادي فال کالم لنا فيه...لينظر:التفهيمات،اإلمام الدهلوي ،547/9،طبع المجلس العلمي.أبو سعيد غالم
مصطفي السندي.
( )2عن زيد بن خالد الجهني ،قال :صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة الصبح بالحديبية في إثر السماء
كانت من الليل ،فلما انص ر أقبل على الناس فقال« :هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا :هللا ورس وله أعلم ،قال" :
قال :أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ،فأما من قال :مطرنا بفضل هللا ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ،وأما
من قال :مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كاف ر بي مؤمن بالكوكب "لينظر:ص حيح مس لم,اإلمام مس لم بن حجاج
القشيري,رقم الحديث.591:
( )3في ن م  :أمرا.
 4الديانة الزرادشتية اس ٌم يُطلق على الديانة المجوسية في بعض ا حيان ،وذلك نسبة إلى مؤسّس هذه الديانة وهو
زرادشت ،وهي من الديانات القديمة ،حيث تُعدّ أقدم ديانة توحيدية معروفة في العالم ،وقد تأسّست هذه الديانة قبل أكثر
ي "اإلله الحكيم" ،الذي يمثّل بالنسبة لهم
ي واحد هو أهورامزدا ،أ ْ
من ثالثة آال عام ،ويعتقد معتنقوها بوجود إله أزل ّ
الشر أبدا ،ويعتقد أتباع الزرادشتية أن زرادشت هو نبي هللا ،وهذه الديانة لم تزل موجودة إلى اليوم،
الخير ،وال يُسبّب
ّ
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والداينة اهلندية الربهنية،والسدمنية()1اليت حميطة هي عل أكثر أفراد البشر كلها مبنية عل حتكيم
أحكام النجوم ،فكدما خلط اإلسرائيليون يف التوراة خلط الصابون يف علم النجوم .ويف نظر احملققني
يكون أمر امللتني سواء .إذا كان رجل مسلم عاملا ابلكتب املتقدمة يقدر أن أيخذ احلق من التوراة،
ويقدر أن جيتنب عن الباطل الذي أحدثوه فيها( )2جيوز له االستفادة من التوراة إذا احتاج إليها
3
كذلك حكم النجوم .وإمنا أطنبنا يف ذلك؛ألن حكدمة اإلمام ويل هللا مبنية عل حتقيق ذلك العلم
فنحن النقدر عل ترك احلق من ذلك إذا وضح لنا؛ ألن بذلك ينحزم فكران يف تعليم حكدمة
اإلمام ويل هللا .قوله :قمتِّ َل ْ
اصو َن )23( . .الناس جهال اليعرفون احلكدمة ،ويف ما نشاء علدمية
اخلََّر م
متفرقون اليقدرون قدر ذرة أن خيرجو منها إىل حتقيق احلق مستدميني عل حالتهم الباطلة يتكلدمون
يف كل فن بدون حتقيق وبدون فهم .هؤالء هم اخلرالون هم يقولون أَّين يوم الدين؟ الذي يعرف

علم األفالك يف الدرجة املتوسطة حيكم جلهله عل دوام احلركات الفلكية ،وإنكار يوم الدين ،وعدم
فساد نظام طلوع الشدمس والقدمر هذا كله يف الطبقة املتوسطة من علدماء األفالك اجلاهلني من
()4
أتثريات املؤثرات اليت هي فوق األفالك .وأما احملققون يف علم األفالك فهم يعرتفون بعامل املثال
معه فيكون علومهم منطبقة عل حكدمة األنبياء ،فسؤال هؤالء اجلاهلني ،وإنكارهم اليعبأ به عند
احلكيم .والقرآن العظيم أيضا أعرض عن جوابه؛ألنه أشار إىل إثبات ذلك من نظام األفالك أوال
فأجاهبم بقوله :يَ ْوَم ه ْم َعلَى الن ِّ
َّار يم ْفتَ نمو َن ()20بسبب قصورهم يف تربية القوى الباطنة الفطرية
لإلنسان ،وإفراطهم يف تكدميل بعض القوى وتفريطهم يف تكدميل بعضها يعذبون ابلنار مثل ما

ّ
لكن أتباعها أقليّات قليلة جدا.لينظر :تحقيق ما للهند من مقولة،أبو ريحان البيروني،ص،52:عالم الكتب بيروت
ط9055:م.
( )1ذكر أبو الريحان البيروني السمنية بلفظ ال ُّ
ش َمنية في كتابه" :تحقيق ما للهند من مقولة" ،قائال بأنهم "أصحاب البُدّ"
أي البوذيون وبأن خراسان وفارس والعراق والموصل إلى حدود الشام كانت قديما على دين هؤالء حتى ظهور
زرادشت الذي دعا إلى المجوسية ،فلما انتشرت المجوسية على أيدي الملوك بعده في فارس والعراق انجلت السمنية
إلى مشارق بلخ وبقي المجوس بأرض الهند .لينظر :تحقيق ما للهند من مقولة ،البيروني،ص .95
( )2في ن م  :كلمة "فيها" التوجد
 3اعلم أن الكواكب إذا يجتمع بعضها مع بعض في برج ينظر واحد منهما إلى آخر بنظر رحمة أو غضب أو غيرهما
فيحصل منها وجود روحاني ممزوج بأثر قوة الكواكب فيتمثل ويتشكل ذلك الوجود الروحاني في جزء الفلك فينقل
القمر تلك الروحانية إلى ا رض فتؤثر في أفراد اإلنسان فتنقلب خواطرهم وخياالتهم حسب تلك الروحانية فيقع في
العالم انقالب عظيم من تغيير الدول وغيره ويقال للقمر في علم النجوم ناقل أحكام الفلك إلى ا رض.لينظر:هامش
لمحات للشيخ القاسمي،ص.43:
( )4قدر مر الكالم عن هذا االصطالر.الباحث
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حيدث احلدم بسبب تضارب األغذية يف املعدة وفساد اخللط احلادث منها ،فلوكان اهلضم اتما ما
لارالرجل حمدموما .هكذا قواه الباطنية إذا وقع يف توفية مقتضاها اختالف حيدث انر من بطوهنم
من قلوهبم مث تؤيد نظام الفطرة فيعرضون عل النار .فاإلنسان إذا أخذ بعلم وادع التبحر فيه
ودعا الناس إىل إمامة الزم عليه أن يقصر يف بعض الفنون الضرورية .وهذا يتبني بعرض حاالته
عل تعليم األنبياء .فإذا تبني له شئ من التقصري فليجرب ذلك إمنا تقول هكذا؛ألن الذين يشتغلون
ابلنجوم يف زماننا هذا أكثرهم مقصرون يف تكدميل القوى املهدمة .فلوأخذوا بسنن األنبياء وجربوا
هذا النقص ما أضرهم علدمهم؛ بل ميكن أن يكون له أجران مثل رجل آمن بكتاب نبيه مث آمن
ِّ
َّات وعمي ظ
ظ
ون ( )21العامل ابحلكدمة النظرية يتعلق
بنبينا .مت هذا .قوله تعاىل:إِّ َّن ال مْمتَّق َ
ني ِّيف َجن َ م
ابلعنالر مثل الطب أو يتعلق ابألفالك مثل علم النجوم ليس حبكيم اتم احلكدمة إال إذا كان عاملا
حبكدمة االجتدماع اإلنساين أيضا الذي نسدميه ابحلكدمة العدملية .عندانكلدمة املتقني تقع مبقابل هذا
احلكيم اجلامع بني النظرية والعدملية .هم يف عيش فارغ يف جنات وعيون أيخذون ما يعطيهم الرب
بدون مشقة .إِّ َّنم َكانموا قَ بل َذلِّ َ ِّ
ني ( )23اإلحسان هو :أن يعدمل الرجل ابلعدل كأن هللا
ك مُْمسنِّ َ
ْ
َْ
يراه وهو يراه .فإذا كان الرجل حمسنا مثل ذلك اليرتك شيئا من ضرورايت اإلنسان الفطرية العلدما
والعدمال  .كانموا قَلِّيال ِّم َن اللَّْي ِّل َما يَه َجعمو َن ( )28يتفكرون يف فساد نظام اإلنسانية ويعرفون

أن هذا ليس من هللا .إمنا هو بسبب حكدمة إلعطاء االختيار لبعض اإلنسان عل بعض ،فليس
الظلم إال من جهة اجلدماعة اإلنسانية ،واليرضاه الرب الاليوم والبعده يتفكرون كيف يصلحون هذا
الفساد؟ وهذا هوكدمال اإلنسانية .وألحاب نبينا يف الدور األول من املسلدمني كانوا هكذا .عامة
الليل يتفكرون ،وتفكرهم كان يف القرآن العظيم فدماكانوا يتلون مثل تالوة أايمنا هذه .يعرف بعض
املخلصني أهنم بقوا يف التفكر يف آية واحدة حنو ستة أشهر .ونقل أن النيبص عليه السالمص كان
()1
ِّ
ِّ
يم
اد َك َوإِّ ْن تَ ْغ ِّف ْر َهل ْم فَِّإنَّ َ
ك أَنْ َ
يتلو طول الليل آية واحدة  :إِّ ْن تم َع ِّذ ْب ْم فَِّإ َّن ْم عبَ م
ت ال َْع ِّز ميز ا ْحلَك م
( )1أخرجه اإل مام أحمد في مس نده عن أبي ذر ،قال :ص لى رس ول هللا ص لى هللا عليه وس لم ليلة فقرأ بآية حتى
أص بح ،يركع بها ويس جد بها{ :إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم} [المائدة ، ]558 :فلما
أصبح ،قلت :يا رسول هللا ،ما زلت تقرأ هذه اآلية حتى أصبحت ،تركع بها وتسجد بها قال" :إني سألت ربي الشفاعة
متي فأعطانيها ،وهي نائلة إن شاء هللا لمن ال يشرك باهلل شيئا "إسناده حسن لينظر :مسند اإلمام أحمد بن حنبل ت:
أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (المتوفى945 :هـ ) رقم الحديث 95398:تحقيق :شعيب ا رنؤوط -
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( )1( .)448النيب مأمور لتأييد من آمن به ،وإظهاره عل الكافر الذي مل يؤمن به .ففي وقت
أداء هذا الفرض أليس ميكن بعض من آمن يكون قابال للعذاب وبعض من كفر اليكون كفره
للعناد بل لعدم وضوح طريق احلق عنده .هذه احلالة كانت مستحضرة يف قلب النيب .فلدما تال

اآلية :إن تعذبم عبادك ...محلها عل املؤمنني .وإن تغفرهلم محلها عل الكفار .فاآلن أراد أن
يثبت يف قلب النيب أن اليكون عدمله معارضا لتلك اآلية أدىن معارضة ،فإلالح اإلنسانية ابلنسبة
َس َح ِّ
ار ه ْم يَ ْستَ ْغ ِّف مرو َن ( )27نتيجة فكرهم هي
إىل العدمل حمتاج إىل الفكر أكثر عنهَ .وِّاب ْأل ْ

االعرتاف بقصورهم .اإلنسان سليم الطبع إذ تنبه عل خطأه يصرف كل قوته إىل اإللالح .فإذا
لسائِّ ِّل َوال َْم ْح مر ِّوم
أعرفوا أن هذا الفساد سبب قصورهم يتقدمون بكل مهتهم لإللالح .لِّ َّ
()24تنبيه عل أن اإللالح ليس إلالح الفكر خاليا .مداره عل إثبات حق االجتدماع يف
أمواهلم اخلالة .وتلك النقطة تنبه هبا احلكدماء االجتدماعيون ،وغلبوا عل الناس مع اشتدماهلم عل
أقبح األخالق يلزم عل اإلنسان أن يتفكر يف هذه اآلية .أان كتبت املقالة فأول إسنادي كان
بتلك اآلية .واألموال اليت عندان هي أموالنا أو أمواهلم فيها حق للسائل واحملروم .فإذا أخذ املسكني
مين إمنا أيخذ حقه ،وحنن نظن إان نتفضل عليه إبعطائنا .هذا اخلطأ مل يكن يف العصر األول
للدمسلدمني .وكلدما تراجع املسلدمون إىل إلالح هذا الغلط يقدمون عل الفور ،والقرآن نص عل
ذلك" .أ َْم َوالَ مك مم الَِِّّت َج َع َل َّ
اَّلل لَ مك ْم قِّيَاما" ()2فبدون األموال التكون األمة أبدا التقدم أبدا.
فهؤالء تفكروا .وبعد التفكر كان علدمهم هذا هو .هذا أساس التنظيم .واالجتدماع يف الصلوة لورة
التنظيم فقط .فعلدماء( )3الذين يستحقون أن يسدموا سفهاء يسعون يف إقامة الصورة بدون املادة
ت لِّل ِّ
بدون الروحَ .وِّيف ْاأل َْر ِّ
ني ( )43إذا استخرب الناس أحوال األرض جيدون شهادات
ْموقنِّ َ
ِ َ
آَّي ٌ م

عل هذه املطالب اليت ذكرها القرآن فيكون سببا لليقني زيد من األول .وفيه إشارة إىل أن النظرايت
العقلية الزم أن تقيد ابالستقراء .وتلك احلكدمة أخذ هبا أورواب جبدمع األعداد لكل شئ ،ومدارسنا
عادل مرش د ،وآخرون إش را  :د عبد هللا بن عبد المحس ن التركي الناش ر :مؤس س ة الرس الة ط 5495 ،5:هـ
 9005م.
( )1المائدة:اآلية558:
( )2النساء ,اآلية1:
( )3في ن م:فعلماؤنا

-
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اخلالية عن الفهم يضحكون عل الذين يستقرؤن( )1احلاالت؛ألهنم أخذوا عن أتباع أرسطو( )2أن
الربهان يفيد اليقني ،واالستقراء يفيد الظن فزعدموا كأهنم كلدما أخذوا عن مشائخهم يف كتبهم
براهني ،وما يسع له حكدماء أورواب شئ الحيتاج إليه .قوله تعاىل :وِّيف أَنْ مف ِّس مكم أَفَ َال تم ْب ِّ
ص مرو َن
ْ
َ

( )42يعين آايت .وحقيقة األمر إذا مل يؤيد شهادة من قلب اإلنسان لعلدمه الذي أخذه عن
اآلخرين اليستقر يف قلبه .فاملعلدمون يف مدارسنا عدموما اليتنبهون الطلبة عل أن يقيسوا كل شئ

إىل أنفسهم؛ولذلك لارت علومنا اليوم ألفاظا بال معىن .قوله  :أفالتبصرون . .فتح الدين ملعرفة
ما يف األرض ،ومعرفة ما يف النفس من واجبات طلبة العلوم .إذا كان رجل مالكا ألمرما ،ويعدمل
له أقوام أفالحياسب ذلك الرجل أعدمال عدماله؟ وكذلك ترون يف األرض هل ميكن رجل اجتدماعي
الس َم ِّاء ِّرْزقم مك ْم َوَما
يتغافل عن ذلك؟ فالبنظر إىل ذلك وقوع يوم الدين الزم .قوله تعاىلَ :وِّيف َّ
وع مدو َن ( )44رزق اإلنسان خيرج من األرض؛لكن بواسطة املاء الذي أييت من السدماء ،وبواسطة
تم َ

احلر والربد ،واألنوار اليت أتيت من السدماء( ،)3وكذلك ما توعدون من حساب أعدمالكم خمزونة يف
السدماء يف املةأ األعل يف حظرية القدس .قوله تعاىل :فَ َوَر ِّ
الس َم ِّاء َو ْاأل َْر ِّ
ِ إِّنَّه َحلَ  ٌّق ِّمثْ َل َما
ب َّ
أَنَّ مك ْم تَ ْن ِّط مقو َن ( )40اإلنسان إذا كان فيه حياة والقوى الطبيعية كلها تكون ساملة فهو يتكلم،
وخيلق كالما فالنطق دليل عل إثبات مجيع األنظدمة اليت ينظدمها النفس اإلنساين .فولول الرزق
وولول العلم من حظرية القدس إىل اإلنسان دليل عل ثبوت مجيع الفطرة الذي يقتضي وقوع يوم

الدين .فاهلل خلقكم وما تنطقون هذا شخص ألغر مثله خلق هللا السدماء واألرض بصورة الشخص
األكرب )4( .فكدما أن نطقكم الزم لوجودكم ،وهي نتيجة أفكاركم  .كذلك جمازاة نوع الزمة ،وهي
نتيجة أعدمال الشخص األكرب .ذكر هللا تعاىل بعد ذلك أحاديث األنبياء .األول :حديث ضيف
إبراهيم أي املالئكة بشروه بغالم عليم ,وجاءوا إلهالك قوم لوط ،فاألمر الواحد بركة للصاحلني
وهلكة للكافرين ،فاجملازاة هكذا تكون:الرجل الصاحل مثل إبراهيم يبشر ،وقوم لوط يهلكون .بعد
( )1في ن م  :ستقرؤون
( )2سبق ترجمته.
( )3في ن م  :هذه العبارة"وبواسطة الحر والبرد وا نوار التي تأتي من السماء" التوجد.
( )4إن اإلمام ولي هللا يجعل الشخص ا كبر في حكمته مثل الشخص ا صغر ،ويجعل حظيرة القدس دماغه
ولسانه.لينظر:تفسير إلهام الرحمن لإلمام عبيد هللا السندي ,17/5,تحقيق :الشيخ غالم مصطفى القاسمي ط :حيدرآباد.
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ذلك ذكر حديث موس مث عاد مث مثود ونوح .مثل ذلك جمازاة يف الدنيا .فلينظر اإلنسان يف هذا
إذا استحق هذه األقوام اهلالك فأهلكهم هللا فإن كان أقوام آخرون مثل املذكورين يف األعدمال ،ومل
يهلكوا يف الدنيا ملعارضات يف أسباب احلكدمة أفيرتكون مهدملني؟ الجيازون .إن كان هذا فهو ظلم.
()1
السماء ب نَ ي نَاها ِّأبَي ظد وإِّ ََّ لَم ِّ
وسعمو َن. . .
مل مل يرتكوا هؤالء؟ مثل :وهللا حرم الظلم عل نفسه َو َّ َ َ َ ْ
ْ َ م
( )28السدماء واألرض يف األزمنة املاضية ظهرت منها قوى واستفاد منها الناس فبعد امتداد الزمان
التكون تلك القوى هي املكررة بل هللا يف قدرته سعة كبرية أييت أبشياء جديدة كل زمان .ويف كل
موضع مجيع األسباب ملن يتذكر للتذكري .فاإلعراض عن تلك األسباب وعدم تذكرهم هبا يعذبون
ِّ
قوله :فَِّفروا إِّ َىل َّ
ني ( )13األشياء العجيبة ختلق يف األرض والسدماء،
اَّلل إِِِّّن لَ مك ْم م ْنه نَ ِّذ ٌير ممبِّ ٌ

فحظ اإلنسان منها أن اليتعلق بقلبه شئ بل يكون سببا الجنذابه إىل هللا توفية لفطرته .قوله تعاىل:
ِّ
َوَال ََتْ َعلموا َم َع َّ
ني ( )12معناه عندان كلدما ارتق التدمدن حيدث
اَّلل إِّ َهلا َ
آخ َر إِِِّّن لَ مك ْم م ْنه نَ ِّذ ٌير ممبِّ ٌ
إمرباطورية قوية قاهرة أتخذ القانون بيدها إذا أسلم اإلنسان ذلك احلق إلمرباطورية فكأنه اختذه
إهلا .كل ما ميتد الزمان يرتقي االرتفاقات ،وينتظم حكومات قاهرة .فإذا خالفوا ذلك جيازون البد
اإلنْس إَِّّال لِّي ْعب مد ِّ
يتسق عل هذا قوله تعاىل :وما َخلَ ْق م ِّ
ون ( )13الذي وقع بعد ثالث
ت ا ْجل َّن َو ِّْ َ َ م
ََ
آايت :اإلنس هو اإلنسان .واجلن خملوق يف عامل املثال يف أدىن طبقاته .والنسدمة اإلنسانية تشبه
اجلن .فالتكليف راجع إىل النسدمة اإلنسانية ،واجلن يف درجتها .وهذا اجلن خيلق مع كل إنس
فيكون تكليفهدما سواء سواء إذا جعلوا ملكا قابضا عل قانون كأهنم تركوا أن يعبدوا رهبم متصل
بذلك قوله :ما أ ِّمري مد ِّم ْنهم ِّمن ِّرْز ظق وما أ ِّمري مد أَ ْن يطْ ِّعم ِّ
ون ( )18الناس يتبعون امللوك لتحصيل
ْ ْ
ََ
َ
م م
( )1أخرجه اإلمام مس لم بهذه ا لفاظ حدثنا عبد هللا بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي ،حدثنا مروان يعني ابن محمد
الدمش قي ،حدثنا س عيد بن عبد العزيز ،عن ربيعة بن يزيد ،عن أبي إدريس الخوالني ،عن أبي ذر ،عن النبي ص لى
هللا عليه وس لم ،فيما روى عن هللا تبارك وتعالى أنه قال« :يا عبادي إني حرمت الظلم على نفس ي ،وجعلته بينكم
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
والنهار ،وأنا أغفر الذنوب جميعا ،فاس تغفروني أغفر لكم ،يا عبادي إنكم لن تبلغوا ض ري فتض روني ولن تبلغوا
نفعي ،فتنفعوني ،يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ،ما زاد ذلك في
ملكي ش يئا ،يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنس كم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ،ما نقص ذلك من ملكي
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 أح صيها لكم ،ثم أوفيكم إياها،
فمن وجد خيرا ،فليحمد هللا ومن وجد غير ذلك ،فال يلومن إال نفس ه» قال س عيد :كان أبو إدريس الخوالني ،إذا حدث
بهذا الحديث ،جثا على ركبتيه.لينظر:صحيح مسلم ,اإلمام مسلم القشيري,رقم الحديث.9177:
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الرزَّا مق
الرزق ،وحقيقة امللوك أهنم أيخذون من الرعااي ويعطوهنم .وهللا الأيخذ عن رجل شيئا بل ه َو َّ
ِّ
ني ( )17معىن من يعتدمد عليه يهديه طرق ابتغاء الرزق ،وإن كان اليستطيع فيولل
ذمو الْ مق َّوة ال َْمتِّ م
إليه يف كل حال .فهذا أيضا سبب كامل التباع أمر هللا .واآلن نذكر اآلايت الثالث اليت تركناها.
ول إَِّّال قَالموا س ِّ
ك َما أَتَى الَّ ِّذين ِّم ْن قَ ْبلِّه ْم ِّم ْن ر مس ظ
اح ٌر أ َْو ََْمنمو ٌن ( .)14النيب
قوله تعاىلَ :ك َذلِّ َ
َ
َ
َ
إذا قال لرجل اتبع ربك ،والجتعل احلكومة احلاكدمة آهلا لك أنكروا دائدما وقالوا ساحر أو َمنون.
إذا تركنا االرتفاقات الطبيعية فكيف يكون اإلنسانية؟ فيأيت ابألسباب الغري الطبيعية فيكون ساحرا

أو مينع اإلنسان عن االرتقاء فيكون جمنوان .أتواصوا به ؟كلهم مسلسال يفعلون هكذا .بل هو
قوم َارون .يظلدمون املساكني وأيخذون من اإلمرباطوريني األموال ابلكذب واخلداع ،فطغياهنم
هذا حمتاج إىل االنقالب الكبري ،وهوالميكن إال بعد دعوهتم إىل عدم انقياد إمرباطورهم ،وتلقني
البغاوة عليهم فهم اليفهدمون( )1املطلب فنقول عنهم قوله تعاىل:فَ ت و َّل عنهم فَما أَنت ِِّبلم ظ
وم (.)12
َ َ َْ ْ َ ْ َ َ
ليس للنيب أن يضيع وقته يف خماطبة قوم اليعرفون املبادئ االبتدائية أيضا .قوله :وذَكِّر فَِّإ َّن ِّ
الذ ْك َر
َ ْ
ِّ
ني ( )11نبه الناس أن اإلنسانية التتحدمل ذلك الظلم ،فإن رجاال فيهم قوة
تَ ْن َف مع ال مْم ْؤمنِّ َ
التدبري()2والتفكر ينتفعون به .هذا عندان معىن قوله :فإن الذكر تنفع اومؤمنني .املؤمن هنا لاحب
الطبيع السليم املتفكر الاملؤمن االلطالح الفقهي متت الثالث .إمنا جاء هللا بتلك اآلايت يف
خالل الدعوة إىل رد الشرك؛ألن اآلايت الثالث األخرى من البديهيات عند املتفكرينص ألحاب
ِّ ِّ
َصح ِّابم فَ َال يستَ ْع ِّجلم ِّ
ين ظَلَ مموا ذَنمواب ِّمثْل ذَنم ِّ
ون (.)14
وب أ ْ َ ْ َ ْ
الفطرة السليدمةص قوله  :فَِّإ َّن للَّذ َ
َ
إذا ثبت أن اجملازاة الزمة .وهذا اثبت أيضا( )3يف اتريخ اإلنسانية أن كثريا من األقوام عذبوا يف
الدنيا ،وجاء األنبياء ابالنقالب العظيم فاملخاطبون ابلقرآن أيضا أييت هلم يوم( )4االنقالب الكبري
يف الدنيا مثل ما أت به األنبياء الكرام فاليستعجلون .فإن االنقالب حيتاج إىل إقامة نظام أعل
من األول ،ومجع الناس لذلك األمر العظيم .أوال ينشئون االنقالب ويهدمون القيصروية والكسروية
مث يقيدمون نظاما أحسن من نظامهم ،فجدمع القوة النتظام ذلك األمرهو من أهم األمور .إمنا يتأخر
( )1في ن م  :فهؤالء اليفهمون المطلب.
( )2في ن م  :التدبر.
( )3في ن م  :المجازاة إذا تحقق أنها الزمة.وهذا أيضا ثابت.
( )4في ن م  :يوم في الدنيا يوم االنقالب الكبير.
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ِّ ِّ
ين َك َف مروا ِّم ْن
االنقالب لذلك .وإذا اجتدمعت القوة الكافية اليكون بعد التأخري .قوله :فَ َويْ ٌل للَّذ َ
ِّ
وع مدو َن ( )33هذا يوم االنقالب .االنقالب ألهل مكة كان يوم بدر .ولةأرض
يَ ْومه مم الَّ ِّذي يم َ
يوم الفتح فتح مكة مث بعد ذلك الغلبة عل كسرى وقيصر يف زمن الشيخني )1( .وهذا املنهاج
واجب أن ينتهجوه إىل يوم القيامة .وحنن مندح يف ذلك رجاال من اتريخ اإلسالم مثل سلطان
حمدمود الغزنوي( )2أنشأ االنقالب يف اهلند ،ومثل سلطان حمدمد خان الفاتح( )3ومثل السلطان قطب
الدين( )4ولالح الدين( )5الذين حاربوا أهل الصليب وأمثاهلم .فاخللفاء الراشدون وهؤالء امللوك
()6
املتدينون تركوا سننا لاحلة للقيام ابالنقالب .فإن قصران يف ذلك فاإلمث كله علينا.

( )1المراد منه أبوبكر وعمر الفاروق _رضي هللا عنهما_الباحث
( )2سبق ترجمته.
السااالطان اليازُ ُمح خمد خان الياني بن ُمراد بن ُمح خمد العُيماني هو س ابع س الطين آل عُثمان وخامس من تلقَّب
(ُ )3
ُ
ّ
وأول من حمل لقب «قيصر
بِلقب ُسلطان بينهم بعد والده ُمراد،وثاني من ل ِقب بِالـ «ثاني» من سالطين آل عُثمانَّ ،
الروم »من ال ُح َّكام ال ُمسلمين عُموما والسالطين العُثمانيين ُخصوصا .يُلقَّب بِـ «صاحب البِشارة» اعتقادا من ُجمهور
ال ُمس لمين َّ
أن نُبُوءة الرس ول ُمح َّمد القائلة بِفتح القُس طنطينيَّة قد تحققت على يديه ،كما لُ ِقّب في أوروپَّا بِـ «التُركي
ال ك ب ي ر( »ب ال الت ي ن ي ة ) Grand Turco) ):ل ي ن ظ 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
( )4قطب الدين أيبك هو أول حاكم من المماليك على سلطنة دلهي ،وهي أول دولة م ستقلة في الهند ،وكانت من قبل
ت تبع س الطين غزنة من الغوريين.وكان قطب الدين قائدا ماهرا وحاكما عادال يتمس ك باإلس الم ويكره الظلم
والعس ،ويبغض نظام الطبقات الذي كان س ائدا بالهند،ويُنس ب له في دلهي مس جد رائع ،ذو منارة س امقة ،ما تزال
ق ا ئم ة ح تى ا ل يوم ُت ْعر ب إس م ه " قط ب من ار"،ويص ل ار تف ا عه ا إ لى  910ق دم ا .ل ي ن ظر:
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
( )5يوس بن أيوب بن شاذي 182 - 139(،هـ =  5523 - 5537م) أبو المظفر ،صالر الدين ا يوبي ،الملقب
بالملك الناصر :من أشهر ملوك اإلسالم .نشأ هو في دمشق ،وتفقه وتأدب وروى الحديث بها وبمصر واإلسكندرية،
واش ترك ص الر الدين مع عمه ش يركوه في حملة وجهها نور الدين لالس تيالء على مص ر س نة  112ه فكانت وقائع
ظهرت فيها مزايا صالر الدين العسكرية.لينظر :ا عالم للزركلي .995- 990 /8
( )6في ن م  :يغفر هللا لنا وللمؤمنين.
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سورة والطور
اإلنسانية هلا نظام أما يف الطبقة العليا ،وتنتشر منه األفراد عل وجه األرض مثل الكلي واجلزئي.
الكليات كلها تكون موجودة بولف جزئي يف موطن .واجلزئيات تنشعب منها بصورة االنطباع
واملعكوس .فنظام اجلزئيات يرجع إىل الكلي .وهللا فطر األشياء عل نظام خاص بنوع نوع فالميكن
لنوع أن خيرج عن فطرته .كل من جتاوز عن حدود الفطرة يعين األفراد عن حكم النوع إن كان
فيها إدراك ومتييز فهي تتعذب بذلك ،وتبتغي سبيل الرجوع إىل الفطرة النوعية .هذا العلم مركوز
يف اإلنسانية بصور خمتلفة .فإذا جاء عل القوم زمان احنرف األفراد عن إمام نوعها فرمحة هبم أييت
هللا من بينهم بفرد ينبئهم عل خطيئتهم ويسهل هلم طريق الرجوع أمثال هذا الرجل يسدم املنذرون،
ومن بينهم يكون طائفة تسدم ابألنبياء .ويف األنبياء أيضا مراتب متعددة  .نيب يكون لقوم  .نيب
يكون ألقوام .نيب يكون جلدميع األقوام .فهؤالء األنبياء ميتازون عن عامة البشر ببعض علومهم
وحاالهتم .عقلهم يكون فيه قوي بطنا بعد بطن .فاألمور العقلية عامة تؤخذ من احملسوسات،
واليكون يف االنكشاف مثل احملسوس؛لكن هؤالء األنبياء تنكشف( )1األشياء العقلية مثل
احملسوسات ،وذلك من االستعانة من بطون عقوهلم فيزداد بعضهم عل بعض يف اإلدراك ببطن
بعد بطن من العقل .فهذا النظام النوعي الذي يكون بسببه إمام النوع يف السدماء ،وأفراد النوع يف
األض ،وبينهدما أسباب موللة للجذب واالجنذاب .هذا حنن ندركه بعقولنا)2( ،وينكشف ذلك
عل األنبياء مثل احملسوسات .وهذا االنكشاف يفيدهم يف تفهيم عامة الناس ،وإنذارهم عن
اخلطأ .معلم اجلغرافية يف لنف إذا رأى تلك البالد بعينه أقدر عل تركيز املضامني يف أذهان الطلبة
ابلنسبة إىل معلم قرأ جغرافية تلك البالد من الكتب ،فهذا االنكشاف يدفع عنهم كل شبهة،
ويقدرون عل رد كل شبهة  .فإذا مل يقبل قوهلم اليقدرون أن يكذبوا أنفسهم بل يوعدون االنقالب
يف تلك الطائفة املكذبة؛ألن علدمهم اليزول حبال .انكشاف إمام النوع ،وربط األفراد معه ينكشف
عليهم بتدمثيالت .ففي بعض األحيان مبثل الشجرة هلا ألول وأغصان ومثرات وأوراق .وربط كل
( )1في ن م  :أتنكش .
( )2في ن م  :وا نبياء ينكش

ذلك عليهم.
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شئ أبلوله مشاهد مرئي .هكذا يكون إمام النوع ربطه أبفراده .ويف بعض التدمثيالت يظهر إنسان
كبري عنده أوالد لغار هو يربيهم ويعلدمهم ويؤدهبم مث بعد تلك( )1التدمثيالت ينكشف فعل الرب
يف اإلنسانية .وبعد هذا االنكشاف يتم اليقني أبن هذا النظام الميكن تبديله ،واملنحرفون من األفراد
اليرتقون أبحكام النوع كأهنم يريدون تبديلها فهذا النيب جياهدهم يعلدمهم أن فكرهم هذا غلط فإذا
مل يقبلوه يغنيهم من األرض ،والأييت يف فهدمه وهم لعله غلط يف الفهم مت التدمهيد .ومثل هذا
االنكشاف وقع ملوس صعليه السالمص عل الطور .ومجيع االنقالابت اليت أوجدها بنوإسرائيل
من نتائج هذا االنكشاف .قوله تعاىلَ :والط ِّ
ور ( )4هذا حمل انكشاف جتليات الرب ملوس .
وكِّتَ ظ
شوظر ( )3هذا هو التوراة .تلك االنكشافات أتثر هبا القوة العقلية
اب َم ْسطموظر (ِّ )1يف َر ظق َم ْن م
َ
ملوس فخاطبه هللا ،وعلدمه بقانون مسطور يف أوراق .هذا العلم كله شعاع من ذلك التجلي مث يف
دور داؤد وسليدمانصعليهدما السالمص أنشأوا بيتا لتعليم ذلك الكتاب ،وتذكري انكشافات الرب.
هذا هو والْب ْي ِّ
الس ْق ِّ
ت ال َْم ْع مم ِّ
وع ( )5هو أيضا من نتائج التجليات اليت انكشف
ف ال َْم ْرفم ِّ
ور (َ )1و َّ
َ َ
عل الطورَ .والْبَ ْح ِّر ال َْم ْس مج ِّ
ور ( )6غرق فيها فرعون .هذا أيضا كان من نتائج ذلك اإلهلام الذي
ك لََواقِّ ٌع
اب َربِّ َ
كان قبل ذهابه إىل مصر .فتلك اآلاثر موجودة يف األرض شهادات عل إِّ َّن َع َذ َ
ال َس ْي را ( )40فَ َويْ ٌل يَ ْوَمئِّ ظذ
الس َماءم َم ْورا (َ )4وتَ ِّسريم ا ْجلِّبَ م
ور َّ
( )7وذكر بعد ذلك قوله :يَ ْوَم َُتم م
َّ ِّ
لِّل ِّ
ِّ
ين ه ْم ِّيف َخ ْو ظ
َّم َدعًّا ( )43ه ِّذه
ْم َكذبِّ َ
ني ( )44الذ َ
م
ِ يَل َْعبمو َن ( )41يَ ْوَم يم َدعو َن إ َىل ََ ِّر َجهن َ
النَّار الَِِّّت مك ْن تمم ِّبا تم َك ِّذبو َن ( )41أَفَ ِّس ْحر ه َذا أ َْم أَنْ تمم َال تم ْب ِّ
اصِّربموا أ َْو
اصلَ ْوها فَ ْ
ص مرو َن (ْ )45
م
ْ
ْ
ٌ
م
ِّ
ني ِّيف جن ظ
َّات َونَ ِّع ظيم ()47
َال تَ ْ
صِّربموا َس َواءٌ َعلَْي مك ْم إِّ ََّّنَا مَتْ َزْو َن َما مك ْن تم ْم تَ ْع َملمو َن ( )46إِّ َّن ال مْمتَّق َ َ
ِّ
اب ا ْجلَ ِّح ِّيم ( )48مكلموا َوا ْش َربموا هنِّيئا ِِّبَا مك ْن تم ْم تَ ْع َملمو َن
ني ِِّبَا َ
فَاكه َ
آاته ْم َرب ْم َوَوقَاه ْم َرب ْم َع َذ َ
َّ ِّ
ِّ
ص مفوفَ ظة َوَزَّو ْجنَاه ْم ِِّبموظر ِّع ظ
آمنموا َواتَّبَ َع ْته ْم ذم ِّريَّتمه ْم
ني َعلَى مس مرظر َم ْ
( )44ممتَّكئِّ َ
ين َ
ني (َ )10والذ َ
ظ
ِّ ِّ
ِّ
ِِّّ ظ
ِّ
ظ ِّ
ني ()14
ب َره ٌ
سَ
ِبُيَان أَ ْحلَْقنَا ب ْم ذم ِّريَّتَه ْم َوَما أَلَْت نَاه ْم م ْن َع َمله ْم م ْن َش ْيء مكل ْام ِّرئ ِبَا َك َ
ِّ
وأَم َد ْد ََهم بَِّفاكِّه ظة و َحل ظم ِّممَّا ي ْشتَهو َن ( )11ي تَ نَ َ ِّ
ِّ
يم ()13
َْ
َ
َ ْ َ
ْ
ازعمو َن فيها َكأْسا َال لَغْ ٌو فيها َوَال َأتْث ٌ
ضه ْم َعلَى بَ ْع ظ
اءلمو َن
َويَطم م
وف َعلَْيه ْم ِّرل َْما ٌن َهل ْم َكأ ََّن ْم لمْؤلمٌؤ َم ْكنمو ٌن (َ )11وأَقْ بَ َل بَ ْع م
سَ
ض يَتَ َ
( )1في ن م  :ذلك.
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اَّلل علَي نا ووقَاَ ع َذاب السم ِّ
ِّ
ِّ ِّ
وم ()17
( )15قَالموا إِّ ََّ مكنَّا قَ ْب مل ِّيف أَهلنَا مم ْشفق َ
ني ( )16فَ َم َّن َّ َ ْ َ َ َ َ َ َ َّ م
إِّ ََّ مكنَّا ِّمن قَ بل نَ ْدعوه إِّنَّه هو الْب ر َّ ِّ
يم  .18ذلك االنكشاف حصل لنبينا صعليه السالمص
ْ ْم م
َ َ
الرح م

وانكشاف التجليات ملوس صعليه السالمص مسلم( )1عند الناس ،وليس منحصرا يف ذات موس
 .فالنيب ينكشف عليه من مستقبل اإلنسانية .املكذبون يدعون إىل انر جهنم .فتلك الواقعات
كلها يراها النيب صعليه السالمصمث املتقون يكونون يف جنات ونعيم .وينكشف تلك احلاالت عل
النيب .فهذه االنكشافات اليت ظهر ملوس صعليه السالمصيف اتريخ اإلنسانية كلها متوافقة عل أن
الدين لواقع .واملفسرون عامة غلطوا يف فهم تلك اآلايت فجعلوها إخبارا عن الغيب اآليت
وماجعلوها أمورا منكشفة عل النيب يف احلال كاألمثلة أللل العلم فوقع الفرق يف أخذ هذه
املسائل .وعندهم ختيل حدث بعد املائتني :أن الكتاب ينزل عل النيب مثل ما يعلم املعلم الصبيان
أب ت ث ,وجيعلون النيب من طبيعته فارغا عن مجيع األفكار .أت له ملك من املالئكة فقال قل
آ قل اب فيقول مثل ذلك تلقني مثل هذه األفكار لسفهاء الناس ،وعامتهم بقوة ملكهم كان سهال
فاختذوه ألل الدين .وهذا كله قلب األمور إىل الوراء ،والنيب لومل يبعث أيضا أييت ابنقالب مثل
هذا االنقالب .طبيعته جمهولة عل هذه األفكار عقله غالب عل عقول مجيع املخالفني ،وهو
يقدر عل معارضتهم؛لكن يكون يف تطويل الوقت ،فالختصار الوقت يعلم ابلوحي ،وهو أيضا
يكون نتيجة قوة كشفه يف بطون العقول .فإذا أخذ تعليم الكتاب يكون كاإلعانة يف تنظيم الفكر
الشئ فوق ذلك .فهذا االنكشاف الذي انكشف للنيب من حاالت ألحاب اجلحيم ،واجلنان
لوترجم عنه بعقله وفكره ماانتظم املضدمون مثل ما()2انتظم ابلوحي .هذا البيان الذي نزل عليه
عدمدة شرح ملا رآه ،وعدمدة تعبري ملا كان يراه .فاألمر يف قبول الكتاب ،والرد عليه اليرجع إال إىل
قوة علم النيب ال إىل التعبريات يف الكتاب .فاملفسرون عامة يبحثون عن التعبريات فقط ،وأييت
عندهم أن هذا التعبري أوىل من هذا .وهذا أمر أخربه جربئيل ،والنيب خيرب الناس فالناس أييت يف
قلوهبم شكوك مثل ما أييت يف لورة األخبار .املخرب حيتدمل أنه مل يفهم اخلرب ،وأمثال ذلك من
الشبهات .وإذا جعلوا هذا تعبريا عن كشف انكشف عليه أييت تلك الشبهات من أللها ،ويكون
( )1في ن م  :كلمة " مسلم " التوجد.
( )2في ن م  :كلمة " ما " التوجد.
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املسئولية كلها عل ذات النيب ال عل الذي أخربه به؛ألن النيب يقول :أان رأيت هذا ،وعلدمي
قطعي الميكن تغليطه أبدا؛ألنه مأخوذ من منبع اإلنسانية ،ومأخوذ من الرب ،فهذا االنكشاف
الميكن تغليطه .هذا هو دعوى النيبصعليه السالمص .وهذا االنكشاف يثدمر مثرات مثل ما أمثر
انكشاف التجلي عل الطور .ففي تلك احلالة يتغري فهم السورة عن منهج عامة املفسرين .وبعد
ِّ
ك بِّ َكاه ظن وَال ََْمنم ظ
ت بِّنِّ ْعم ِّ
ون ( .)14شخصيتك مسلدمة
ت َربِّ َ
َ
ذلك يقول هللا تعاىل :فَ َذك ْر فَ َما أَنْ َ َ

لست مثل الكهان ،وال اجملانني فالذي تراه( )1هو الواقع .فالشرح( )2هذا أولله إىل أفكارهم هذا
هو معىن التذكري .مثاله رجل من أولياء هللا رآى أن احلكومة اإلنكليزية يف اهلند اهنزمت واحرتقت،
وهو جازم برؤايه ،وحاكم بصحتها فيخرب الناس فالناس اليصدقونه ،فهو أييت مبواقع ضعيفة يف
احلكومة ،ونقاط الوهن فيها ،فيعلم الناس تدبري غلبتهم عل احلكومة,فالناس الذين كانوا يتفكرون
يف مثل هذه األمور وجدوا ما ذكره هذا كأنه كان كامنا يف ضدمائرهم ،وهو ذكرهم فقط .فاألنبياء
ينكشف عليهم الواقعات من قدر هللا القطيعة مث يذكرون الناس به( )3قوله :أَم ي مقولمو َن َش ِّ
اع ٌر
ْ َ
نَتَ ربَّص بِّه ريْب الْمنم ِّ
ون ( )30قمل تَربَّصوا فَِّإِِّن مع مكم ِّمن الْمتَ ربِّ ِّ
ني ( )34النتيجة أتيت كدما
صَ
ْ َ م
َ م َ َ َ
ََ ْ َ م َ
أقول لكم .فأي خوف لنا من الرتبص؟ ويف هذا الرتبص يسري تذكري النيب من عقول أذكياء األمة
َح َال ممه ْم
إىل عقول أوساطهم وأغبيائهم .فالرتبص ليس مبضر لدعوة األنبياء .قوله تعاىل :أ َْم َأت مْم مره ْم أ ْ
ِّب َذا أ َْم ه ْم قَ ْوٌم ََارمو َن ( )31ليس املسألة هل أتيت النتيجة أم ال؟ ألن هذا يتعلق ابملستقبل.
أما فرض الوقت هو هذا .هذا الذي يقولونه هل يقولونه بعد تفكرهم اتما وجهدهم يف إدارك
احلق؟ فإن كان هذا فقد أدوا ما عليهم فاليستحقون العذاب .أم هم قوم َارون .أي ليس ما
يقولونه انجتا عن فكرهم بل هو أثر طغياهنم أهنم يف جاهليتهم غصبوا حقوق الناس تغلبوا عل
أمواهلم ،هتكوا احلرمات ،قتلوا النفوس حفظا جلاههم وماهلم .اآلن يرون لو انتشر هذا العلم يف
عامة الناس يقومون يدا واحدة لرد طغياهنم وأيخذون منهم حساهبم فحفظا لبقائهم عل طغياهنم
يقولون هذا ليس بشئ .ال:ال أفيكون نشر اهلداية حفظا لطغياهنم ممنوعا؟
( )1في ن م  :فالذين تروه لكن فالذي تراه أنسب حسب السياق.الباحث
( )2في ن  :فانشرر.
( )3في ن م  :بهذا.
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تنبيه :القرآن اليفرق بني قوم وقوم والبني املتدينني بدين موس أو بدين الصابئة .من يكون طاغيا
يهلك .فكيف أعدم هللا أبصار علدماء املسلدمني إذا رأوا رجاال تدينوا بدين حمدمدصلل هللا عليه
وسلمص وطغوا عل البالد فلم مل مينعوهم؟ وإذا أهلكهم هللا وأوجد أسباب اهلالك مل يقوموا بنصرهتم
أهذا دين حمدمد؟وهذا حكم القرآن .فلذا عرفنا أن املسلدمني اليتوجهون إىل القرآن أبدا إذا كانوا
حتت قيادة العلدماء احملافظني عل إسم الدين فقط .مت التنبيه.
قوله تعاىل :أ َْم يَ مقولمو َن تَ َق َّولَه بَ ْل َال يم ْؤِّمنمو َن ( )33ليس عندهم قوة الفكر( )1حىت عرض عليهم

األمر احلق يصد قوته هذا معىن اإلميان .فما أنت ِبؤمن لنا . .رأينا االنقالب يف روسيا مثال،
ورأينا ملوكا من املسلدمني يعدملون مثل أعدماهلم مثل أمري خباري( )2أفاليفهم اإلنسان أن مثل هذا
االنقالب أييت عليهم أيضا؟ لكن هذا الفهم إمنا يكون لرجال تعودوا التفكر يف األمور .وأما
اجلاهلون احلافظون أللفا القرآن ،واجملودون الذين اليعرفون شيئا من املعاين هل يصدقون
بذلك؟ال:ال :مت املثال.
يث ِّمثْلِّه إِّ ْن َكانموا ِّ ِّ
قوله تعاىل:فَ لْيأْتموا ِِّبَ ِّد ظ
ني ( )31إن كان عندهم تفكر رأوا أن هذا نتيجة
صادق َ
َ
َ

الفكر فليأتوا بفكر آخر مثله يف أمر يتعلق أبمور الناس أين عندهم فهم االجتدماع؟ وأين عندهم
التفكر؟ قوله تعاىل :أ َْم مخلِّ مقوا ِّم ْن رَ ِّْري َش ْي ظء أ َْم ه مم ْ
اخلَالِّ مقو َن ( )35هم اليتفكرون هل خلقوا من
شئ أم ال؟ هذا ابتداء جهلهم .وإذا مل يعرفوا خلقهم من ماء مهني ،ومل يتفكروا يف ارتقائهم الطبيعي
الجيزمون بسنن اإلنسانية أبدا فاليعرفون اجلرم واليعرفون العذاب أم هم اخلالقون . .إذا مل ينظروا

إىل خلقهم فيكونون خالقني ألنفسهم .فإذا اجرتى جاهل عل هذا وقال إين خالق نفسي فنسأهلم

أم خلقوا السموت واألرِ فإذا اعرتف أنه مل خيلق ابلتدريج ينبه عل خطيئته أن خالقهم من

خلق السدموت واألرض .فإذا تفكر يف خلقه وعرف خالقه يعرف سنن اإلنسانية ومعاقبة من ترك

تلك اللوازم "بل اليوقنون" هذه الكلدمات يقولوهنا خلقنا هللا خالق السدموت واألرض عل سبيل
ك أ َْم ه مم
العادة والرسم فقط .واليتوجهون إىل حتصيل اليقني .قوله تعاىل:أ َْم ِّع ْن َده ْم َخ َزائِّ من َربِّ َ
( )1في ن م  :التفكر بدل الفكر.
( )2لم أطلع على ترجمته.
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ص ْي ِّط مرو َن )37( .أييت يف فكر هؤالء التكلفوان بتحصيل اليقني ،وترتكوننا عل حالنا كدماكنا.
ال مْم َ

فقيل هلم :أم عندهم خزائن . .أالحيتاجون إىل أشياء كثرية يف معاشهم ،ومعاش أوالدهم فليتفكروا
من أين أييت هلم؟ إذ ليست عندهم خزائن هللا .فاحلاجة املعاشية الجيوز أن يرتك الناس سدى بل
إما يسعون لتكدميل حاجاهتم ،وهذا حيتاج إىل حتصيل اليقني وإىل اجملاهدة يف اكتساب الفنون وإما
يرتكون جيعان عرايان ميوتون واليبق هلم ابقية .فهذا إال خرب الجيوزه واحد فالبد من حتصيل اليقني.
قوله :أم هم اومصيطرون . .أم عندهم احلكم . .أيخذون من رعاايهم ما يشاؤون .ومثل هذه
ِّ ِّ
ْت مستَ ِّمعهم بِّس ْلطَ ظ
ِّ
َّ
ان ممبِّ ظ
ني
الغلبة أيضا حتصل ابجتهاد قوله :أ َْم َهل ْم مسل ٌم يَ ْستَمعمو َن فيه فَ لْيَأ م ْ م ْ م

( )38يقول طائفة منهم لنا اتصال ابلغيب مثل ما أيخذ العلم هذا النيب .حنن أيضا أنخذ فالحاجة
لنا إىل اتباع هذا النيب فقيل هلم أم هلم سلم . .يستدمعون من الغيب شيئا يكون غلبة هذا القوم

عل األقوام؛ألن هذا النيب أييت بربانمج حيكم اتباعه عل مجيع األقوام فهم أيضا أيتون بربانمج
ات َولَ مك مم الْبَ نمو َن
يكون به غلبة عل األقوام عجبا هلم .معرفة يف رهبم هكذا :قوله تعاىل :أ َْم لَه الْبَ نَ م
( )34كل ماتفكر إنسان يف ولفني :أحدمها أعل من اآلخر .أتولوا العقول دائدما يثبتون األعل

للحق .وأمر هؤالء( )1معكوس هلم .ألنفسهم البنون ،وهلل البنات فعلم بذلك مبلغ معرفتهم ابهلل
َجرا فَه ْم ِّم ْن َم ْغ َرظم ممثْ َقلمو َن ( )10هؤالء( )2يرتكون طريقك ويتبعون طريقا
قوله تعاىل :أ َْم تَ ْسأَ مهل ْم أ ْ
آخر قد تبني ليس ذلك .أن اآلخر أهدى من طريقك فلعلهم خيافون من مغرم إذا اتبعوك ،وليس
ذلك بل يؤخذ من أغنيائهم وترد إىل فقرائهم )3( .منصب النيب ليس إال التقسيم ابلعدل الجيدمع
ِّ
ب فَه ْم يَ ْكتم بمو َن ()14يعين أهنم جازمون أبن الغلبة
لنفسه شيئا من أمواهلم .قوله :أ َْم ع ْن َده مم الْغَْي م
()4
َّ ِّ
ين َك َف مروا ه مم ال َْم ِّكي مدو َن
تكون ملن لقي النيب صعليه السالمص قوله:أ َْم يم ِّري مدو َن َك ْيدا فَالذ َ
()11ولنا يف تفسري الكيد مالحظة خمصولة:يقوم مجاعة االنقالب؛ألهنم كانوا مظلومني حتت
( )1في ن م  :وهؤالء أمرهم
( )2في ن م  :الذين
( )3أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي هللا عنهما :أن النبي صلى هللا عليه وسلم بعث معاذا رضي
هللا عنه إلى اليمن ،فقال« :ادعهم إلى ش هادة أن ال إله إال هللا ،وأني رس ول هللا ،فإن هم أطاعوا لذلك ،فأعلمهم أن هللا
قد افترض عليهم خمس ص لوات في كل يوم وليلة ،فإن هم أطاعوا لذلك ،فأعلمهم أن هللا افترض عليهم ص دقة في
أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم»لينظر:صحيح البخاري,اإلمام البخاري,رقم الحديث.5321:
( )4في ن م  :لمخالفي النبي لكن" لمن لقى النبي" أنسب حسب السياق.الباحث
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قهر املستبدين ،فنظدموا إدارة لالنقالب .وإذا مشوا عل ذلك يفوزون به فيأيت مجاعة من املستبدين
ويتعلدمون طريق االنقالب مث ينشأون إدراة حلفظ طغياهنم عكس االنقالب وخيفون ذلك .هذا هو
كيد ومكر ملا أنزل هللا كتابه إلنشاء االنقالب الكبري عل العامل ونظم النيب إدارة له .قام من
الظاملني مجاعة أخذوا خيافون خيفون إدارة االنقالب لعكس االنقالب ،فهذا يسدميه القرآن ابملكر
والكيد .االنقالب يكون غالبا عليهم ،وهم يظنون أن عكس االنقالب يفوز .نرى يف هذا الزمان
املطامع واملاكينات النتشار األفكار ،واجتدماع الناس العدمومي تزيد كل يوم .وهذا يستوجب
االنقالب للعدمال عل الرأمساليني .وبدأ إنكلرته والياابن وإيطاليا وأملانيا يعدملون أعدمال االنقالبيني
حلفظ الرأمساليني .وأان حبدمده جازم أبهنم خيسرون قطعا ولوبعد زمن .هذا هو الكيد .األمر احلق
يظهر فيسعون يف إبطاله يعني تلك القوة وحتته انقالب آخر ألغراهلند ،ويف اهلند رأمسايل
أكثرهم,واملسلدمون أكثرهم عدمال ،وقليل منهم من الرأمساليني .وهذا انقالب عاملي يؤثر يف اهلند
الزما ،ويستخلص املسلدمون من كيد املرائيني .وبدأ قليال قليال .فالطائفة الرأمساليةص إنكلرته
واهلندص ،وقليل من املسلدمني جيتدمعون لعكس االنقالب حلفظ الرأمسالية ومينعون عامة املسلدمني
عن االنقالب إبسم اإلسالم قاتلهم هللا ،وإنكلرته لشيطنتها جتدمع مركزا يف بالد املسلدمني خارج
اهلند حيوم املسلدمون الذين اتبعوا ()1إنكلرته حوله ،وجيعلون إدارة هذا إبسم الدين فهم حيكدمون أن
اخلالف عل الرأمسايل والقيام عليه خمالف حلكم اإلسالم .وجيتدمع يف تلك اإلدارة الرأمساليون من
املسلدمني ويقومون بكل قوهتم لتأييد إنكلرته مبنع عامة املسلدمني يف اهلند للقيام عل إنكلرته .هللا
عامل الغيب()2؛لكن القرآئن تقتضي أن هذا كائن الحمالة .ونرجو من هللا أن يهلك مجيع الرأمساليني،
ولوكانوا مسلدمني؛ألن إسالمهم أيمرهم ابلظلم عل األقوام واليكون أبداص إن شاء هللاص واليفوزون
أبدا )3( .هذا( )4ذكرت لكم هو أعل مثال عندي للكيد .القرآن أييت إببطال تلك احلكومات
امللعونة الغالبة عل حقوق الناس ،والناس جيعلون أتييد حكومة الفراعنة عل حكم القرآن .فأي
اَّلل مس ْب َحا َن َّ
مكر أمكر من هذا يف اإلمكان؟قوله تعاىل :أ َْم َهل ْم إِّلَه رَْي مر َّ
اَّلل َع َّما يم ْش ِّرمكو َن ()13
( )1في ن م  :هم تابعون.
( )2في ن م :بالغيب.
( )3في ن م :وهللا حاكم علي غيبه.
( )4في ن م :فقط.
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هم يريدون الكيد إلبطال حكم القرآن ابتباع منهج القرآن .فإن كان إهلهم هو الذي أنزل القرآن
كيف يرجون منه الفالح؟ فالظاهر أن هلم إهلا غري هللا .وهذا اإللزام ماكان املشركون املخاطبون
ابلقرآن يقبلون ألنفسهم .قوله تعاىل :وإِّ ْن ي روا كِّسفا ِّمن َّ ِّ ِّ
وم
اب َم ْرمك ٌ
الس َماء َساقطا يَ مقولموا َس َح ٌ
َ ََْ ْ َ
( )11هم ميشون يف غيهم أن الذي مكران به هو كاف لرد الدعوة القرآنية ،ويكونون يف هذا الغري
ِّ ِّ
ك َولَ ِّك َّن أَ ْكثَ َره ْم َال
ين ظَلَ مموا َع َذااب مدو َن َذلِّ َ
إىل أن أييت يوم فيه يصعقون .قوله تعاىلَ :وإِّ َّن للَّذ َ
يَ ْعلَ ممو َن ( .)17هذا موهتم ،ولعقتهم اليت أتيت عليهم ليس هو العذاب لتكذيبهم بل عذاهبم دون
ذلك أيضا؛لكن أكثرهم اليتنبهون أن تلك احلاالت السيئة إمنا طرءت عليهم لظلدمهم .قوله تعاىل:
ك ِّأبَ ْعينِّنا وسبِّح ِِّبم ِّد ربِّ َ ِّ
وم ( )18مثل ماكان موس غضب
اصِّ ْرب ِّحلم ْك ِّم َربِّ َ
َو ْ
كح َ
ني تَ مق م
ك فَِّإنَّ َ م َ َ َ ْ َ ْ َ
عل فرعون .وهذا تفسري جتلي الطور .كذلك أنت والرب حلكم ربك فإنك أبعيننا ننظر إليك يف
مجيع شيونك رأسا فَسبِّحه وإِّدابر النج ِّ
وم (.)14
َ ْ َ َْ َ م

عندي يف قول حني تقوم مالحظة:املراد منه دعاء االستفتاح .واختار عدمر بن اخلطاب
سبحانك اللهم وِبمدك وتبارك اَسك( )1واتبعه اإلمام أبوحنيفة؛لكن األمر اليكون للوجوب.
واملراد من إدابر النجوم طلوع الفجر .وميكن أن يكون املراد من حني تقوم" القيام من النوم" فيكون
املراد للوة الظهر تتدمة سورة الطور.
قوله :والبيت اومعمور والسقف اومرفوع :عامة املفسرين عل (:)2أن البيت املعدمور قبلة املالئكة يف
السدماء السابعة( )3جاء ذكره يف بعض املعراج .وحنن فسرانه ببيت املقدس .عدمر يف زمان سليدمان.
عندان القسم بشئ اليعرفه املخاطبون إالمن جهة املتكلم الجيدي شيئا .فاملراد ابلقسم هو اإلشهاد
بذلك عل الدعوى .فهل يتم اإلشهاد إذا مل يعرفه املخاطب إال من قبل املتكلم؟ لكن عامة
( )1لينظر:تفسير القرآن العظيم،اإلمام ابن كثير الدمشقي.402/7،
( )2في ن م  " :هذا" التوجد.
( )3يذكر اإلمام ابن كثير في تفسيره عن اآلية المذكورة:كذلك ذاك البيت المعمور هو كعبة أهل السماء السابعة،ولهذا
وجد إبراهيم الخليل عليه الص الة والس الم مس ندا ظهره إلى البيت المعمور ،نه باني الكعبة ا رض ية ،والجزاء من
جنس العمل ،وهو بحيال الكعبة ،وفي كل سماء بيت يتعبد فيه أهلها ويصلون إليه والذي في السماء الدنيا يقال له بيت
العزة..لينظر:تفسير القرآن العظيم,اإلمام ابن كثير الدمشقي.328/7,
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املفسرين اليرون معىن القسم" اإلشهاد"بل املراد من القسم عندهم عد األشياء املتربكة فقط(.)1
فلدما كان تفسريهم هذا ضعيف لنظم القرآن كان تعيني املعىن أيضا بعيدا" .والسقف اومرفوع" اتفق
عامة املفسرين عل أن املراد منه "السدماء"( )2ونفسره بسقف مسجد القدس أيضا .فاالستشهاد
ابلبيت املعدمور كان وقوع اجلزاء الصاحل .بنوإسرائيل استقاموا عل شريعتهم يف زمن داؤد
وسليدمانصعليدمها السالم ص فوقعت هلم املداينة بتعيني مركز ديين معدمور أيتيه األمم لرؤيته ،ويتربكون
به مث "السقف اومرفوع" هو جزاؤهم عند تركهم الشريعة ،فهذا السقف املرفوع يعىن بيت املقدس
كان خاليا عن الناس فهذا جزاء متردهم .فاالستشهاد بكلتا احلالتني يكون مناسبا لوقوع اجملازاة
الدنيوية وقع يف التوراة؛لكن إن( )3انقلبتم وتركتم فرائض وولااي اليت جعلتها إمامكم وذهبتم وعبدمت
آهلة آخرى ،وسجدمت هلا فإين أقلعهم من أرضي اليت أعطيتهم إايها .وهذا البيت الذي قدسته
إلمسي أطرحه من أمامي وأجعله مثال وخدعه يف مجيع الشعوب .وهذا البيت الذي كان مرتفعا
كل من مير به يتعجب ،ويقول ملاذا عدمل الرب هكذا؟ أهلذه األرض وهلذا البيت؟ ج :يقولون من
أجل أهنم تركوا الرب إله آابئهم من  42إىل  44من الباب السابع من اتريخ الثاين .فهذا البيت
عرب عنه وقت خرابه ابلبيت املرتفع .هذا عندان هو السقف املرفوع( .)4هذا جزاء بين إسرائيل مث
البحر املسجور جزاء لفرعون ،فتم االستشهاد هبذه األقسام عل أن عذاب ربك لواقع ماله من
دافع.

( )1ليراجع للمو ضوع المذكور تفسير القرآن العظيم لإلمام الدمشقي,أ ضواء البيان في إي ضار القرآن بالقرآن لإلمام
الشنقيطي وغيرهما من التفاسير القيمة عند أهل السنة.
( )2قوله تعالى" :والس ق المرفوع"قال س فيان الثوري وش عبة وأبو ا حوص عن س ماك عن خالد بن عرعرة عن
علي والس ق المرفوع يعني الس ماء .قال س فيان ثم تال وجعلنا الس ماء س قفا محفوظا وهم عن آياتها معرض ون وكذا
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
الدمشقي.322/7,
( )3في ن م  :كلمة" إن" التوجد.
( )4لم أجد التفسير المذكور عند أحد من المفسرين حسب مطالعتي أنا.لعل الشيخ السندي بنى تفسير اآليات المبتدئة
من سورة الطور على قاعدة اإلشهاد.الباحث
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سورة النجم
هذا من حسن ترتيب السور يف املصحف .جتلي الطور ملوس  ،وتديل رب حمدمد عليه عل السدموت
واألرض عند سدرة املنته  .جزئيان حتت كلي واحد تقرب الرب إىل عبده له نوع خمصوص ،وإسم
خمصوص .يف حكدمة اإلمام ويل هللا :جتلي هللا يف حجر البحت للكامل .هذا التقرب سواء حصل
يف األرض أو( )1يف السدموت شئ واحد .فسورة النجم فيها تقرب النيب إىل ربه مثل تقرب موس
لربه عل الطور فكان يف التعقيب من اللطافة ما الميكن بيانه .النيب صعليه السالمص انكشف
عليه التجلي األعظم يف حظرية القدس الذي هو مرتق البصر مرتني يف حالة علوه ،ويف حالة
ص ِّعقا فَ لَ َّما أَفَا َق
وسى َ
نزوله ،والنيب ماترعرع مثل ما وقع من موس عل الطور قوله تعاىلَ :و َخ َّر مم َ
ِّ
ني ( .)2وهذا كان بسبب اختالف مزاجي النبيني2 :
قَ َ
ت إِّلَْي َ
ال مس ْب َحانَ َ
ك تم ْب م
ك َوأ َََ أ ََّو مل ال مْم ْؤمنِّ َ
كان يف مزاج موس حدة فالتجلي أيضا يف نظره مع احلدة كدما أاتك : 4أما مزاج النيب معتدل
غاية االعتدال جلدميع احلاالت املتضادة ،ويضع كل حالة عل موضعه فكان يف رؤية التجلي مثبتا.
وهذا القرآن كله تعبري عدما انكشف عليه يف تلك احلالتني وتفسري له .هذا عندان معىن النبوة ليس
هو كالما مصنوعا من األول مث أيخذ العقل منه املعىن مث ينهضم ذلك املعىن يف طبيعة النيب ويصري
له حاال بل األمر ابلعكس .احلالة االنكشافية تستقر يف قلب النيب أوال مث حيتاج إىل التعبري عنها
ويلهم ألفا منظدمة مرتتبة مما احتضنه دماغه فيصري كالما .فاملقابلة مع األنبياء يف الشرائع ،والكتب
غري لحيحة .من يقوم خبالفهم الزم عليه أن يكون لاحب انكشاف أعل من هذا إذ ليس
فليس املقابلة .األمور االنكشافية من التجليات يف الطالح اإلمام ويل هللا تستقر يف لطيفة يف
نفس النيب يسدم ابحلجر البحت ،فدمنه ينتقل الكالم إىل عقله .ولطيفة نفس النيب تؤثر عل
لطيفة النفس األخرى؛لكن احلجر البحت يكون ممتةأ بتجلي الرمحة القائم عل العرش الظاهر يف
حظرية القدس النازل إىل قلب إمام النوع اإلنساين ،ومثله ينزل إىل قلب النيب .وهذا التجلي النازل
ينزل مع حمل استقراره من املالئكة .مظهر التجلي يكون ملكا من املالئكة املقربني ،وابنتقاله ينتقل
( )1في ن م  :أو حصل.
( )2ا عرا  :اآلية 543 :
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التجلي .فالنار اليت رآها موس كان التصور أخذه امللك احلامل للتجلي لورة النارية جلذب موس
إىل نفسه؛ألنه كان حمتاجا يف تلك احلالة إىل النار .هذا الذي قررانه نبذة من حكدمة اإلمام ويل
هللا ،ويرتفع بذلك اخلالف بني املفسرين يف سورة النجم .املرئي للنيب هل كان هللا أو ملكا من
املالئكة؟فهذه التشويشات كلها من رجال أهل العلم لحابيا وغريهم ممن مل ميارسوا أمور التجليات،
والأخذوها عن إمام جمرب ملا مسعوا األلفا من الرواة ذهب ختيلهم إىل لور خمتلفة فدل عل أهنم
اليعرفون ميكن أن يكون( )1منهم لاحب نسبة مع التجليات؛لكنه ليس لاحب بيان قطعا
فيتجلجل لسانه يف بيان احلقائق .وهذا أمر فضل هللا به عل املتأخرين من الراسخني يف العلم ملا
نضج عندهم الفلسفة واالنكشافيات ،وتطابق كل واحد مع اآلخر ولارموافقا أللفا القرآن
فتوافق العلم والنقل والكشف فقدروا عل بيان احلقائق ما مل يقدر عليه املتقدمون .وهذا كان يف
األلف الثاين يف اهلند كان ابتداؤه من الشيخ أمحد السرهندي( )2ومت نصابه عند اإلمام ويل هللا
الدهلوي ،ومل خيربان أحد من األمم املتفاخرة برجال يضاهؤن هؤالء يف العلمَ .و َّ
اَّلل َُيْتَص بَِّر ْمحَتِّه
()3
َّج ِّم إِّ َذا ه َو ( .)4النجم إذا غاب يطلع الشدمس .فالعقل املعاشي
َم ْن يَ َ
شاءم  .قوله تعاىلَ :والن ْ
والتدبري الصايف الذي كانوا يعرفوهنا من النيب قبل نبوته كأنه غاب .وغيبوبة النجم تكون بطلوع
الشدمس .هنالك طلعت مشس النبوة فهم كانوا يتومهون أن النيب ملا كان متكامل العقل أوال .اآلن
تغري حاله فكان أييت يف فكرهم أنه نزل من املةأ األعل إىل املقام األدىن ففسد فكره واليعرف
و َّل ص ِّ
احبم مك ْم َوَما رَ َو ( )1هذا لحيح أن النور الذي كان
املقالد ،فالقرآن نف ذلكَ .ما َ َ
يظهر منه أوال لارغائبا ،لكن ليس لضاللة وغواية بل الرتقائه إىل مرتق اليصل إليه كل إنسان
بل رجل واحد من البشر مكتوب له أن يصل إىل تلك املرتبة فانكشف عليه تلك احلقيقة كلها،
فاآلن خيرب عنها ابلقرآن هذا معىن قولهَ :وَما يَ ْن ِّط مق َع ِّن ا ْهل َو  )3( . . . .تنبيه :ضل هنا كثري من
املفسرين املتأخرين ,ففسروا مجيع ما يتكلم النيب أنه وحي .هذا التباس عليهم يف مراتب الوالية
الكربى يكون حمل فنائه عن الوجود الظلدماين وبقائه ابلوجود الروحاين ،فاليظهر من جسدمه حركة

( )1في ن م  :رجل.
( )2سبق ترجمته.
( )3سورة البقرة:اآلية501:
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إال هو أمر من الروح ليس بتخييل وتفكري جسدماين .ومن أراد مثاال لذلك فليقرأ فتوح الغيب
للشيخ عبد القادر اجليالين( )1هو يقول ":أان ال آكل ,والأشرب حىت إذا قيل يل كل,واشرب."2
وقس عليه التغريات األخرى .ويسدمون هؤالء األكابر ابألبدال .وتلك منزلة عالية لإلنسانية مث يف
األبدال أيضا يكون مراتب فسيد األبدال ورأسهم منزلة الحيوم حوهلا( )3فكرعامة الناس .هؤالء
املتأخرون جعلوا مرتبة النبوة أيضا مثل مرتبة األبدال( .)4وهذا لقلة ضبط علم احلقائق بواسطة
الراسخني يف العلم .كثري من الناس يتكلدمون يف احلقائق وينشرون كتبا ضخدمة ،وهم اليكونون إال
من املبتدعني فالذين اليعرفون ذلك العلم يغرتون برجال ليس هلم منزلة عالية يف علم احلقائق ،وتلك
زلة يغفر عنها .قرر اإلمام ويل هللا :أن النبوة منبعها غري منبع الوالية ويكون من جنسهم أولياء
أيضا هم الصديقون ,واحلكدماء فقط .فإذا أخذان علوم النبوة بواسطة حكيم اليقع يف مثل ذلك
االلتباس .فتلك احلالة وما ينطق عن اهلو للنيب اليكون إال يف وقت وحي القرآن .أما يف غري
تلك احلالة هو بشر مثل إخوته وألحابه .فاإلنسان إذا طالع العبقات اتمة ينكشف عليه الفرق.
ذلة عظيدمة .هؤالء امللتبسون عليهم اشتغلوا بعلم احلديث فصححوا كل حديث لدر من األولياء.
ونسب األحاديث إىل األنبياء من مل يعرف الفرق .قد اشتهر بني احملدثني مل نر الصاحلني يف شئ
( )1هو عب د الق ادر بن موس ى الحس ني،م حيي ال دين الجيالني،مؤس س الطريق ة الق ادري ة.من كب ار الزه اد
والمتصوفين.ولد في جيالن (وراء طبرستان) في عام 475ه،وانتقل إلى بغداد شابا ،سنة  488هـ فاتصل بشيوخ
العلم والتص و ،وبرع في أس اليب الوعظ ،وتفقه ،وس مع الحديث،واش تهر.وتص در للتدريس واإلفتاء في بغداد س نة
 198هـ وتوفي بها عام 125ه من مؤلفاته  :الغنية لطالبي طريق الحق  ،فتور الغيب ،الفتح الرباني ،الفيوض ات
الربانية وغيرها انظ:ا عالم للزركلي .48-47 /4
 2لم أجد هذا القول ص راحة في فتور الغيب،لعل الش يخ الس ندي ذكره بناء على ذاكرته.لينظر:فتور الغيب،الش يخ
عبدالقادرالجيالني(ت125:ه)محقق :عبد العليم الدرويش،الناشر :دار الهادي ومكتبة دار الزهراء ،الرياض  -المملكة
العربية السعودية.
( )3في ن م  :حوله
( )4هذا المص طلح من مص طلحات الص وفية،يس تعمل في التص و لقولياء الكاملين.الباحث.وقال ص احب كش ا
اص طالحات الفنون" ّ
إن لفظ ا بدال في اص طالر الص وفية هو لفظ مش ترك ،فهو يطلق تارة على جماعة بدّلوا
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
قوم ،على ّ
أن ا بدال هم غير ا وتاد ،بينما يقول آخرون :إن ا وتاد هم من جم لة ا بدال .واثنان من ا بدال هما
إمامان وهما وزيرا القطب واآلخر هو القطب.".لينظر:موس وعة كش ا اص طالحات الفنون والعلوم المؤل  :محمد
بن علي ابن القاضي محمد حامد بن مح ّمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي (المتوفى :بعد 5518هـ )،87/5تحقيق:
د .علي دحروج،نقل النص الفارس ي إلى العربية :د .عبد هللا الخالدي،الناش ر :مكتبة لبنان ناش رون – بيروت،ط:
ا ولى 5222 -م.
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أكذب منهم يف احلديث .هذا القول يف لحيح مسلم نقله عن حيىي بن سعيد القطان( )1مث فسره
مسلم( )2بقوله :جيرى الكذب عل لساهنم()3واليتعدمدون الكذب ،فاإلكثار من األحاديث
()6
واالعتدماد عل كتب اإلمام السيوطي )4( ،واملتقي اهلندي( )5بل عل كتب احلافظ ابن حجر
بل عل كتب مشائخه من العراق ،ولاحب( )7جمدمع الزوائد كلها يبعد اإلنسان عن منزلة النبوة
إىل منازل األولياء .هذا إذا كان يف مجاعة خالة من املسلدمني يتحدثون يف مابينهم اليظهر أثر
الضرر .وأما إذا بلغت تلك األحاديث أقواما غري مسلدمة فرتون ما يفسد به تعليم اإلسالم ،وجيعلونه
مشككا مثل إهبام اإلجنيل والتوراة فالواجب عل لاحب الفهم أن الأيخذ احلديث إالمن
احلكدماء ،واليعتدمد يف كتب األحاديث إال عل الستة املوطأ ،البخاري ،مسلم يف الطبقة األوىل,
أبوداؤد ،الرتمذي ،النسائي يف الثانية( .)8وأيىب نفسه عن أخذ حديث من غري هذه األلول.
( )1يحيى بن س عيد بن فروخ  ،اإلمام الكبير  ،أمير المؤمنين في الحديث أبو س عيد التميمي موالهم البص ري ،
ا حول  ،القطان ولد في أول س نة عش رين ومائة قال ابن س عد :كان يحيى ثقة مأمونا رفيعا حجة.توفي يحيى بن
س عيد في ص فر س نة ثمان وتس عين ومائة قبل موت ابن مهدي وابن عيينة بأربعة أش هر  -رحمهم هللا تعالى .لينظر:
س ير أعالم النبالء ت :ش مس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى748 :هـ )
 580-577/2الناشر :دار الحديث -القاهرة ط5497 :هـ9002-م.
ى 925 - 904( ،هـ =  871 - 890م)أبو الحسين :حافظ ،من
( )2مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابور ّ
أئمة المحدثين.ولد بنيسابور ،ورحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق ،وتوفي بظاهر نيسابور .أشهر كتبه صحيح
مسلم.لينظر :ا عالم للزركلي.995 /7 :
( )3عن محمد بن يحيى بن س عيد القطان ،عن أبيه ،قال« :لم نر الص الحين في ش يء أكذب منهم في الحديث»
[ص ] 58:قال ابن أبي عتاب :فلقيت أنا محمد بن يحيى بن س عيد القطان،فس ألته عنه،فقال :عن أبيه« ،لم تر أهل
الخير في شيء أكذب منهم في الحديث» .قال مسلم " :يقول :يجري الكذب على لسانهم ،وال يتعمدون الكذب "لينظر:
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ت :مسلم بن الحجاج أبو الحسن
القشيري النيسابوري (المتوفى925 :هـ ) ،57 /5باب كش معاييب رواة الحديث ونقله،ت :محمد فؤاد عبد الباقي
الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت.
( )4سبق ترجمته
( )5علي بن عبد الملك حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي( 271 - 888هـ = 5127 - 5483
م) عالء الدين الش هير بالمتقي :فقيه ،من علماء الحديث .أص له من جونفور ،ومولده في برهانفور (من بالد الدكن،
بالهند) س كن المدينة .ثم أقام بمكة مدة طويلة ،وتوفي بها .له مؤلفات في الحديث وغيره ،منها " كنز العمال في س نن
ا قوال وا فعال ومختصر كنز العمال و منهج العمال في سنن ا قوال.لينظر :ا عالم للزركلي .350-302 :4
( )6سبق ترجمته
( )7هو علي بن أبي بكر بن س ليمان الهيثمي 807 - 731(،هـ =  5401 - 5331م) أبو الحس ن ،نور الدين،
المص ري القاهري :حافظ.له كتب وتخاريج في الحديث ،منها " مجمع الزوائد ومنبع والفوائد" وغير ذلك من الكتب
القيمة.لينظر :ا عالم للزركلي.922/4,
( )8إن هذا الترتيب للكتب الستة من اإلمام ولي هللا الدهلوي كما في حجة هللا البالغة.الباحث
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وليس معناه أن أيخذ بكل ما روي يف هذه الستة بل يرتبها جبدمع األسانيد عل ثالث مراتب:
 -2املتواتر( )1قليل -4 .املستفيض( )2كثري .الدرجة الثالثة:غريب( )3من الصحاح أو احلسان
فاليتوجه إىل الثالثة إال إذا اعتدمد عليها حكيم .والناس بغفلتهم إذا رأوا حديثا منسواب إىل هذه
األلول أيخذون به ،وإن كان لرح أبنه ضعيف فاليتحدملون مشقة .نصفح األسانيد .فهؤالء
الجيوز هلم مس تلك الكتب .وحرام عل الناس أن يقتدوا هبم .احلكيم الأيخذ احلديث إال من
تلك األلول فقط .والأيخذ إال ابملستفيض .وإذا احتاج إىل غريب فينظر إىل عدمومات القرآن.
هل تؤيد ذلك احلديث؟ وينظر إىل أهل احلل والعقد من املسلدمني هل يقبلونه ؟ فإذا اطدمأن من
اجلهتني أيخذ بغرائب الصحاح واحلسان .وأما ما نص يف تلك أنه ضعيف أو أشري إليه فال أيخذون
به إال يف موقع اعتدماده عل آرائهم ،ورأيهم يكون موافقا هلذا احلديث الضعيف ،فالغافل يفهم أن
احلكيم أخذ حبديث ضعيف ،وهو يريد أن يقتدى به وأىن له ذلك؟ (كلدمة فصل) .إن كان اإلسالم
جاء من هللا هلداية نوع البشر وإقامة مجيع األداين فالتعلق ابلقرآن ألزم .واحلديث يؤخذ به عل
سبيل املثال أوعل سبيل االعتدماد عل رأي .القرآن فوض األمر إىل آرائنا ،ورأينا موافق للحديث.
أما إذا كان املراد من اإلسالم هو إقامة دين يقوم من العرب والعجم الجلدميع البشر فاألخذ
للحديث قبل القرآن ألزم مت )4( .مشائخنا يف ديوبند إىل شيخ اهلند كانوا حكدماء أو ممن أخذ من
احلكدماء .إىل ذلك الزمان كان علم احلديث عندان له شأن .وبعد شيخ اهلند قام مقامه الشيخ أنور
شاه الكشدمريي( )5وكان مذاقه مذاق السيوطي وأتباعه الذوق اإلمام ويل هللا وألحابه فالذين
( )1المتواتر لغة :هو اس م فاعل ،مش تق من التواتر ،أي التتابع ،تقول :تواتر المطر ،أي تتابع نزوله .اص طالحا :ما
رواه عدد كثير ،ت ُ ِحيل العادة توا ُ
ط َؤهم على الكذب.لينظر :تيسير م صطلح الحديث ت :أبو حفص محمود بن أحمد بن
محمود طحان 93 ,الناشر :مكتبة المعار للنشر والتوزيع ط :الطبعة العاشرة 5491هـ9004-م.
( )2الم ستفيض لغة :ا سم فاعل ،من "ا ستفاض" م شتق من فاض الماء و سمي بذلك النت شاره .ا صطالحا :اختل في
تعريفه على ثالثة أقوال :5،هو مراد للمش هور:9 .هو أخص منه؛ نه يش ترط في المس تفيض أن يس توي طرفا
إسناده ،وال يشترط ذلك في المشهور :3.هو أعم منه،لينظر:تيسير مصطلح الحديث .33-39
( )3الغريب لغة :هو ص فة مش بهة ،بمعنى المنفرد ،أو البعيد عن أقاربه.اص طالحا :هو ما ينفرد بروايته راو واحد
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
"الفرد" أكثر ما يطلقونه على "الفرد المطلق"،
االص طالر غايروا بينهما من حيث كثرة ا الس تعمال وقلته ،فـ
و"الغريب" أكثر ما يطلقونه على "الفرد النسبي.لينظر:المرجع السابق نفسه بتصر يسير .32-38
( )4في ن م  :تمت المقدمة إنما أطنبنا في ذلك.
( )5قد سبق ترجمته.
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أخذوا عنه هم فقهاء حنفية حمققون ،ويف احلديث ضعفاء ،وأتذينا( )1بذلك .اآلن رجع األمر إىل
الشيخ حسني أمحد )2( ،وهو يقدر( )3عل إلالح ما أفسده أنور شاه إال يف حنو عشرين سنةص
إن شاء هللاص .والشيخ أنور شاه كان عاملا زاهدا إماما يف البالغة جامعا بني األلول واملعقول
مستوعبا لةأحاديث لحاحها وضعافها ،وغاية مهه استخراج وجه ملذهب أيب حنيفةصرمحه هللاص
وجواب من انتقد عل احلنفية من املتقدمني ومن أهل عصره ،وكان يف ذلك آية ،وكان متقياصرمحه
هللاصكان يعلم الناس أن كل ما قاله النيب كان ابلوحي .واإلمام ويل هللا لرح يف فتح الرمحن :أن
ذلك ليس إال القرآن ننقل لفظهَ :وَما يَ ْن ِّط مق َع ِّن ا ْهل َو ( )3سخن مني كويد أز خواهش نفس.
وحى ( )1نيست قرآن مكر وحي كه بسوى او فرستاده مي شودَ )4( .علَّ َمه
 .إِّ ْن ه َو إَِّّال َو ْح ٌي يم َ
ِّ ظ
ِّ
استَ َو (َ )6وه َو ِّاب ْألمفم ِّق ْاألَ ْعلَى ( )7مُثَّ َد ََ فَ تَ َد َّىل ( )8فَ َكا َن
َشدي مد الْ مق َو ( )5ذمو م َّرة فَ ْ
اب قَ ْو َس ْ ِّ
ني أ َْو أَ ْد ََن ( )4فَأَ ْو َحى إِّ َىل َع ْب ِّده َما أ َْو َحى )23( . .الظاهر أن شديد القوى ،وذو
قَ َ
مرة هو جربئيل فاستوى أي جربئيل يعين مجع مجيع قواه ،وتشكل بصورته األلليةَ .وه َو ِّاب ْألمفم ِّق
ْاألَ ْعلَى .وهذا األفق يف عامل املثال( )5ال يف عامل األجسام كدما يكون لإلنسان انتقاال من اإلدراك

ابحلواس إىل الوهم واخليال واليعارض أحدمها اآلخر .كذلك يكون للكاملني انتقال من اجلسدمانية
إىل املثالية ،واجلدمع بينهدما بدون( )6معارضة .فاألفق األعل أفق عامل املثال مُثَّ َد ََ فَ تَ َد َّىل أي جربئيل

وهو عل حالة مستقيم  .واملالئكة إذا نزلوا إىل األرض يرتكون استعدمال بعض القوى العالية وإال
اليتيسر هلم النزول؛لكن جربئيل ما ترك شيئا يف تلك احلالة من القوى العالية ،واستقام عل استوائه
مث نزل إىل موضع ميكن النزول بتلك الشريطة .هذا عندان معىن قوله :دَن فتدىل .كدما أن جربئيل

( )1في ن م  :تأدبنا.
()2هو الشيخ السيد حسين أحمد بن حبيب هللا.أصله من مديرية فيض آباد بوالية يوبي (الهند ) .ولد سنة
5922هـ=5872م ببلدة "باكر مئو" بمديرية أناؤ.تلقى مبادئ العلوم في بلدة "تاندة "بمديرية فيض آباد ثم التحق بدار
العلوم ديوبند اإلسالمية ،وتعلم على شيوخها البارعين ،كالشيخ ا ديب ذوالفقار علي وغيره.عين رئيس المدرسين
مكان الشيخ المحدث أنور شاه الكشميري،كان نائبا عن شيخ الهند في حركة تحرير الهند ،واستفاد منه ا لو من
العلماء والعوام.من مؤلفاته  :نقش حياة والشهاب الثاقب .توفي سنة 5377هـ= 5217م بمدينة ديوبند ودفن بها.لينظر:
نزهة الخواطر. 5954/8 :
( )3في ن م  :اليقدر.
( )4فتح الرحمن بترجمة القرآن إلى اللغة الفارسية،لإلمام الشاه ولي هللا الدهلوي,سورة النجم 192,مط:كروه علمي
فرهنكي موحدين.
( )5قد مر الكالم عن االصطالر المذكور.الباحث
( )6في ن م  :بال
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نزل مع استوائه كذلك نبينا ارتق مع استوائه ما ترك شيئا من قواه األللية .ويف هذا االستجدماع
ارتفع( )1إىل موضع متقارب ملا نزل إليه جربئيل فتدىل لار أحدمها مقاراب لآلخر ،وكالمها عل
اب قَ ْو َس ْ ِّ
ني أ َْو أَ ْد ََن .ولنا يف تفسري هذه( )2اآلية مالحظة خمصولة
احلالة األللية .قوله فَ َكا َن قَ َ

 :القوس األللي يكون مركبا من قوسني ،ومقبض هذا القوس الذي يتخذ من خشب ،ومن قرن
()3
يكون شكله عل ما رمسه موالان هكذا.
فإذا أراد رجل أن يستعدمل القوس هو ميد الزه جبدميع قوته ،ويتقارب( )4األذانن من القوسني

مث يرتك السهم فهذا تقارب القوسني له حد إذا جتازر ذلك احلد ينكسر القوس .رجل قوي يريد
أن ميد الزه إىل آخر ما ميكن ،واليقدر عل مجع القوسني ،وتقارهبدما إال رجل قوي الشكيدمة .فإذا
جاوز احلد القوسان ميد الزه ينكسر القوس .فالرجل الرامي حىت جيعل القوسني متقاربني الميكن
فوقه هذا( )5نسدميه" قاب قوسني" .جربئيل نزل بتدمام قوته ،والنيب ارتفع بتدمام قوته فاتصال يف
موضع بقي البعد فيهدما الذي الميكن حذفه( )6إال بعد كسر أحد القوسني إما من جربئيل وإما
من النيب فتوضيحا لذلك املقام عرب عنه ب "قاب قوسني" يفهدمه الرامي اجملرب عل الفور .إىل
هذا ما رأينا أحدا من أهل العلم توجه ،وتعجبنا لفرضهم أمور مستنكرة لشرح اآلايت القرآنية،
ويقولون كانت العرب يقيسون الفاللة ،وأيخذون القوسني أبيديهم ،ورأينا كدما أهنم اجرتؤواعل
وضع األحاديث هكذا اجرتؤوا عل نقل عادات العرب يف اجلاهلية ففرضوا أمورا يوافق هواهم،
ونسبوها إىل العرب .هذا كله كان شرح هذا املثال فقط .اآلن نرجع إىل املعىن .النيب قلبه مظهر
لتجلي اإلهلي ،وجربئيل مظهر لذلك التجلي بعينه فهدما يتقارابن فينظر النيب أن التجلي يف قلب
النيب كيف يظهر آاثره ولورته بعد ما استيقن بوحدة التجلي مع اختالف اآلاثر؟ متت معرفته
ابلتجلي .ومثل ذلك اليكون حلدملة العرش أيضا؛ألهنم يعرفون التجلي بوجه خاص البوجوه خمتلفة.
( )1في ن م  :ارتقى
( )2في ن م  :تلك
( )3لعل الكالم من موسى جار هللا.الباحث
( )4في ن م  :ويقارب
( )5في ن م  :كلمة"هذا" التوجد.
( )6في ن م  :إحدى القوتين
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ويف تلك احلالة ملا تقابل التجلي مع التجلي فأوحى إىل عبده إىل ما أوحى .فانتظدمت الرواية
والفهم .هذا ما أوح مبهم .حنن قرأان يف حكدمة اإلمام ويل هللا  :أن النيب يوح إليه مجيع ما يريد
هللا وحيه إليه يف موضع ما مرة واحدة مث أييت تفاليله حسب الواقعات ،وهو يعرف األلل ويقدر
عل التنظيم تنظيم الوحي التفصيلي بعضه من بعض .والشيخ لرح أبن تلك احلالة تكون أول ما
أييت إليه الوحي ،وحنن أهبدمنا فجعلناه يف موضع ما؛ألن عندان معىن األولية يف كالم الشيخ بعد
ماتكامل استعداد أخذه مجيع العلوم؛ألن استعداد النيب يف أخذ الوحي اليكون متكامال يف أول
يوم فإذا تكامل يف أول وقت أييت إليه الوحي اتما .هذا معىن كالم الشيخ عندان .فعندان يكون
واقعة سورة النجم يف مثل تلك احلاالت .وهذا ختدمني منا صوهللا أعلم أبمورهص .وهبذا الطريق ينتظم
أول الوحي أيضا .قال جربئيل للنيب إقرأ فقال :ماأان بقارئ( )1فلدما أخذه وعظه وانكشف نسبة
جربئيل عل النيب زمن تلك املرآة رأي هللا بعد ذلك قال له :إقرأ فقرأ فكان تعبريا لتلك املكاشفة
اد َما َرأَ ( .)44فكان هذه الرؤية حقا فوق
ب الْ مف َؤ م
عل حنو ما ذكران من قبل قوله َ :ما َك َذ َ
الرؤية ابلعني كدما حيصل الرؤية ابلعني يف احلسيات ،كذلك تكون بعني قلبه يف املثاليات ،ويكون
فيه االرتقاء حبسب اللطائف ،فعني احلجر البحت ينكشف الغطاء ،واليكون هنا عارضة العوارض
بل احلقيقة بنفسها تنكشف .وهذه احلالة خالة ابألنبياء بل الصديقون واحلكدماء شركاؤهم يف
ارونَه َعلَى َما يَ َر .)41( . . . .
ذلك ،وبلساهنم نقدر أن نفهم بعض األشياء .قوله تعاىل :أَفَ تم َم م
الرؤية األوىل كانت عل أعل درجة ممدمكنة يف االجتدماع بني جربئيل وحمدمد .والرؤية الثانية تفصيل
لذلك يف حظرية القدس .النوع اإلنساين إمامه يف حظرية القدس .وكيف يتفرع منه األفراد ،ويكون
تدبريه انفذا يف كل فرد؟ متثل ذلك بصورة شجرة سدرة املنته  .ففي تلك احلالة التجلي اإلهلي
( )1أخرجه البخاري في صحيحه عن عائ شة أم المؤمنين أنها قالت :أول ما بدئ به ر سول هللا صلى هللا عليه و سلم
من الوحي الرؤيا الص الحة في النوم ،فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الص بح ،ثم حبب إليه الخالء ،وكان يخلو
بغار حراء فيتحنث فيه  -وهو التعبد  -الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ،ويتزود لذلك ،ثم يرجع إلى خديجة
فيتزود لمثلها ،حتى جاءه الحق وهو في غار حراء ،فجاءه الملك فقال :اقرأ ،قال « :ما أنا بقارئ» ،قال " :فأخذني
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
اإلنسان من علق .اقرأ وربك ا كرم} [العلق " ]9 :لينظر :صحيح البخاري :رقم الحديث.3:
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أحاط جبدميع ما يف حظرية القدس .وأخذ األمر واإلعطاء واملنع كله بيده .فكل شئ يف حظرية
القدس هو خزانة ألفراد ذلك النوع ،فتلك اخلزائن املختلفة عند كل خزينة جتلي خمصوص عكس
التجلي األعظم( .)1بواسطة هذا التجلي كل األمور مقهورة حتت التجلي األعظم .فكل قطعة معها
شى ِّ
شى ( .)46جنة املأوى تكون
الس ْد َرةَ َما يَ ْغ َ
يكون جتلي خمصوص .هذا معىن قوله تعاىل:إِّ ْذ يَ ْغ َ

حتت هذه السدرة .اإلنسان الينكشف عليه حظرية القدس إال بعد ما جاوز جنة املأوى ،فالنيب
ص مر َوَما ََغَى
يف املرة الثانية رأى تفصيل التجليات يف حظرية القدس اتمة .قوله تعاىلَ :ما َزا َ
غ الْبَ َ
( )47النيب يف إدراك التجليات وما فرط وما أفرط( )2جتلي عايل أدركه عاليا ،وجتلي متوسط أدركه
متوسطا ،وجتلي انزل أدركه انزال كدما هو يف درجة .قوله تعاىل :لََق ْد رأَ ِّمن آَّي ِّ
ت َربِّه الْ مك ْب َر
َ ْ َ
( )48رأى ربه ،ورأى آايت ربه .ورؤية اآلايت إذا مل يكن معها رؤية الرب ابلتجلي ليست مقاما
حمدمودا للكاملني .أما إذا رأى آية ورأى معها جتلية اخلاص هبا .فهذا كدمال لإلنسانية .فكل ما
رأى آايت كربى يعين :كليات تكون منبعا جلزئيات ،ورأى معها التجليات التفصيلية بعد ما رأى
جتليا عاما أعظم فتم بذلك نصاب اإلنسانية يف معرفة ربه .هذا أمتدمنا إىل اآلية  27مث نشرح من
اآلية 24؛ ألن هلا اتصاال ابملتقدم قوله تعاىلَ :وأ َّ
ك ال مْم ْن تَهى ()11ليس بشئ أعل مما
َن إِّ َىل َربِّ َ

رأيت من جتلي ربك أييت بعده أن هذا منته مدارك األنبياء الكرام ،وهو يتصرف يف اإلنسانية يف
مجيع حاالهتا رأسا .فدمعرفة شيون ربك املتعلقة ابإلنسانية ،واملتعلقة ابلكونية هي أساس النبوة،
والقرآن يفسر ذلك حىت يتدمكن اإلنسانية كلها ابلتدريج إىل ولول أعل مقامات اإلنسانية .فإذا

تعني مقصد النبوة ومعىن القرآن بعد ذلك دفع معارضة املعارضني أسهل .قوله تعاىلَ :وأَنَّه ه َو
ك َوأَبْ َكى ()13
ك َوأَبْ َكى ( )13شروع يف تصرفات الرب يف اإلنسانية َوأَنَّه ه َو أَ ْ
أَ ْ
و َح َ
و َح َ
ني َّ
الزْو َج ْ ِّ
الذ َك َر َو ْاألمنْ ثَى (ِّ )15م ْن نمطْ َف ظة إِّ َذا ُتمْ ََ ()16
َحيَا (َ )11وأَنَّه َخلَ َق َّ
َوأَنَّه ه َو أ ََم َ
ات َوأ ْ
َن َعلَيه النَّ ْشأَةَ ْاألم ْخر ( )17وأَنَّه هو أَ ْرَ وأَقَْ ( .)18وأَنَّه هو رب ِّ
الش ْع َر ( )14هذا
َوأ َّ ْ
َ َ َ َ َ
َ َ َ
َ
( )1تكلم اإلمام ولي هللا عن هذا االصطالر في كتابه"التفهيمات اإللهية" على عدة مواضع،لينظر:التفهيمات
اإللهية،اإلمام ولي هللا الدهلوي،تفهيم.545 ،532 ،509/5 ،35:
( )2في ن م  :ما أفرط وما فرط.
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منوذج تصرفاته يف الكون؛ألن الشعرى كانت منبع مجيع الكوائن ،ورب الشعرى كأنه يتصرف يف
وح ِّم ْن قَ ْب مل إِّ َّن ْم
ك َعادا ْاأل َ
ود فَ َما أَبْ َقى (َ )54وقَ ْوَم نم ظ
مجيع الكائناتَ .وأَنَّه أَهلَ َ
موىل (َ )50وَِثم َ
شاها َما رَ َّ
َكانموا ه ْم أَظْلَ َم َوأََْغَى (َ )51وال مْم ْؤتَِّف َكةَ أَه َو ( . )53فَ غَ َّ
شى ( .)51معناه
التجليات اخلالة بكل شأن .شأن فَبِّأ ِّ
ار ( . .)55معرفة التجلي اإلهلي،
َي َ
آال ِّء َربِّ َ
ك تَ تَ َم َ

وأتثري شأنه يف اإلنسانية والكائنات( .)1هذا عندان معىن آالء ربك .بعد ما ظهر عليك مشس

القرآن ،وهوى النجم ،وأنت التتدمارى يف شئ من آالء ربك بل تفهم كل شأن ،وترى كل جتلي،
وتضعها يف موضعها فاليكون شك وشبهة .متت  .11اآلن نرجع إىل ماكنا( )2تركناه يف الوسط.
الناس جيعلون النيب مثل ماكان عندهم من الكهان ،ويعارضون ابالحتجاج بطريقتهم فيبني خطأهم
وضعفهم يف العلم .وإمنا اجرتؤوا عل ذلك؛ألهنم يعرفون النيب اآلن أيضا عل ما كان عليه قبل
النبوة :أوال كان مثل النجم ،واآلن لار مشسا فالنور قوله تعاىل :لََق ْد رأَ ِّمن آَّي ِّ
ت َربِّه الْ مك ْب َر
َ ْ َ
( .)48فبعد ذلك حيكي الدين يعين الطريق املولل إىل تلك اآلايت الكربى فأنتم رأيتم معبودكم
مث تكشفون للناس طريقا إليه .إىل هذا املعىن أشار يف قوله :أَفَ َرأَيْ تم مم َّ
ت َوالْعم َّز  )44( .هؤالء
الال َ
بدون علم ،وبدون معرفة وضعوا أمساء األشياء فرضية الحقيقة هلا ،وجعلوا تلك الفرضيات كأهنم
يقتسدمون كائنات من رهبم . .هناك لنا مطالعة خمصولة:نذكرها الشرك ابملعىن العام :عام يف مجيع
األقوام عند اليهود ،والنصارى ،ومجيع األداين الصابئة مل خصت تلك الكلدمة كاإلسم لقوم من
العرب؟ ودينهم يشتبه يف بعض األشياء دين أهل الكتاب ،ويف البعض دين الصابئة ،وليست طائفة
خالية من الشرك فالظاهر أن تسدمية هؤالء ابملشركني خروج عن احلقيقة .والتحقيق الذي الح لنا
هو هذا أن كل قوم إذا اهتم ابلشرك ،وإن كانوا عاملني به ينكرون نسبة ذلك إليهم ،ويؤولون
شركهم ابلتوحيد كأهنم أنكروا إطالق هذا اإلسم عليهم .وأما هؤالء املشركون من أوالد إمساعيل

( )1الكون أنسب
( )2في ن م  :كنا
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قبل عدمروبن حل ( )1كانوا كلهم موحدين عل دين إبراهيم وإمساعيلص الإله إال هللا وحده الشريك
لهص؟ مث بعد عدمروبن حل أضافوا فكرا إال شريك هو لك متلكه ،وماملك الشريك يكون معارضا
لك فهذا الميكن .وأما أنت بنفسك جعلت لغار عدمالك شريكا لك ،وأنت متلكهم ،ومتلك كل
شئ ميلكونه؛فبهذا الطريق أجازوا ألنفسهم عقيدة الشرك ،وماأنفعوا من استعدمال تلك
الكلدمة؛فلذلك مسوا يف القرآن ابملشركني فهؤالء جيعلون شريكا لغريا لرب كبري ،وجيعلون بينهدما
لورا( )2للتقسيم .وإذا كان األمر إىل هذا احلد يعدمله الشريك .وإذا جتاوز عن ذلك احلد اليقدر
عليه إال الرب ،فهنا شرعوا يف االقتسدمام ،وجعلوا املالئكة بنات الرب .وهذا خروج عن الفطرة،
وخروج عن مقتض العقل الفطري .لإلنسان شيئان :أحدمها أفضل من اآلخر .فالفطرة اإلنسانية
حاكدمة أبن األفضل ينسب إىل هللا .وهؤالء مسخوا يعرفون أن اإلبن أوىل من البنت .الذكر أوىل
من األنث مث جيعلون الذكر ألنفسهم واألنث له .إليه إشارة يف قوله :أَلَ مكم َّ
الذ َك مر َولَه ْاألمنْ ثَى.
م
( )14وهؤالء البنات أمثلتها الالت ،والعزى فقيل هلم أن النىب رأى من آايت ربه الكربى .فهل
ََسَاءٌ ََس َّْي تم مموها
أنتم أيضا رأيتم بناته؟ مث نسبة البنات مسخ لفطرتكم .هذا كان إىل اآلية إِّ ْن ه َي إَِّّال أ ْ
أَنْ تم وآاب مؤمكم ما أَنْ ز َل َّ ِّ ِّ
ظ ِّ ِّ َِّّ َّ
اءه ْم
مْ َ َ ْ َ َ
س َولََق ْد َج َ
اَّلل با م ْن مس ْلطَان إ ْن يَتَّبعمو َن إال الظ َّن َوَما َت َو ْاألَنْ مف م
ِّ ِّ ِّ ِّ
َّ ِّ
ِّ ِّ
سمو َن ال َْم َالئِّ َكةَ
م ْن َرب مم ا ْهل َد (ُ )13ث بعد ذلك من قوله :إِّ َّن الذ َ
ين َال يم ْؤمنمو َن اب ْآلخ َرة لَيم َ
تَ ْس ِّميَةَ ْاألمنْ ثَى (َ )17وَما َهل ْم بِّه ِّم ْن ِّعل ظْم إِّ ْن يَتَّبِّعمو َن إَِّّال الظَّ َّن َوإِّ َّن الظَّ َّن َال يمغْ ِِّن ِّم َن ا ْحلَِّق َش ْي ئا
ك َم ْب لَغمه ْم ِّم َن ال ِّْعل ِّْم
ِ َع ْن َم ْن تَ َو َّىل َع ْن ِّذ ْك ِّرََ َوََلْ يم ِّر ْد إَِّّال ا ْحلَيَا َة الدنْ يَا (َ )14ذلِّ َ
( )18فَأَ ْع ِّر ْ
و َّل َع ْن َسبِّيلِّه َوه َو أَ ْعلَ مم ِِّبَ ِّن اهتَ َد ( )30يتصل هبا إن الذين اليؤمنون
ك ه َو أَ ْعلَ مم ِِّبَ ْن َ
إِّ َّن َربَّ َ
( )1عمرو بن لحيّى  ،من قحطان :أول من غير دين إس ماعيل ودعا العرب إلى عبادة ا وثان .كنيته أبو ثمامة.وفي
ن سبه خال شديد.وخال صة ما قيل في خبره أنه كان قد تولى حجابة " البيت الحرام " بمكة ،وزار بالد ال شام ودخل
أرض " مآب " كما يس ميها العرب ،ويس ميها ا قدمون " ،موآب " في وادي ا ردن ،بالبلقاء ،فوجد أهلها يعبدون "
ا ص نام " وكانت قد انتش رت في مكة عادة أو عقيدة بأن أحدهم إذا أراد الس فر منها حمل معه حجرا من حجارة "
الحرم " يتيمن به ،وانتقل بعض هم من ذلك إلى تقديس ذلك الحجر ،والطوا حوله ،ثم كانوا يختارون أي حجر
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,
.81-84 /1
( )2في ن م  :حدودا
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ابآلخرة . .بني سبب غلطهم .احلياة الدنيا هلا قانون خصولي يعرفه الناس عامة فدمن ارتق من
ذلك ،وأدرك اآلخرة يكون علدمه عل منهاج اإلنسانية .ومن مل يدرك اآلخرة فليس من معرفة الدين
يف شئ ،ويستحق أن يعد ()1من اإلنسانية يف مرتبة .وهذا اجلهل إمنا وقعوا فيه خلطأهم يف فهم
اإلنسانية .وتلك اآلايت الثلث اليت تركنها .أ َْم لِّ َِّْلنْس ِّ
موىل
ان َما َُتَ ََّ ( .)11فَلِّلَّه ْاآل ِّخ َرةم َو ْاأل َ
َ
ِّ
السماو ِّ
ظ
اعتمه ْم َش ْي ئا إَِّّال ِّم ْن بَ ْع ِّد أَ ْن ََيْذَ َن َّ
اَّلل لِّ َم ْن يَ َ
ات َال تمغْ ِِّن َش َف َ
(َ )15وَك ْم م ْن َملَك ِّيف َّ َ َ
شاءم
وى ( )16رأينا مجاعة من الفالسفة منخدجة الطبيعة يقولون :إن اإلنسان اليكون عليه قيد
َويَ ْر َ
ما ألال يرتك يف هواه ،ومتنيه فيحصل كدمال اإلنسانية .وهؤالء كأهنم من أتباعهم هم يزعدمون أن
اإلنسان يقدر عل كل ما متناه فليعدمل بنفسه الحيتاج إىل نبوة وإىل تقيد .هذا جهل منهم .تكدميل
حلياة الدنيا اإلنسانية حيتاج إىل قانون .وإذا تركنا اإلنسان وما متناه اليكون النتيجة إال الفوضية
موىل ( .)15يعين أن كلتا
املهلكة لإلنسانية .وإىل هذا املعىن إشارة يف قوله تعاىل .فَلِّلَّه ْاآل ِّخ َرةم َو ْاأل َ
الدارين حتت قانون انفذ من هللا .اإلنسان يصل إىل درجة ملك يف السدموت .هذه غاية ما يصل
إليه اإلنسان عند املتدينني بدين ما .امللك يف السدموت أيضا اليقدر أن يشفع إال بعد إذننا .حكم
هللا انفذ يف اآلخرة عل الظاهر والباطن .هؤالء الناس الذين يريدون أن حيصلوا ما يتدمنونه اليؤمنون
ِّ ِّ ِّ ِّ
َّ ِّ
سمو َن ال َْم َالئِّ َكةَ تَ ْس ِّميَةَ ا ْألمنْ ثَى (َ )17وَما
ابآلخرة مث أييت ذكرهم:إِّ َّن الذ َ
ين َال يم ْؤمنمو َن اب ْآلخ َرة لَيم َ
ِ َع ْن َم ْن
َهل ْم بِّه ِّم ْن ِّعل ظْم إِّ ْن يَتَّبِّعمو َن إَِّّال الظَّ َّن َوإِّ َّن الظَّ َّن َال يمغْ ِِّن ِّم َن ا ْحلَِّق َش ْي ئا ( )18فَأَ ْع ِّر ْ
ك ه َو أَ ْعلَ مم ِِّبَ ْن
ك َم ْب لَغمه ْم ِّم َن ال ِّْعل ِّْم إِّ َّن َربَّ َ
تَ َو َّىل َع ْن ِّذ ْك ِّرََ َوََلْ يم ِّر ْد إَِّّال ا ْحلَيَا َة الدنْ يَا ( )14ذَلِّ َ
و َّل َع ْن َسبِّيلِّه َوه َو أَ ْعلَ مم ِِّبَ ِّن اهتَ َد  .18من اقتصر علدمه عل احلياة الدنيا هو ضال .والذي
َ
مجع بينهدما هو املهتدي .والدنيا واآلخرة بعضها مبين البعض .بعض األشياء يكون ابتدائه يف الدنيا
ات وما ِّيف ْاألَر ِّ ِّ
وانتهاؤه يف اآلخرة .إليه اإلشارة يف قوله تعاىل :وََِّّّلل ما ِّيف َّ ِّ
ي
ْ
الس َم َاو َ َ
َ َ
ِ ليَ ْج ِّز َ
َّ ِّ
الَّ ِّذين أَساءوا ِِّبَا َع ِّملموا وََْي ِّز َّ ِّ
ين ََْيتَنِّبمو َن َكبَائَِّر ِّْ
اإل ُِّْث
ين أ ْ
سنموا ِّاب ْحلم ْس ََ ( .)34الذ َ
ي الذ َ
َ َ
َ َم
َح َ
ِّ
ك و ِّ
شأَ مك ْم ِّم َن ْاأل َْر ِّ
ِ َوإِّ ْذ أَنْ تم ْم
اس مع ال َْم ْغ ِّف َرةِّ ه َو أَ ْعلَ مم بِّ مك ْم إِّ ْذ أَنْ َ
َوالْ َف َواح َ
ش إَِّّال اللَّ َم َم إِّ َّن َربَّ َ َ
( )1في ن م  :واليستحقون أن يعدوا.
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ِّ ِّ
ِّ
س مك ْم ه َو أَ ْعلَ مم ِِّبَ ِّن اتَّ َقى ( .)31الرجل يعدمل يف الدنيا
أَجنَّةٌ ِّيف بمطمون أ َّممهات مك ْم فَ َال تم َزكوا أَنْ مف َ
ابحلسىن يكون له قسط حيصل يف الدنيا ،وقسط حيصل له يف اآلخرة .واحلسىن يف اآلخرة هي أن

جيتنب( )1الرجل يف الدنيا كبائر اإلمث والفواحش .كل إمث أو فاحشة يقصدها الرجل ابلقصد يكون
كبرية يف حقه .وكل إمث وفاحشة اليتحدملها االجتدماع يكون كبرية يف حق اإلنسانية عامة،
()2

فاالجتناب

عنهدما هو الصالح

()3

إالاللمم يكون بدون قرار وبدون قصد بعروض الصحبة

واالختالط يقع اإلمث .هذا ينفر .فاإلنسانية إلالحها يف الدنيا ليكون نتيجتها يف اآلخرة حسنة
هي اليت تبحث يف األداين والنبوات فهو جائز .والذي اليرى إال احلياة الدنيا ،ويعرض عن ذكر
اآلخرة هو اليعرف أن إبراهيم وموس علدمهدما ينكر تدين هذا الرجل .إليه أشار بقوله تعاىل:
ِّ ِّ
ِّ
أَفَ رأَي َ َّ ِّ
َّ
ْم الْغَْي ِّ
ب فَه َو يَ َر ()35
َْ
ت الذي تَ َوىل (َ )33وأَ ْعطَى قَليال َوأَ ْك َد ( )31أَع ْن َده عل م
جيعل لنفسه هذا كافيا يف التدين .أ َْم ََلْ ي نَ بَّأْ ِِّبَا ِّيف م ِّ
ِّ
يم الَّ ِّذي َو ََّف
ص محف مم َ
م
وسى (َ )36وإبْ َراه َ
( )37أ ََّال تَ ِّزر و ِّازرةٌ ِّوْزر أم ْخر ( )38وأَ ْن لَْيس لِّ َِّْلنْس ِّ
ان إَِّّال َما َس َعى (َ )34وأ َّ
ف
َن َس ْعيَه َس ْو َ
َ
َ
مَ َ َ َ
َ
يم َر ( )10مُثَّ مَْي َزاه ا ْجلََزاءَ ا ْأل َْو ََف)14( .فكيف اليسع يف الدنيا ليجزى يف اآلخرة .هذا الفساد
الذي نشأ عند الناس العتقاد الشريك ،وإن هذا الشريك ينفع الناس يف اآلخرة .وإبراهيم وموس
قد أخربا أنه الميكن ألحد أن ينفع أحدا ،وهم يؤمنون بنبوهتدما فاعتقاد الشريك ابطل )4( .وإن
إىل ربك اومنتهى وله وحده التصرف يف اإلنسانية ،واألكوان .هذا مت به إىل قوله تعاىل :فَبِّأ ِّ
آال ِّء
َي َ

ار ( .)55هذا النيب الذي انكشف عليه علم اآلخرة هو نذير من النذر .مصيبة أتت
َربِّ َ
ك تَ تَ َم َ
عليكم قوله تعاىل :أ َِّزفَ ِّ
ت ْاآل ِّزفَةم .)57( . .اإلمرباطوريتان عل رأسكم إن مل تقدموا أنتم أبنفسكم

هم يقتسدمون بينهدما ،وجيعلونكم عبيدا هلم من دون هللا .ليس أحد يقدر عل رد هذه املصيبة

عنكم .وهللا أقام هذا نذيرا لكم وأعطاه علدما كيف ينجيكم من تلك املهلكة؟ وكيف جيعلكم
( )1في ن م  :يجنب لكن كلمة يجتنب أنسب.الباحث
( )2في ن م  :فاالجتماع
( )3في ن م  :فاالجتماع عنهما هو الصلوة
( )4في ن م  :ويكون إلى ربك المنتهي.
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حكاما عليهم؟ .قوله تعاىل :أَفَ ِّمن ه َذا ا ْحل ِّد ِّ
يث تَ ْع َجبمو َن)54( .هذا احلديث أنه يلزم عليكم أن
ْ
َ

جتتهدوا للخالص من املهلكة ،وكان عليكم أن تبكوا عل ضياع كثري من الفرص؛لكن أنتم تعجبون
اس مج مدوا ََِّّّلل َوا ْعبم مدوا ( )61أطيعوا هلل اتما فاسجدوا هلل.
وتضحكون وتلعبون .قوله تعاىل :فَ ْ
ومايلق عليكم بواسطة نيب .واعبدوه والتعتدمدوا عل أحد سواه .هذا هو طريق جناتكم.
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سورة القمر
كان يف سورة النجم بيان التجليات اليت هي منش ٔا القرآن .وسورة القدمر فيها البحث عن
احلكدمة املرعية يف نظم القرآن .تقع الواقعات حتدثه احلوادث .املتفكرون ال يقدرون علی تنظيم تلك
الواقعات مع النظام الطبيعي ،فتنشر أفكار اإلنسانية ،ولو كانت جمتدمعة حتت النظام ما اختلفوا
يف األمر احلق كثريا .فالقرآن العظيم يعلم أتويل األحاديث( )1كل واقعة ينظدمها مع أسباهبا وعللها
سرََ الْ مقرآ َن لِّ ِّ
لذ ْك ِّر فَه ْل ِّم ْن مم َّدكِّ ظر  47اخل أتويل
فريتفع االنتشار .هذا معنی قوله تعاىلَ :ولََق ْد يَ َّ ْ ْ
األحاديث كلدمة الطالحية يف حكدمة اإلمام ولی هللا :معناه اإلحاطة ابلتدابري املفضية إلی وجود
شئ أو وقوع حادثة ،فاملراد من الذكر هنا هو أتويل األحاديث عندان .فالرجل املتدبر يف القرآن
يتفقه يف مجيع احلوادث ،وبدون هذا العلم ال يتكامل تعليم الدين مثال ذلك :إن الرسوخ يف العلم
الحيصل إال اذا كان الرجل يعرف احملكدمات فاملتشاهبات .هكذا فهم سر ارتقاء األداين بعضها
من بعض ال ميكن لرجل إال اذا قدر علی توجيه احلوادث اندرة الوقوع ،وذلك تيسر ابلقرآن ملن
أراد ذلك .فهل من مدكر .مت التدمهيد.
اقْتَ رب ِّ
ش َّق الْ َق َم مر ( )4الساعة احلقيقة هي فناء هذا العامل .السدموت واألرض
ت َّ
اعةم َوانْ َ
الس َ
ََ

وانتقال املخلوق إلی عامل الربزخ واجلنة والنار تلك يقال هلا الساعة الكربی القيامة الكربی .ومن
السدموت مث الساعة بعد الساعة الكربی  .ساعة االنقالب يف
لوازمها انشقاق القدمر وفساد نظام ٰ

قوم يبطل احلكومة من بيت وينتظم حكومة بيت آخر .هذا نوع من االنقالب مث أييت معلم

االجتدماعيات واملعامالت واملعاشرات ،وحيدث االنقالب يف النظام األول( )2يثبت أن تلك الدرجة
أعلی.
من املعاشرة املعدمولة ،وكذلك االجتدماعية واملعاشية انقصة جيب عليها أن ترتقي إلی درجة ٰ

فهذا نوع من االنقالب ،وأعظم من ذلك االنقالب بني األقوام :االنقالب العاملي يف نظام
( )1في هذا الفن كتاب مخص وص لإلمام ولي هللا الدهلوي وهو بإس م تأويل ا حاديث في رموز قص ص
ا نبياء.الباحث.
( )2في ن م  :ثم يأتي معلم االجتماع في النظام ا ول.
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احلكومات ويف االجتدماعيات واملعاشيات واملعاشرات ،فهذا بضرب( )1من الساعة الكربی .وعندان
الكربی .وملا
معنی قوله تعاىل :اقرتبت الساعة هذه الساعة ساعة االنقالب العاملي ال الساعة
ٰ
()3
الكربی فوقع مثله عند اقرتاب الساعة االنقالبية أيضا.
كانت انشقاق القدمر 2من لوازم الساعة
ٰ
فدمعنی قوله :اقرتبت الساعة قام النيب املبعوث ابالنقالب .ومعنی قوله :وانشق القمر هو
توجه القوی املثالية لتكدميل االنقالب الساعة الكربی تكون أيضا من أتثري القوی املثالية من أتثري
عامل املثال .عامل العنالر حتت عامل املثال فيه قوة خمصولة حتدمل القوی املثالية .فإذا زادت القوی
املوثرة يف العنالر عن ميزاهنا يذوب العنالر ،وترجع إلی أللها من عامل املثال مثل الثلج
املثالية ٔ
درجة من احلرارة حيدملها .وإذا زادت احلرارة يذوب عامل املثال مع هذا العامل ،واألفالك موافق

دائدما؛لكن مع رعاية امليزان الذي يتحدمل العنالر .فإذا زاد أتثريه يذوب العنالر كلها ،وتقوم
الساعة الكربی ،وعالمة الساعة االنقالبية العاملية أيضا .يكون أتثري عامل املثال فوق ميزان العنالر،
فالنيب أشار إلی القدمر ،وتوجه القوی املثالية الزائدة عن قوة القدمر فانشق ملا رجعت القوی املثالية
انضم القطعتان جبذهبدما الطبيعي .مثل تلك احلادثة وقع زمن النيب .
هذا دليل علی إتيان وقت االنقالب .وعندان قد غلط املفسرون الذين محلوا الساعة علی
الكربی,ونری نتيجة هذا احلدمل من املفاسد أن الناس اليعدملون ابلقرآن علی االطدمينان؛لكن القيامة
( )1في ن م :يقرب
 2مالحظة خاصة:ادعى الشيخ الزاهد الكوثري في كتابه"حسن التقاضي"على ص  27بأن اإلمام الدهلوي أنكر
معجزة انشقاق القمر حيث قال :ومن إغراباته انشقاق القمر عبارة عن ترائيه هکذا لالنظار،وليس سحر ا عين من
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
والعجم و قال :وأعجب تلك البدر ينشق عنده .وما هو في إعجاز من عجإئب .بل ذکر ما ذکر من تأويالته علي طريق
اإلمکان وال حجر في اإلمكان فإن الشيخ نص عليه بقوله" :وهذا ذکرته علياإلمکان وإال فقدرة هللا تعالي تسع الکل،
والعلم عند هللا.وال يذهب عليك أن الطريق المستقيم في هذه المسألة وما يشبهها من التشبيهات کاليد والرجل ومن
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
الدهلوي،تحقيق وتحشية:الشيخ غالم مصطفى القاسمي ،54-53،مبحث انشقاق القمر،ط:ا كاديمية الشاه ولي هللا
الدهلوي،حيدرآباد السند.وأيضا :أطيب النغم،اإلمام الدهلوي،ص ،51ط :مجتبائي دهلوي ،وأيضا :تأويل ا حاديث،
اإلمام الدهلوي ،ص ،89وأيضا :الخير الكثير ،اإلمام الدهلوي،ص ،33ط:المجلس العلمي،دابهيل.
( )3إن الشيخ عبيد هللا السندي بين أوال معنى الساعة عند الجمهور ثم لجأ إلى بيان ما هو رأيه عن كلمة "الساعة"
الواردة في اآلية.الباحث
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قريبة .فأي فائدة يف احتدمال املشقة؟ إمنا يسعی الرجل ألدىن ضرورايته فقط فبطل بذلك عزم إنشاء
االنقالب الكبري حسب تعليم القرآن من قوم نش ٔاوا بعد الفتنة األولیص مقتل عثدمانص فالناس قبل
ذلك معهم إنشاء االنقالب الكربى وإمتامه .وبعد ذلك ضعف عزمهم عن ذلك ،وحتدثوا أبحاديث
اقرتاب الساعة وذهبوا ميينا ومشاال ،وتركوا التدبر فی القرآن ،فهذا التفسري إمنا هو من بقااي تلك
املفاسد غلب علی الناس ذوی العقول الضعيفة السكون واجلدمود مث قام رجال وقامت معهم
مجاعات؛لكن ال األمة املسلدمة املؤمنة ابلقرآن بل رجال غارت أفكارهم يف بعض أبواب االنقالب
ونشطوا لذلك ،ونشاطهم سری يف قوم العارفني ألسباب املعيشة .وحنن أيضا كنا مت ٔاثرين من تلك
الفكرة العامية الفاسدة حتی رأينا االنقالبيني الالدينني يريدون انقالب العامل ،وقرأان فلسفتهم
فاندهش عقلي كيف أعدمی هللا األفكار من يدعي اإلميان ابلقرآن عن التفكر يف هذا االنقالب
العاملي؟ ورأيناهم إمنا أتثروا بدعاية الدجالني والشياطني؟ يسدموهنم مهديني وجمددين)1(.وال يزيد
عدملهم علی عدمل النصاری واليهود الذين كانوا يعدملون وقت بعثة القرآن ،فاملسلدمون اليوم أكثرهم
متشبتون تعليدمات مثل تعليدمات اليهود والنصاری وقت نزول القرآن.وواجب يف حكدمة هللا أن ٔاييت
انقالب عدمومي يهدم مجيع ما اخرتعوه.
وليس بعد نبينا نيب آخر حتی أييت بدين أكدمل من هذا الدين فال أيتيهم االنقالب الديين.
وهذا الفكر الذي أطدمأنوا به من نزول املسيح وإتيان املهدي ابطل من ألله :اتبعوا فيه اليهود
والنصاری ،واإلمام( )2الذي كان إتيانه مرجوا يف كتب اليهود والنصاری كان املراد منه إتيان نبينا
صعليه السالمص هم كفروا به وينتظرون مسيحا لبشرية التوراة واألانجيل .فاملسلدمون بعد ما يئسوا
من العدمل ابلقرآن تشبثوا إبتيان املسيح واتبعوا الكفار يف كفرهم ،وهم حيسبون أهنم علی شیء.

( )1في ن م  :وليس عملهم يزيد على عمل.
( )2في ن م  :هذا اإلمام.
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وإمنا( )1فتح عيوننا مطالعة االنقالب الالديين ،وتطبيقها علی تعليم القرآن وضح لنا أغالط املفسرين
كيف حرفوا كتاب هللا؟ هذا غاية جهدان يف فهم الكتاب.

()2

واإلمام ولی هللا مصدق بنزول املسيح ,وإتيان املهدی ال يشري إبشارات ,وتلدميحات إلی
ضعف هذا الفكر مثال :يقول :لو مت املبشرات اليت بشرين هللا هبا ملا احتاج الناس إيل املهدی مث
يزيد كلدمة يف آخره إلی زمان فيداری الناس ،يقول :اجتدمع يف قلبه عكس إسم هللا الذي كان غالبا
علی قلب نبينا ,وعكس إسم هللا الذي كان منعكسا علی قلب عيسی ابن مرمي فالربكتان كلتامها
فائداتن من وجود اإلمام.
حنن اتفقنا أن االمام ويل هللا يشري إلی أنه هو املهدي ،وهو املسيح؛لكنه يصرح أبنه يداری
الناس ٔاتنقنا ،و ٔرات األانم بوضعهم فطابت مراقبنا وطاب الشدمائل ،وهو يصرح يف موضع آخر أن
طبيعته فيها ضعف ابلنسبة إلی العلوم اليت انكشفت له تفرسنا من ذلك أن األمر غري ذلك.
ومداراة الناس علی هذه الدعاوي الطويلة العريضة يسهل تعليم الدين ،وتعليم معارفهم فدمن أشياء
مثل هذا حصلت لنا مرارة عظيدمة ،واملسلدمون مع قوهتم كل يوم مائلون إىل الزوال.
ووا َويَ مقولموا ِّس ْح ٌر مم ْستَ ِّم  ٌّر ( )1االٓية تكون دليال علی نزول نظام
َوإِّ ْن يَ َرْوا آيَة يم ْع ِّر م
مساوي ،وهم يعرضون عنه ويقولون هو سحر مستدمر يعين :كذب خيتلقه الكذابون دائدما بتندمية قوة
اءه ْم َومكل أ َْم ظر مم ْستَ ِّق  ٌّر
نفوسهم ليس نظاما عدموميا ينفع الناس .قوله تعاىلَ :وَك َّذبموا َواتَّبَ عموا أَه َو َ
( )3االٓن تفهدمون أن كل أمر مستقر كذبوه واتبعوا أهوائهم .االٓايت تقرأ بعضها بعد بعض فلو
توجهوا إلی إدراك النظام السدماوي فهو معنی االٓايت وجعلوها مستقرة يف مقامها؛ لكن هؤالء
يكذبوهنامث ٔايتون بتاويالت ابطلة من أهوائهم.

( )1في ن م  :هذا إنما.
( )2في ن م :الدعاوي الطويلة العريض ة يس هل تعليم الدين،وتعليم معارفهم فمن أش ياء مثل هذا حص لت لنا مرارة
عظيمة ،والمسلمون مع قوتهم كل يوم مائلون إلى الزوال_ إنا هلل وإنا إليه راجعون_
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اءه ْم ِّم َن ْاألَنْ بَا ِّء َما فِّيه مم ْز َد َج ٌر ( )1مسعوا من األنباء .اإلنباء متنعهم
قوله تعاىلَ :ولََق ْد َج َ

عن اتباع األهواء؛ولكنهم ما انتصحوا ابملزدجر؛الهنا حكدمة االنقالب البالغة حاكدمة علی كل
شیء .قوله تعاىلِّ :ح ْك َمةٌ َابلِّغَةٌ فَ َما تمغْ ِّن الن مذ مر ( )5مع إنذارهم ال ينفعهم شيئا لوأغناهم النذير
ماجاء االنقالب .سلسلة النظام مرتبطة ابحلكدمة البالغة .فإن تقالر شیء ما يف الدين ال ميكن
أن أييت ما بعده فإغناء النذر ٔيوخر االنقالب .وحكدمة االنقالب جيعل إنذار النذر غري منتفع به.
واقعة أخری :لوآمن رجل ابلقرآن وتدبر فيه جعلها موجهة ،ولو مل يؤمن ومل يتدبر يكون
عندهم تلك الواقعة احلقيقة كالشیء املنكر ال جيدون له دليالً يطدمئن به خاطرهم بتصديقها .تلك
الد ِّاع إِّ َىل َش ْي ظء نم مك ظر ( )6مخ َّ
الواقعة ذكرت من قوله :فَ تَ َو َّل َع ْنه ْم يَ ْوَم يَ ْدعم َّ
اره ْم َُيْ مر مجو َن
شعا أَبْ َ
صم
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َج َد ِّ
ني إِّ َىل َّ
ول الْ َكافِّ مرو َن ه َذا يَ ْوٌم َع ِّس ٌر ()8
الد ِّاع يَ مق م
اَ َكأ ََّن ْم َج َرا ٌد مم ْن تَش ٌر ( )7ممهطع َ
م َن ْاأل ْ
فاملعترب ابلقرآن يعرف أن يف قلب كل انسان لطيفة نورانية تنجذب إلی التجلي القائم يف إمام نوع
الكربی وأثرت القوی املثالية السدماوية يف العنالر فوق ميزاهنا
اإلنسان فإذا جاء وقت قيام الساعة
ٰ

فجذب األرواح مثل اجلراد املنتشرة وخروجهم من األجداث املراد منها قبور عامل املثال معقول ،وهم
يقولون شیءنكر .

وح فَ َك َّذبموا َع ْب َد ََ َوقَالموا ََْمنمو ٌن َوا ْز مد ِّج َر
ت قَ ْب لَه ْم قَ ْو مم نم ظ
واقعة أخری :قوله تعاىلَ :ك َّذبَ ْ
ِّ
الس َم ِّاء ِِّبَ ظاء مم ْنه ِّم ظر (َ )44وفَ َّج ْرََ
اب َّ
( )4فَ َد َعا َربَّه أَِِّن َمغْلم ٌ
وب فَانْ تَص ْر ( )40فَ َفتَ ْحنَا أَبْ َو َ
ِ عميوَ فَالْتَ َقى الْماء َعلَى أ َْم ظر قَ ْد قم ِّدر ( )41و َمحَلْنَاه َعلَى ذَ ِّ
اح َو مد مس ظر ()43
ات أَل َْو ظ
ْاأل َْر َ م
َ
َ
َم
ََتْ ِّري ِّأبَ ْعيمنِّنَا َج َزاء لِّ َم ْن َكا َن مك ِّف َر ( )41اإلنسان إذا كان متبصرا ابحلكدمة القرآنية يعرف أتويل
االنقالب الذي حدث زمن نوح ،وهو مبني يف كتاب أتويل األحاديث لإلمام ويل هللا كإمجال.
علی مقامات الشيخ يف حكدمته فيقدر أن يشرح ذلك اإلمجال حبيث يوافق كل
وإذا كان حاوايً ٰ
ف َكا َن َع َذ ِّايب َونم مذ ِّر
عقل متوسط .قوله تعاىلَ :ولََق ْد تَ َرْكنَاها آيَة فَه ْل ِّم ْن مم َّدكِّ ظر ( )45فَ َك ْي َ
( )46النذر ينذرون بكل قوهتم؛لكنهم ال ينتفعون في ٔايت العذاب املختوم .وتلك احلكدمة ينظدمها
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لاحب الذكر من علدماء القرآن؛ألن اإلنسانية كلهامثل شجرة فالغصن ال ينش ٔا من الشجرة إال
بعد الغصن األول فلو مل أتيناه الغصن األول ما أتی الشجرة ابلغصن الثاين ،فيجعل العامل ابلقرآن
تلك األمم املهلكة مثل قطعات األجزاء لتلك الشجرة .كل يتم يف حمله .وال جيوز امتداده إلی حمل
أمة أخری  .هذه احلكدمة أشري إليها يف قوله تعاىل :ولقد يسرَ القرآن . .
ملا ق ٔراان كتاب اتويل األحاديث لإلمام ويل هللا عرفنا أن كل قوم يهلك خيلفه قوم أكدمل
منهم ،فتنظيم نظام األمم جيعل األمر كله حسنا مجيال .هكذا عندان تفسري الواقعات اليت ذكرت
يف السورة بعدها .واقعة عاد ،واقعة مثود ،واقعة لوط مث واقعة فرعون أتويلها علی منهج واحد
عندان .وتلك الواقعات كلها كانت يف األرض املوعودة إلبراهيم فكانت األرض هتيأت لالنقالب
العاملي الكبري حلدوث االنقالب بعد االنقالب فيها .فأهل مكة فيها كفار يستحقون االنقالب
واجب حموهم هذا هو اقرتاب الساعة.
ِّ
يع م ْن تَ ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ص ٌر
اءةٌ ِّيف الزبم ِّر ( )13أ َْم يَ مقولمو َن ََْن من َمج ٌ م
ارمك ْم َخ ْي ٌر م ْن أمولَئ مك ْم أ َْم لَ مك ْم بَ َر َ
أَ مكف م
(ِ )11بماعتنا يكون لنا النصرة َسيمه َزمم ا ْجلَ ْم مع َويم َولو َن الدبم َر ( )15هذا هو يوم بدر .اإلنسان
بعد املوت ينتقل علی الفور إما إلی اجلنةوإما إلی جهنم  .إذا كان رجل من السابقني أومن الكفار
اعةم أَ ْدهى َوأ ََمر
اعةم َم ْو ِّع مده ْم َو َّ
واملعاندين ،وقد ذكران املسألة من قبل قوله تعاىل :بَ ِّل َّ
الس َ
الس َ
( )16هذه الساعة يوم بدر هو ساعة االنقالب والساعة أدهى اخل ألهنم يدخلون جهنم يف عني
ِّ
و َال ظل َو مسعم ظر ( )17يَ ْوَم يم ْس َحبمو َن ِّيف الن ِّ
َّار َعلَى مو مجوهه ْم ذموقموا
ني ِّيف َ
تلك الساعة :إِّ َّن ال مْم ْج ِّرم َ

س َس َق َر( ) 18معنی قوله :إِّ ََّ مك َّل َش ْي ظء َخلَ ْقنَاه بَِّق َد ظر ( )14إن احلوادث اندرة الوقوع تكون
َم َّ
ِّ
ص ِّر ( )50هذا هو شدة أتثري عامل املثال
نتيجة ألسباب منتظدمةَ .وَما أ َْم مرََ إَِّّال َواح َدةٌ َكلَ ْم ظح ِّابلْبَ َ
اع مك ْم فَه ْل ِّم ْن مم َّدكِّ ظر ( )54فال ينتفعون مبا عدملوا من الوقائع املاضية
وسرعته َولََق ْد أَهلَ ْكنَا أَ ْشيَ َ
َومكل َش ْي ظء فَ َعلموه ِّيف الزبم ِّر )14( . . .ملا كان ال يقع حركته لغرية وال كبرية إال وهو مكتوب.
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وكل شیء حيتاج إليه اإلنسان يف زمانه كتاب نبيه جيدمعه فلم يبق إال التذكر .ومن تذكر انتفع ومن
مل يتذكر يهلك.
ِّ
َّات و َن ظر (ِّ )51يف م ْقع ِّد ِّ
ظ
ص ْد ظق ِّع ْن َد ملِّ ظ
يك مم ْقتَ ِّد ظر ( )55االنقالب
إِّ َّن ال مْمتَّق َ
َ َ
َ
ني ِّيف َجن َ
ملا أييت يكون فيه املتقون أيضا .إذا كان االنقالب أبسباب مساوية؛لكنهم يفوزون يف اجلنة مبقامات
عالية .هذه السورة كانت إنذارا ألهل مكة هبالك كفارهم الذي وقع يوم بدر ،وكان فيها تنبيه لعل
االنقالب.
بسم هللا الرمحن الرحيم

سورة الرمحن
كان يف سورةالنجم أن هللا يتصرف يف اإلنسانية أنه أوحك وأبكی اخل وهكذا هللا يتصرف
يف حياةاإلنسانية العلدمية واألدبية يف خطوة خطوة( .)1وبيان ذلك يف سورةالرمحن .الرجل يف آخر
مقاماته اإلحسانية حيصل له خشية وحيصل له اخلوف .فتفصيل هذا املقام نقدمه من تلك السورة
أوال ،ويف كل نعدمة منه انكشاف جتلي إالهلي خاص يعطيه تلك النعدمة فيتم السرور والفرح.
اإلنسان حيب شيخه وأابه وحاكدمه احملسن إليه بيد شيخه أو أبيه أو حاكدمه يكون سروره مزيدا.
فإذا كان تلك النعدمة تصل إليه بيد ربه كيف يكون؟ يكون سروره غري متناه .ففي هذه السورة
بيان النعم اليت حتصل له يف اجلنات؛لكن مع كل نعدمة يكون توجه من الرب إبعطائه تلك النعدمة
بدون الواسطة ،ويتجلی له الرب إلعطائه فكيف يتم السرور؟ فاإلنسان إذا كان ذلك له ميسرا ال
ينبغي االلتفات عنه إلی أشياء أخری .فالقرآن العظيم يف دارالدنيا يولل اإلنسان إلی مقام اخلوف
من ربه ،وذلك اخلوف يكون له نتائج يف حياته األخروية بينها هللاص تعاىلص يف هذه السورة.

( )1في ن م  :خطوة
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ِّ
اف م َقام ربِّه جنَّتَ ِّ
ان ( )16فلدما كان حصول تلك اجلنتني مع انكشاف جتلي
َول َم ْن َخ َ َ َ َ َ
خاص هبدما قيل :فَبِّأ ِّ
آال ِّء َربِّ مك َما تم َك ِّذ َاب ِّن .ومعىن آالء قد ذكرانه يف سورةالنجم .مثل ذلك بعد
َي َ
ذلك "ذواات أفنان" يف تلك النعدمة يكون جتلي خاص ينكشف معها فقيل :فبأي آالء . .اخل.
عامة أرابب البالغة جيعلون تكرار كلدمة :فَبِّأ ِّ
آال ِّء َربِّ مك َما تم َك ِّذ َاب ِّن تزيينا للكالم وحتسينا .وحنن
َي َ
محن ،فلذلك وقع التكرارعلی
تنبهناص حبدمد هللاص .إن كل نعدمة متجددة معها جتلي خمصوص من الر ٰ
هذا الطريق.
آال ِّء ربِّ مكما تم َك ِّذاب ِّن ( )54فِّيهما ِّمن مك ِّل فَاكِّه ظة َزوج ِّ
فِّيهما َع ْي نَ ِّ
ان ََتْ ِّرََّي ِّن ( )50فَبِّأ ِّ
ان
َ ْ
َْ
َ
َي َ َ َ
َ
َي َ ِّ
ِّ
ِّ
ش بَطَائِّنمها ِّم ْن إِّ ْستَ ْب َر ظق َو َج ََ ا ْجلَنَّتَ ْ ِّ
( )51فَبِّأ ِّ
ني َعلَى فم مر ظ
ني
آالء َربِّ مك َما تم َكذ َاب ِّن ( )53ممتَّكئِّ َ
اصر م َّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َد ظ
ِّ
َي َ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ان ( )51فَبِّأ ِّ
س قَ ْب لَه ْم
آالء َرب مك َما تم َكذ َابن ( )55فيه َّن قَ َ
ات الط ْرف ََلْ يَطْمثْه َّن إنْ ٌ
َوَال َج  ٌّ
وت َوال َْم ْر َجا من ( )58فَبِّأ ِّ
ان ( )56فَبِّأ ِّ
آال ِّء
َي َ
َي َ
آال ِّء َربِّ مك َما تم َك ِّذ َاب ِّن (َ )57كأ ََّن َّن الْيَاقم م
اإل ْحس ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ان إَِّّال ِّْ
سا من ( )60هذا للسابقني مث ألحاب اليدمني
اإل ْح َ
َرب مك َما تم َكذ َابن ( )54ه ْل َج َزاءم ِّْ َ
ِّ
ِّ
ونما جنَّتَ ِّ
ان ( )61جاء ذكر نعدمة ألحاب اليدمني إلی آخر
هلم جنتان دون ذلكَ .وم ْن مد َ َ
ك ِّذي ا ْجلََال ِّل َو ِّْ
اإل ْك َر ِّام ( )78هو الرمحن.
اس مم َربِّ َ
ار َك ْ
السورة .88بقيت آية واحدة تتدمة السورة تَبَ َ
وهذه كلها بركات لذلك اإلسم .واإلسم نسدميه يف حكدمة اإلمام ولی هللا ابلتجلي ،فالتجلي
األعظم للرمحن انشعب منه جتليات مع كل نعدمة .فالنعدمة تكون سكينة لنفس اإلنسان .والتجلي
يكون علی احلجر البحت ،وجيدمع النعدمتني يتم اللذة يف اجلنة ،فقد قصر الناس الذين جعلوا نعم
اجلنات راجعة إلی األكل والشرب وغريمها فقط .يف كل أكل وشرب اتصال جديد ابلرب.
االٓن نشرح من قيام الساعة الكربی فنذكر احلاالت اليت تـأيت علی اجملرمني .قوله تعاىل:
ت ور َدة َك ِّ
الده ِّ
ش َّق ِّ
ان )08( . . . .رمحة الرمحن غالبة علی غضبه .فالرجل
ت َّ
فَِّإذَا انْ َ
الس َماءم فَ َكانَ ْ َ ْ
وإن كان مغضوابعليه عاقبته تكون إلی الرمحة .فاملريض إذا أخذوا يف تداويه وأجربوه علی شرب
الدواء املر ملا كان هذا سببا النتهاء مرضه كان رمحة يف حقه .قال اإلمام ويل هللا يف البدور
البازعة":يف آخر فصل ألحاب األعراف :وابجلدملة فرمحة هللا أوسع من غضب هللا ،وأكثر الناس
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مغفورون ،ولو بعد حني ،وبعد ضغطة ما ،وتوبيخ ما .ومن انقدحت فيه حجبه الثلثة ،ولو مثل
رأس إبرة ،وتوجه إلی هللا من لدميم قلبه ،ولو يوما من الدهر .فإنه إذا مات لار مثل الطري يف
القفص يضطرب إلی كل جانب ،ويتـأذى حينا مث إذا ولل إلی موضع القدح فإنه جيتدمع ،وخيرج
منهص إن شاء هللاص)1( .هذا الذی ذكره بعد ذكر ألحاب األعراف ،والكفرة املتدمردة .فقيام
الساعة يكون سببا لتعذيب اجملرم ،ويكون له انتهاء ابعتبار انتهائه لار رمحة يف حقه .هذا البيان
آال ِّء َربِّ مك َما تم َك ِّذ َابن ( )15ويف كل موضع بعد ذكر قطعة من العذاب أييت فَبِّأ ِّ
ممتد إلی فَبِّأ ِّ
َي
َي َ
آال ِّء َربِّ مك َما تم َك ِّذ َاب ِّن وعلی منهاجنا معناه :كيف خفف هللا عنكم العذاب بلطفه اخلاص ،وجعل
َ

هذا التعذيب لرمت حمرومني عن االتصال ابحلق إلی مدة مديدة .فكان التعذيب لطفا يف حقكم.
السماو ِّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
ِ مك َّل يَ ْوظم ه َو
وقبل ذلك حبث يف االجتدماعية العدمومية من آية يَ ْسأَلمه َم ْن ِّيف َّ َ َ
ِّيف َشأ ظ
ْن ( .)14تقدمي قوم علی قوم ،وتتابع االنقالب يف احلياة االجتدماعية هو مقتضی شأن من
الرمحن ،فالبصري يستفيد من كل االنقالب.

مجلة معرتضة :جاء يف حديث احملشر :إن هللا أييت عند قوم بصورة ال يعرفوهنا فيقول أان
ربكم ،فينكرون ويقولون نعوذ ابهلل منك مث يتفضل هللا يف لورة يعرفوهنا فيؤمنون به( )2انته ما
أردان .ذكره شيخنا يف الطريقة القادرية الشيخ حمدمد لديق السندي( )3كان يقول :لكن العارفني

( )1لينظر:ال بدور ال باز غة ،لإل مام ولي هللا ا لدهلوي،فص ل أص حاب ا عرا على أص نا ،990،تحقيق
وتقدمة:الدكتور صغير حسن المعصومي،ط:أكاديمية الشاه ولي هللا الدهلوي،حيدرآباد السند.
( )2إن الش يخ الس ندي ذكر الحديث المذكور معنى أما نص ا فقد أخرجه اإلمام مس لم في ص حيحه عن زهير بن
حرب ،حدثنا يعقوب بن إبراهيم ،حدثنا أبي ،عن ابن شهاب ،عن عطاء بن يزيد الليثي ،أن أبا هريرة ،أخبره أن ناسا
قالوا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم :يا رسول هللا [ص ،]524:هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم« :هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟» قالوا :ال يا رسول هللا ،قال« :هل تضارون في الشمس ليس
دونها س حاب؟» قالوا :ال يا رس ول هللا ،قال " :فإنكم ترونه ،كذلك يجمع هللا الناس يوم القيامة فيقول :من كان يعبد
ش يئا فليتبعه ،فيتبع من كان يعبد الش مس الش مس ،ويتبع من كان يعبد القمر القمر ،ويتبع من كان يعبد الطواغيت
الطواغيت ،وتبقى هذه ا مة فيها منافقوها ،فيأتيهم هللا تبارك وتعالى في ص ورة غير ص ورته التي يعرفون ،فيقول:
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
آخره.لينظر:صحيح مسلم ,لإلمام مسلم .523 :5,رقم الحديث  589باب معرفة طريق الرؤية.
( )3سبق ترجمته.
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يعرفونه يف كلتا الصورتني .هكذا نقول :املتبصرون العارفون يستفيدون يف كل انقالب ويعرفون
الشأن اإلهلي الذي اقتضی ذلك االنقالب فيصدق عليهم فباي آالء . . . . . .اخل.
َسنَ ْف مرغم لَ مك ْم أَيه الثَّ َق َال ِّن ( )34اإلنس ,واجلن .واجلن هو خملوق يف السافل عامل املثال مع

كل انسان .والنسدمة اليت يف بدن اإلنسان منوذج للجن .واحلساب والكتاب كله راجع إلی النسدمة
فيكون اإلنس واجلن متساويني يف املؤاخذة .اإلنس معناه النسدمة ،واجلن هو قرينه املخلوق معه

كالمها ثقالن .سنفرغ لكم ونوللكم إلی غاية الغاايت .وهذا الفراغ معناه هو ختريب السدموت
واألرض هذا لطف يف حقهدما فبأي آالء . . . .اخل.
السماو ِّ
ش َر ا ْجلِّ ِّن َو ِّْ
استَطَ ْعتم ْم أَ ْن تَ ْن مف مذوا ِّم ْن أَقْطَ ِّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
اإلنْ ِّ
ِ فَانْ مف مذوا
ََّي َم ْع َ
س إِّ ِّن ْ
ار َّ َ َ
َال تَ ْن مف مذو َن إَِّّال بِّس ْلطَ ظ
ان ( .)33القوة االجتدماعية لإلنسانية ابالٓخر متيل إلی اهلدم فريسلون شواظا
م
من انر وحناس .اجلدماعة الراقية علی اجلدماعة املتأخرة ،فال ميكن هلم االنتصار من شیء .هذا هو
مبد ٔا ختريب العامل ،وهو ذريعة لتكدميل روحانية اإلنسانية فبأي آالء . . . . .اخل .هذا احملل الذي
ٔاييت علی الناس شوا وحناس .حيب اإلنسان لو كان له قدرة لطار من السدموت واألرض؛ لكنه
ال ميكن إال بقوة مساوية فليس متيسرا لكل أحد .فوجود االجتدماع حتت هذه السدماء وفوق هذه
األرض الزم .ولو قدروا( )1علی اخلروج ما بطل حياهتم الدين .وبطالهنا أنفع يف حقهم يعين بعد
ختريب السدماء واألرض ال يكون لإلنسان واجلن مستقر علی شیء مادي ،فهذا عدم االستقراء
ينفعهم ويرسل عليهم انر وحناس فيبطل احليوانية من اإلنسان احليوانية الدنياوية .فهذا كأنه تفسري
قوله تعاىل :مكل من َعلَْيها فَ ظ
ك ذمو ا ْجلََال ِّل َو ِّْ
اإل ْك َر ِّام ( )17االجتدماعية
ان (َ )16ويَ ْب َقى َو ْجه َربِّ َ
َْ
املوللة إىل الفساد وفرغنا منها؛فلنرجع االٓن إلی أول السورة.
الر ْمحَ من (َ )4علَّ َم الْ مق ْرآ َن ( .)1كون كل شیء مستحقا لتجلي خمصوص .واالتصال
َّ
بذلك التجلي هو تتدمة اإلحسان :أن تعبد هللا كأنك تراه .واإلحسان هو نتيجة تعليم القرآن.
( )1في ن م  :لوكانوا قدروا.
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فالرمحن بتعليم القرآن جعل اإلنسان منتفعا ومتصال بتجليات الرمحن .تعليم القرآن حيتاج إلی
مبادئَ .خلَ َق ِّْ
سا َن (َ )3علَّ َمه الْبَ يَا َن ( )1األول من املبادئ:هو إنشاء اللغة ذريعة معرفة ما
اإلنْ َ
يف ضدمري كل واحد منهم .علدمه البيان جعله لاحلا إلنشاء اللغة ويبني هبا ما يف ضدمريه.
الشمس والْ َقمر ِِّبسب ظ
ان ( )5طلوعهدماوغروهبدما انتزع منه
واملقدمة الثانية :احلساب ْ َّ .م َ َ م م ْ َ
الشجر يسج َد ِّ
ان ()6
احلسابص األايم ،الشهور ،السنونص واملقدمةالثالثة :إطاعة احلقَ .والن ْ
َّج مم َو َّ َ م َ ْ م
اإلنسان استفاد منه اإلطاعة .وهذا عندان أمر عدمومي .اإلنسان يريب احليواانت ويستفيد منها
فكدما أنه حيب إطاعة احليواانت كذلك جيب( )1عليه إطاعةالرمحن ،وأوفی من ذلك إطاعة الشجرة
لإلنسان .والنجم والشجر ينتفع منهدما اإلنسان كيف شاء؟ بعد ما يبذر بذرما وسقی هلدما املاء،
فقياساً علی احليواانت لزم علی اإلنسان أن يطيع ربه مثل إطاعة النجم والشجر له.
و َع ال ِّْمي َزا َن ( )7إشارة
واملقدمة الرابعة :إقامة العدل يف االجتدماعيات َو َّ
اء َرفَ َعها َوَو َ
الس َم َ
()2

إلی إقامة العدل .معنی هذه

االٓايت حسب ما اطدمئن به خاطري :أن ميزان اإلنسانيةيف

حظريةالقدس ،وهي فوق السدماء يعين وضع امليزان بعد رفع السدماء فوقها ،وينزل من حظرية القدس
معرفة احلق والعدل يف ضدمري كل إنسان فهو مؤاخذ .أ ََّال تَطْغَوا ِّيف ال ِّْميز ِّ
ان ()8الذي يف قلوبكم.
َ
ْ
والناس مبدارجهم املختلفة يف الفهم والذكاء يستفيدون من حظرية القدس هذا هو الذي اطدم ٔان به
خاطري ،ومل جند أحدا من أهل العلم توجه إليه .وكان هذا نتيجة مدارسة احلكدمة لإلمام ويل هللا
و َعها لِّ ِْل َََِّم
ِ َو َ
املتعلق ابلعدل كيف يعرف أن هذا الرجل مقيم للعدل؟ .بيانه يف قولهَ :و ْاأل َْر َ

( )40أي مشرتك فوائدها بني الناس .فيها فاكهة وخنل ذات األكدمام ،واحلب ذوالعصف والرحيان.
فإذا كان يقسم املواد الطبيعية بني أفراد االجتدماع لغريا كان االجتدماع أو كبريا راعی يف ذلك

( )1في ن م  :واجب عليه
( )2في ن م  :تلك
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اإلنصاف فهو يستحق أن يعلم القرآن ويستفيد من بركاته ،فتلك املبادئ كلها سهل هللا لإلنسان
فكان إلطافا من الرب.
فبأي آالء . . . .اإلنسان فيه تركيب خلق اإلنسان من للصال .ويف نسدمة اجلان خلق
من انر ،وحمذوف هنا عندان .ويف نسدمة املالئكة احلاملة لتجليات الرمحن؛لكن ذكر ذلك مينع أن
يتكلف الرجل يف التفكر فعندي كأنه ترك ذلك االمتحان قدمية الناس ،فهذا الرتكيب اإلنساين
مدار كل نعدمة.
ني َوَرب ال َْمغْ ِّربَ ْ ِّ
فبأي اخلَ . . .رب ال َْم ْش ِّرقَ ْ ِّ
ني ( )47عندان هنا مالحظة خمصولة :القصد

هنا األرض املقدسة فهي تنتفع من املشرق األقصی واألدنی .وكذلك من املغرب األدنی واألقصی
فبأي آالء اخل مرج الْب ْحريْ ِّن ي لْتَ ِّقي ِّ
ان )44( . . . .املراد منها عندان جزيرة العرب( )1فاالرتقاء الربي
ََ َ َ َ َ َ
ج ِّم ْنه َما الل ْؤلممؤ َوال َْم ْر َجا من ( )11فَبِّأ ِّ
َي
والبحري ميسرهلم فبأي . . . .اخل يستفيدون من البحر َُيْ مر م
آت ِّيف الْبَ ْح ِّر َك ْاألَ ْع َالِّم ( )11يعين يستفيدون من
َ
آال ِّء َربِّ مك َما تم َك ِّذ َاب ِّن (َ )13ولَه ا ْجلََو ِّار ال مْم ْن َ
ش م
البحر ابستخراج الولو وابلتجارات البحرية فبأي . . .مكل من َعلَْيها فَ ظ
ان ( )16معناه عندي
َْ
ٔ ٔ

احلضارة اليت تكون منشأها جزيرةالعرب أواألرض املقدسة تفين .ويبقی وجه ربك أي قوم اتصلوا

ابهلل مبعرفتهم ابلتجليات اإلهلية تكون احلضارة ابقية فيهم فبأي . . . .اخل فإذا انتقل املركز من
أحد األطراف إلی الطرف االٓخر حيدث االنقالابت االجتدماعية هو الذي حبثنا عنه أوال .فبأي.
 . . .اخل مث أييت القيامة الكربی ،وابالٓخرة يصلون إلی اجلنة .ويف كل موضع ال يرتكهم لطف
الرمحن سدی .استعداد االستفادة من التجليات املنتشرة حيصل بتعليم القرآن .هذا هو أعظم بركة
من الرمحن.

( )1في ن م  :عندي المراد انتهى _وهللا أعلم_.جزيرة العرب بحر الهند،وقلزم يلتقيان،وبينهما برزخ هذه الجزيرة.
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بسم هللا الرمحن الرحيم

سورة الواقعة
الواقعة :القيامة الكربی .فبعد ما أتثر به نوع اإلنسان من تلك الواقعة ينقسم ابلطبع إلی
ثلثة أقسام )۱( :ألحاب امليدمنة ( )۲ألحاب املشئدمة ( )۳السابقون .مث القرآن العظيم يعدمل
يف زمانه مثل عدمل تلك الواقعة الكربی فينقسم الناس إلی ثلثة أقسام .فهاهنا انقالب ألغر ابلنسبة
الكربی فليهتم به الناس مثل اهتدمامهم ابالنقالب الكبري يوم
إلی االنقالب الكبري يوم القيامة
ٰ
القيامة كدما يكون هو مبد ٔا نش ٔاةأخری هكذا جتعلون القرآن العظيم .وتعليم مبد ٔا نش ٔاةأخری يف
اإلنسانية يف كل يوم هداية ابقية من تعليدمات األنبياء السابقني بواسطة رجال خمصولني .أولئك
()1

كالنجوم يف تلك األمم .فإذا طلعت مشس القرآن كل النجوم تغيب من األبصار ،ويذهب تعارف

األقوام يف األداين ،وينش ٔا اجتدماع مركزي عدمومي عاملي مث يكون له انبساط يف الدنيا بقدر ما
يسعی الساعون لنشر ذلك التعليم ،وإلالح االجتدماع ،فهذه النش ٔاة الثانية يف اإلنسانية.
حدث يف املسلدمني بعد القرون الراشدة مرضان :أحدمها اإلرجاء .الرجل يفهم أنه إذا
لدق ابإلسالم واعتقد أنه أحسن األداين فتلك العقيدةكافية يف جناته .العدمل كالزائد .وهذا جهل
ابلفطرة االنسانية ،ومضادة لتعليم األنبياء؛لكن ملا كان الناس تسرتوا بشبهات أخذوها من االٓايت
والسنة لار وجود تلك الطائفة مستقال يف املسلدمني ،وهم( )2املنافقون يف لسان القرون الراشدة.
والثاين :أن االسالم دين إهلي يريد هللا إظهاره علی األداين كلها ،فاهلل جيعله ظاهرا ،ولو مل
يعدمل .وهذا جهل ابحلكدمة اإلهلية إذا أراد هللا إظهار اإلسالم يعين إظهار املسلدمني علی أهل
األداين السائرة فإمنا يكون بواسطة قوة املسلدمني .فاملسلدمون إذا علدموا أن هللا يريد ذلك فليعدملوا
بنشاط ويبارك هللا هلم فيه يعدملون عدمل رجل واحد ويكون النتيجة مثل عدمل سبع مائة أو سبع
( )1في ن م  :تفارق.
( )2في ن م  :وهؤالء هم.
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آالف رجل أو أزيد من ذلك .أما إذا تركوه كلهم اإلقدام علی تعدميل أمر هللا فسبيلهم سبيل من
هلك من األمم السابقة ،فهذا الغلط يف الفهم غالب علی فهم املسلدمني من زمان؛ولذلك هجروا
القرآن وإال فالقرآن دائدما أييت بقيامة علی الناس فينشأ نش ٔاةجديدة لاحلة كاملة ال ميكن وجود
اجتدماع أعلی منه أبدا .مت التدمهيد.
الكربی لَيس لِّوقْعتِّها َك ِّ
قوله تعاىل:إِّ َذا وقَ َع ِّ
اذبَةٌ ( )1مجيع األداين
ت ال َْواقِّ َعةم ( )4الواقعة
ٰ ْ َ َ َ
َ

متفق علی وقوع تلك الواقعة اليهود والنصاری واإلسالم .معلوم عند الناس أهنم قائلون هبا .إمنا
االخری علی
أغلط الناس بعض اجلهلة من املتكلدمني الذين يريدون ترجيح اإلسالم علی األداين
ٰ

امللل احلنيفية للتكدميل ،وعلی امللل الصابئة إببطاهلا ،وهم جاهلون .الفرق بني الصابئة واحلنيفية

ليس إالمثل الفرق بني اإلسالم واليهود والنصاری.
وهذا من أعظم املنن علی املسلدمني حلكدمة اإلمام ويل هللا الدهلوي فإنه أوضح تلك املسألة
غاية اإليضاح فجعل لإلسالم موقع نفوذ يف مجيع العاملني؛لكن هؤالء املتكلدمون املتكربون جيعلون
الصابئني غري قائلني بيوم القيامة؛ألهنم معتقدون ابلتناسخ .واحلقيقة أن التناسخ عندهم إمنا يظهر
أتثريه إلی درجة ما يف اإلنسانية ليس كل إنسان حمكوما ابلتناسخ .والقيامة لالجتدماع اإلنساين
الزم عندهم أيضا .ويقال هلا يف لسان اهلند”  “pearlyمث هؤالء املتكلدمون عندهم غلط آخر
أيضا .لإلنسانية أدوار .وحنن يف دورة منها فآدم أبوالبشر .هو مبد ٔا اإلنسانية يف تلك الدورة فقط.
وأما الدورات األخری قبل هذه الدورة وبعدها فهي ،وإن كانت واقعة؛لكن ليس هلا ذكر يف الكتاب
والسنة .واحملققون يعتقدون أن كل شیء سكت عنه القرآن والسنة مثال فليس معناه أنه ابطل؛ألنه
رمبا ال يذكر الشیء احلق؛ألنه ال يصل إليه إفهام العامة فيكون سببا للضالل فيسكت عنه،
فاألدوار السابقة والالحقة مسكوت عنها يف شرعنا .والصابون يذكروهنا ،فلذلك خيتلف كلدماهتم
يف ولف يوم القيامة عن كلدمات احلنفاء .واإلمام ويل هللا أثبت يف حكدمة مسألة األدوار .وقد
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تفطن هبا رجل من أئدمة أرابب النقل ،والناس ما فهدموا كالمه ،وهو شيخ اإلسالم ابن تيدمية( )1هو
اهتدى إلی تلك املسألة بواسطة حبثه يف كالم هللا هو يعتقد أن هللا دائم متكلم ،ويظهر تكلدمه إذا
اقتض املصلحة فهو يقول :إن هللا متكلم ابلكالم اللفظي دائدما متی شاء وهو حبث يف تلك
املسألة مع األشاعرة( )2واملعتزلة( )3وأولل البحث إلی آخر الدرجة مث الزم عقيدته أن املخاطبني
لكالم هللا يلزم أن يكونوا دائدما موجودين؛ألن الكالم بدون املخاطب سفه يتنزه هللا عليه.
فاملخاطبون دائدما موجودون .وهذه الدورة اليت حنن فيها ليست أزلية ،وكالم احلق الزم أن يكون
أزليا ،فقبل هذه الدورة دورةسابقة الزم إثباهتا عنده لتوفية حق أزلية الكالم اإلهلي .وخصدماؤه ما
فهدموا مقصده ،وأقاموا القيامة عليه .وحنن نفهم من ذلك أن احملققني من املسلدمني يستشعرون
بوجود األدوار ،وإن مل يتكلدموا به ،فإنكار طائفة من جهة املتكلدمني ليس بشیء .واالختالف
الذي جعلوه بني الصابئة واحلنيفية مثل احليوان واإلنسان كله مردود عليهم .وحنن مب ٔال فهدمنا نقولص
حبدمد هللاص ليس لوقعتها كاذبة .بعد ذلك أربع آايت يف إظهار ولف االنقالب.
ضةٌ َرافِّ َعةٌ ( )3هذا العامل اجلسدماين العنصري األفالكي ترجع إلی احلالة اآلتية اليت
َخافِّ َ

كانت قبل املاء مث ذكر هللا َومك ْن تم ْم أَ ْزَواجا ثََالثَة ( )7أتثري تلك الواقعة علی اإلنسانية جيعلها
اب ال َْم ْي َمنَ ِّة ( )8فلدما ذكر
اب ال َْم ْي َمنَ ِّة َما أ ْ
منقسدمة إلی ثلثة أقسام بقوله تعاىل :فَأ ْ
َص َح م
َص َح م
امليدمنة واملش ٔامة ذكر معهدما االستفهام لئال يقسهدما الناس حسب أفكارهم .املراد من امليدمنة
ك
السابِّ مقو َن َّ
واملش ٔامة شیء آخر .والقسم الثالث مساه هللا ابلسابقنيَ .و َّ
السابِّ مقو َن ( )40أمولَئِّ َ
ِّ
َّات الن َِّّع ِّيم ( )41ثملَّةٌ ِّمن ْاأل ََّولِّني ( )43وقَلِّ ِّ
الْم َق َّربو َن (ِّ )44يف جن ِّ
ين ( )41يكون
َ
َ
م م
يل م َن ْاآلخ ِّر َ
َ
َ ٌ
الناس يف درجة السابقني من هذه األمة يف قرون الرشد أعين :قبل مقتل أكثر ثلة ،ويكون بعد

وقوع تلك الفتنة إلی آخر الدنيا قليال .وذكرحالتهم يف اجلنة إلی آية .43
( )1سبق ترجمته
( )2مر الكالم عن هذه الفرقة في سورة لقمان.الباحث
( )3مر الكالم عن تلك الفرقة في سورة لقمان.الباحث
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مث ذكر ألحاب اليدمني فيه ثلة من األولني ،وثلة من االٓخرين .حتقيق السابقني ،وألحاب
اليدمني مفصل يف حجةهللا البالغة( ،)1والبدور البازغة )3(2من كتب اإلمام ويل هللا .وجاء ذلك إلی
ِّ
ِّ
ين  .10مث شرع يف بيان ألحاب الشدمال هؤالء كانوا قبل ذلك مرتفني يف
آية َوثملَّةٌ م َن ْاآلخ ِّر َ
دار الدنيا كانوا ألحاب النعدمة مجعوا النعم حوهلم ابلظلم علی الطبقة الكاسبة املتوسطة واألدنی.

وإذا دعوا بعد ذلك إلی االعتقاد الصحيح أن هللا رب العلدمني وخلق اإلنسان وحياسب اإلنسانية
يوم الدين فال جيوز ألحد أن يظلم أحدا ال يقبلون ذلك االعتقاد الصحيح.
وَكانموا ي ِّ
صرو َن َعلَى ا ْحلِّْن ِّ
ث ال َْع ِّظ ِّيم ( )16االعتقاد أبن هللا حياسبهم يبطل مجيع أساسات
َ م

أفكارهم فاحلنث العظيم عندان أفكار حماسبة األداين ،وكانوا يستقرون لرد االعتقاد الصحيح أبن
اإلنسان إذا مات ولار ترااب كيف يبعث مرة أخری؟ وهؤالء اجلهال اليعرفون أن مدار اإلنسانية
النسدمة احلاكدمة علی البدن يف مجيع األداين ،وهي تكون حمفوظة ال تكون ترااب فرد هللا عليهم قم ْل
ات ي وظم معلم ظ
ِّ
ِّ
ِّ
وم ( )50هو يوم احلساب .وهذا
ين ( )14لَ َم ْج مموعمو َن إِّ َىل مي َق ِّ َ ْ َ ْ
إِّ َّن ْاأل ََّول َ
ني َو ْاآلخ ِّر َ

يعرفه الفطرة اإلنسانية ابلبداهة؛ألن املالك له حق احلساب دائدما .فهل ينكرون أن هللا مالك
السدموت واألرض واإلنسانية؟كال! ال يقدر أحد من اإلنسان علی إنكار ذلك ،واحلساب الزم
للدملك يف البداهة الفطرية .لذلك قيل اليوم احلساب يوم معلوم يعلدمه كل الناس.
لطيفة :من أفكاران السياسية ٔراينا االنقالبيني الروسيني أنكروا الديون السابقة للدول علی
احلكومة الروسية وجعلوها من لوازم االنقالب فقاطعت الدول معاملة االنقالبيني ابملرة إال طائفة
من االنقالبيني .واالجتدماعية اإلنسانية يف عصران ارتقت إلی درجة ال ميكن لقوم أن يعيشوا يف
جزيرة ما إال مبعاونة مجيع أقوام الدنيا ،فاملقاطعة التجارية أتثر هبا االنقالبيون أشد أتثر .ومات
ألوف لعدم وجود األغذية يف بالد روسيا لشدة الثلوج يف األطراف الشدمالية وما قدر االنقالبيون
( )1لينظر:حجة هللا البالغة،اإلمام ولي هللا الدهلوي،باب ا صول التي يرجع إليها تحصيل الطريقة.502/5,
 2كتاب في فلسفة الكون.الباحث.
( )3لينظر:البدور البازغة ،اإلمام ولي هللا الدهلوي،فصل في أصحاب اليمين وأصنافهم.958-951،
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علی إدارة مصاحل الناس.الفقراء الذين تكفلوا إليهم وقاموا يف االنقالب بفطائع( )1عظيدمة حبجة
أهنم يريدون أتييد املفاليس مث ما قدروا علی مجيع األغذية هلم ،وما كان ذلك إال إلنكارهم الديون.
فأان أتثرت بذلك كثريا و ٔرايت شباننا كأهنم يقلدون يف االنقالبية الروسية ،وما كان يل جمال يف الرد
عليهم إال أين تفكرت حيلة وقلت يف برانمج االنقالب :حنن نؤدي الديون اليت اقرتضها علينا إبسم
مملكتنا احلكومة الرببطانية فافرتقنا عن منهج االنقالب الروسي ،وشباننا ما حتسسوا وقبلوا منا
وشربوا هذا الشراب املر مث ملا ولل برانجمنا إلی كانكريس فاستحسن العقالء منا أفكاران .حنن
جعلنا يف برانجمنا جلنة من مجيعة مركزية انقالبية خمصولة مبحاسبة الديون ،وحنن نعرف أن أكثر
الديون علی بالدان من خالة الربطانيني ،ونعرف أان إذا قدمنا علی خالفهم يبطل تلك الديون
كلها .وأما الدول األخری غري الربيطانية فنحن ال نبطل شيئا من الديون ونؤدي إليهم .هبذا الطريق
حصل لنا فائداتن :حنن لنا مقلدين لالنقالبيني الروسيني كل عدمل حسن قاموا به ،وحنن نستفيد
من أفكارهم ،ونوافقهم علی ذلك .ليس ذلك من التقليد يف شیء .وحصل لنا فائدةأخری لارت
جملس كانكرسينا ممثلة للدولة اهلندية اآلتية عند مجيع األمم سوی الربيطانية .فلدما أدرك تلك الفوائد
الغري املشدد هبا عقالئنا وافقوا علی الربانمج ،فأقاموا جلنة من كانكريس حملاسبة الديون .هم يف
سنتني مجعوا مجيع األعداد اليت هي لربيطانية وغريها مث فصلوا إلی قرض جائز أو واجب علينا
أداؤه .وأي قرض يلزم إرجاعه إلی بريطانية؟ ولنفوا ذلك الكتاب وقدموه إلی كانكريس مث لدقته
كانكريس وطبعته مث ترمجوها أبردو وطبعوها وأوللوها إلينا تلك النسخة بوجه من الوجوه ،فالذي
أبدينا لكانكريس أنه يطلب احلكومة ابحملاسبة قبل االنقالب؛وهلذا ذهب الكرب من دماغ بريطانية
ونزلت إلی املداراة مع كانكريس وجعلتها مشرتكة يف حكومتها فاللطيفة اليت كنا نريد إثباهتا هنا
هي أن مطالبة احملاسبة تبطل غرور الفراعنة .فالدعوة القرآنية إلی اإلميان بيوم احلساب هي منبع
لكل إلالح دماغي قليب ونفسي .متت اللطيفة.

( )1في ن م  :بفطالع.
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ه َذا نمزمهلم ي وم ِّ
الد ِّ
ين ( )56بعد ذلك آايت متهيدا لتصديقهم ابلنش ٔاة الثانية؛ألن أكثرهم
م ْ َْ َ
()1
ص ِّدقمو َن ( )57يعين:ابلنش ٔاة الثانية املين الذي
قائلون بعدم احلياة الثانوية ََْ .ن من َخلَ ْقنَا مك ْم فَ لَ ْوَال تم َ
خيلق منه اإلنسان .اإلنسان ال يقدر علی أن خيلقه فالذي خلق املين أوال مث قدر بني ما خيلق من
املين املوت ،وابملوت يبطل جزء وحيفظ جزء .أفليس ذلك الرب قادرا علی أن يبدل أمثالكم
وينشأكم فيدما ال تعلدمون؟ .من النش ٔاة الثانية القوی العاملة يف هذه الدار غالبها من العنالر
واألفالك .والقوی العاملة يف الدار اآلخرةتكون غالبها من عامل املثال والسدماوايت؛فلذا قيل هلم.
موىل فَ لَ ْوَال تَ َذ َّك مرو َن ( )61مث فصل أن القوی العنصرية ال تعدمل بنفسها
َولََق ْد َعلِّ ْمتم مم النَّ ْشأَ َة ْاأل َ
قال هللا تعاىل :أَفَ َرأَيْ تم ْم َما َحتْ مرثمو َن ( )63الزرع ال يكدمل ابلقوی العنصرية فقط مث قيل :أَفَ َرأَيْ تم مم
اء الَّ ِّذي تَ ْش َربمو َن ( )68العنصر االٓخر .أَأَنْ تم ْم أَنْ َزلْتم مموه ِّم َن ال مْم ْز ِّن أ َْم ََْن من ال مْم ْن ِّزلمو َن ()64
ال َْم َ
إنزال املاء من املزن جيعل أتثريا جديدا يف املاء الشتدماله عل قوى كهرابئية والفازات أو كسوجيتة(.)2
()3

 .وهذا الميكن بدون أن يصري املاء مساواي مث ينزل املاء فالعنصر يعتدمد علی السدموايت ،وكذلك
ذكر هللا النار .أَفَ رأَيْ تمم الن َّ
ورو َن )74( . . . .تضدمني النار للنبااتت واملعدنيات مث
َّار ال ِِّت تم م
َ م َ
ك ال َْع ِّظ ِّيم ( )71إذا كان الرب
سبِّ ْح ِّاب ْس ِّم َربِّ َ
استخراجها منها ليس إالمبدد من القوی السدماوية .فَ َ
ميد العنالر ابلسدموايت فيكون مدار النش ٔاة الدنيا إال بقدر علی إنشاء النشاة األخری بتكثري
القوی السدماوية ،وتقليل القوی العنصرية علی عكس ماكان يف الدنيا بلی! سبحان ريب العظيم.
مت الباب األول من سورةالواقعة هو بيان انقالب يوم القيامة ،وإنشاء نش ٔاة أخری.
ْسم ِِّبواقِّ ِّع النج ِّ
ِّ
وم ( )75كانوا يف اجلاهلية اقتسدموا النجوم لةأقوام
م
الباب الثاين :فَ َال أمق م ََ

هذا كوكب القوم الفالين ،وهذا كوكب القوم الفالين ،فجاء زمان ،ونزل القرآن العظيم .هذا كان

سببا لوقوع كواكب مجيع األقوام وغروهبا .من بعد هذا الزمان ال يكون لقوم غلبة علی اآلخرين بل
( )1في ن م  :أال يكون بعد الموت حياة ثانوية.
( )2لم أطلع على مفهوم تلك الكلمة من خالل كتب اللغة.الباحث
( )3في ن م :ولذلك.
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يكون الغلبة لةأقوام علی األقوام .هذا انقالب عظيم ،ومنبعه نزول القرآن .فقوله :فال أقسم ِبواقع
النجوم معناه أشهد زمان مواقع النجوم ،وأريد أن حتفظوها؛لكن ال أذكرها بصورة القسم؛ألنه أجل
منه ،وإن كنتم أنتم ال تفقهون يف شیء يكون أظهر يف الفضل والكدمال من املقسم به فاعلدموا. .
ِّ
ِّ
يم ( )76۔ هذا األمر الذي نسدميه مواقع النجوم يعين سقوط األقوام
س ٌم لَ ْو تَ ْعلَ ممو َن َعظ ٌ
إنَّه لََق َ
ِّ
اب م ْكنم ظ
ون (َ )78ال َُيَسه إَِّّال ال مْمطَه مرو َن ( )74هذا يف حظرية
إِّنَّه لَ مق ْرآ ٌن َك ِّرميٌ (ِّ )77يف كتَ ظ َ
القدس تَ ْن ِّزيل ِّم ْن َر ِّ
ني ( )80أي رب األقوام .هذا القرآن مثل القيامة جيعل اإلنسان
ب ال َْعالَ ِّم َ
ٌ
منقسدما إلی ثلثة أقسام إن كنتم تفهدمون أن هذا الكالم اليؤثر مثل ذلك التأثري فأعرفوا أنه أمر

احلق أراد هللا ذلك ،وأنتم لستم خبارجني عن أمر هللا .فهل يقدر أحد منكم أن يرجع روحا أراد هللا
إماتته؟ .هذا املعنی خاللة تلك االٓايت.
أَفَبِّه َذا ا ْحل ِّد ِّ
يث أَنْ تم ْم مم ْدهنمو َن (َ )84وََتْ َعلمو َن ِّرْزقَ مك ْم أَنَّ مك ْم تم َك ِّذبمو َن ( )81فَ لَ ْوَال إِّ َذا
َ
ت ا ْحل ْل مقوم ( )83وأَنْ تمم ِّحينَئِّ ظذ تَ ْنظمرو َن ( )81وََْنن أَقْرب إِّلَْيه ِّم ْن مكم ولَ ِّكن َال تم ْب ِّ
ب لَغَ ِّ
ص مرو َن
َ م َم
م َ
ْ َ ْ
َ
َ ْ
م
ونا إِّ ْن مك ْن تمم ِّ ِّ
ِّ
ني ( )87فتأثري القرآن يف
ني ( )86تَ ْرِّجعم َ
صادق َ
( )85فَ لَ ْوَال إِّ ْن مك ْن تم ْم رَْي َر َمدينِّ َ
ْ َ
تقسيم اإلنسانية الزم  :أحدها املقربون أعين السابقني ،وهبذا املعىن فسران قوله "واقرتب" يف سورة
العلق أي كن من السابقني ألحاب اليدمني .املكذبني الضالني هم ألحاب الشدمال .فألحاب
اليدمني يكونون عاملني أبوامر السابقني .وألحاب الشدمال يكونون املخالفني املعاندين .إِّ َّن ه َذا
َهل َو َحق الْيَ ِّق ِّ
ني ( )41النش ٔاة الثانية كدما تكون بعد القيامة مثله تكون نزول القرآن العظيم .وظهر
بعد ذلك حنن نعتقد مبا قسم املؤرخون .االرتقاء االسالمي :الدور األول جعلوه للعرب .والدور
الثاين جعلوه للعجم الفرس والرتك ،وحنن لسنا بقائلني به .االرتقاء يف الدور األول ماكان إال من
أقوام مؤمنة ابلقرآن من العرب والروم والفرس ماجاء يوم علی اإلسالم بعد نزول القران إالوهو
جامع لةأقوام ال خيتص بقوم دون قوم ،فالزم علی املسلدمني أن يرتكوا كرب القومية ويؤمنون بغروب
ك ال َْع ِّظ ِّيم (.)46
سبِّ ْح ِّاب ْس ِّم َربِّ َ
كواكبهم ويفتخرون ابلدعوة القرانية .هذا هو فعل ربنا العظيم .فَ َ
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بسم هللا الرمحن الرحيم

سورة احلديد
من حسن ترتيب املصحف استفدان أن تقسيم األمة إلی أقسام ث ٰلثة .كيف يعرف كنا
حمتاجني إلی ذلك؟ فسورةاحلديد متكفلة بتوضيحها .الفضائل ثالثة)۱(:اإلميان ابهلل يعين اليقني
بنجاح العاملني ابلقرآن )۲( .إنفاق الصدقات لتكدميل الدعوة القرآنية)۳( .قتال املعاندين لذلك.
ففي سورة احلديد ال يبحث مزيدا عن الثالث بل أشري إليه إشارة فقط .أما اقتسام الدرجات
يف الفضيلتني األوليني بينهدما أبكدمل توضيح  .األمر األول نسدميه اإلميان ابهلل ،ونشرحه أبن احلكم
يف الدنيا ال يكون إال هلل يعين حكومة القرآن تكون ظاهرة علی مجيع األداين .فدمن ابتداء السورة
ِّ
السماو ِّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
ِ َوه َو
إلی آية  4بيان هذا اإلميان أوبيان من آمن به .فنقرأ لكمَ :سبَّ َح ََّّلل َما ِّيف َّ َ َ
ِّ
السماو ِّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
يت َوه َو َعلَى مك ِّل َش ْي ظء قَ ِّد ٌير ()1
يم ( )4لَه ممل م
ِ مُْييِّي َومُيِّ م
ْك َّ َ َ
ال َْع ِّز ميز ا ْحلَك م
ِّ
ظ ِّ
ِّ
َّ ِّ
السماو ِّ
ِّ
ات
ه َو ْاأل ََّو مل َو ْاآلخ مر َوالظَّاه مر َوالْبَاَ من َوه َو ب مك ِّل َش ْيء َعل ٌ
يم ( )3ه َو الذي َخلَ َق َّ َ َ
ِّ ِّ
ش يَ ْعلَ مم َما يَلِّ مج ِّيف ْاأل َْر ِّ
استَ َو َعلَى ال َْع ْر ِّ
ج ِّم ْنها َوَما يَ ْن ِّز مل
ِ ِّيف ستَّة أَ ََّّيظم مُثَّ ْ
َو ْاأل َْر َ
ِ َوَما َُيْ مر م
ِّمن َّ ِّ
اَّلل ِِّبَا تَ ْعملمو َن ب ِّ
ج فِّيها َوه َو َم َع مك ْم أَيْ َن َما مك ْن تم ْم َو َّ
ْك
صريٌ ( )1لَه ممل م
َ َ
الس َماء َوَما يَ ْع مر م
َ
اَّلل تمرجع ْاألممور ( )5يولِّج اللَّيل ِّيف النَّه ِّ ِّ
السماو ِّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
ار ِّيف اللَّْي ِّل
ار َويمول مج النَّه َ
ِ َوإِّ َىل َّ ْ َ م م م
َّ َ َ
م م َْ
وهو َعلِّيم بِّ َذ ِّ
ات الص مد ِّ
ور ( )6هذا بيان ملك هللا ،وحكدمه يف السدموت واألرض يف األول واالٓخر
َ َ ٌ
وال ينكره ذو عقل كائنا من كان .هذا هو املؤمن به من القرآن من استيقن أبن حكم هللا انفذ
وغالب عل مجيع األحكام هومؤمن به .بعد ذلك يف اآليةِّ :
آمنموا ِّاب ََّّلل َوَر مسولِّه َوأَنِّْف مقوا ِّممَّا َج َعلَ مك ْم
()1
ِّ
مستَ ْخلَ ِّف ِّ َّ ِّ
َج ٌر َكبِّريٌ ( )7وأنفقوا مما جعلكم اخل هذه
آمنموا م ْن مك ْم َوأَنْ َف مقوا َهل ْم أ ْ
َ
ين َ
مْ
ني فيه فَالذ َ

هي الفضيلة الثانية :اإلنفاق .ويظهر بذلك فضل املراتب بسهولة .فالذين آمنوا وأنفقوا هلم أجر
( )1في ن م  :تلك
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ول يَ ْدعمومك ْم لِّتم ْؤِّمنموا بَِّربِّ مك ْم َوقَ ْد أَ َخ َذ ِّميثَاقَ مك ْم إِّ ْن مك ْن تم ْم
الر مس م
كبريَ .وَما لَ مك ْم َال تم ْؤِّمنمو َن ِّاب ََّّلل َو َّ
ِّ
ني ( )8معنی هذا ال تؤمنون مبلك هللا وغلبة أحكامه علی امللوك ،وقد أخذ عنكم امليثاق أن
مم ْؤمنِّ َ

جتعلوا القرآن حكدمه غالبا علی مجيع األداين .هذا امليثاق أخذ يف ضدمن اإلميان ابهلل .وال تشركوا

به شيئا .هذا هو أول امليثاق للدمؤمن .وقبول حكم كتاب غري القرآن :هو اإلشراك ابهلل ،فاإلنفاق
ت ب يِّنَا ظ
لتكدميل ذلك املقالد يكون عني اإلميان .هو الَّ ِّذي ي نَ ِّز مل َعلَى َع ْب ِّده ظ
ت لِّيم ْخ ِّر َج مك ْم
آَّي َ
م
َ
َ
اَّلل بِّ مكم لَرء ٌ ِّ
ِّمن الظلمم ِّ
ات إِّ َىل الن ِّ
يم ( )4اإلميان اإلمجايل كان حالال لكم يفصله
وف َرح ٌ
َ َ
ور َوإِّ َّن َّ ْ َ م
أبدلة بينة ،ونوركم يزيد بذلك ،فال أييت الظلدمات حول قلبكم .وهذا من رمحة هللا ورأفة بكم لو

أمركم أوال ابلتفصيل لعلكم ما كنتم تدركون كنهه أوال .أمر ابإلمجال واستقر ذلك يف قلوبكم مث
فصل ذلك اإلمجال ابلواضحات .فدما كان إمكان لريب ،ولو مل يسلك يف تربيتكم هذا املسلك
يل َّ ِّ ِّ
السماو ِّ
لعلكم ما جنا منكم إال قليل .قوله تعاىلَ :وَما لَ مك ْم أ ََّال تم ْن ِّف مقوا ِّيف َسبِّ ِّ
ات
ري م
اَ َّ َ َ
اَّلل َو ََّّلل م َ
َو ْاأل َْر ِّ
ِ . .يعين كل واحد ميوت ويرتك ماله إلی ملك هللا ففي قليل حياته مل الينفق( )1إبسم هللا؟.
ك أَ ْعظَ مم َد َر َجة ِّم َن الَّ ِّذي َن أَنْ َف مقوا ِّم ْن
قولهَ :ال يَ ْستَ ِّوي ِّم ْن مك ْم َم ْن أَنْ َف َق ِّم ْن قَ ْب ِّل الْ َف ْت ِّح َوقَاتَ َل أمولَئِّ َ
اَّلل ا ْحلم ْس ََ َو َّ
بَ ْع مد َوقَاتَ لموا َومك ًّال َو َع َد َّ
اَّلل ِِّبَا تَ ْع َملمو َن َخبِّريٌ ( )40هنا بني هللا السابقني من
ألحاب اليدمني من أنفق من قبل الفتح هو من السابقني .وكال وعد هللا احلسنی كالمها علی
اَّلل قَ روا حسنا فَ ي َ ِّ
ِّ
َج ٌر َك ِّرميٌ ( )44اإلنفاق علی
ضاع َفه لَه َولَه أ ْ
اخلري قولهَ :م ْن َذا الَّذي يم ْق ِّر م
ِ َّ ْ َ َ م
قسدمني:القسم األول :لدقة واجبة علی الرجل إذا ٔرای فردا أو اجتدماعا حمتاجا إلی شیء ،وذلك
الشیء فارغ عنده عن حاجته فواجب عليه أن يتصدق بذلك علی ذلك الفرد أو ذلك االجتدماع،
فأمري املومنني عثدمانصرضي هللا عنهص يف غزوةتبوك أنفق نفقات كثرية .هذا كله كان من
الواجبات؛ألن املسلدمني يف تلك احلالة كانوا حمتاجني لو مل ينفق رجل يعذب أو يؤاخذ عليه.

( )1في ن م  :لما
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القسم الثاين:املسلدمون ال حاجة هلم إلی ذلك؛لكن لو كان عندهم فضل أموال انتظم
أمرهم أبحسن نظام .والرجل عنده فضل أموال .وهذا يسدميه هللا ابلقرض احلسن يرده هللا إليه أوإلی
عائلته أضعافا مضاعفة .قوله من ذا . . . . .اخل :هذا معناه هذه :السبقة إلی اإلنفاق يف احلقيقة
تنورهم بنور اإلميان هوالذي يوجب عليهم ،فيظهر هذا العدمل يف احملشر بصورة النور .والذين ال
ينفقون ال يكون هلم نور ،وهم ابشرتاكهم يف اجتدماع املؤمنني يرجون خريا ألنفسهم؛ لكن إن مل
جيربهم إمياهنم علی اإلنفاق فليس اشرتاكهم ابإلسم مع املؤمنني ينفعهم .إلی هذا إشارة يف قوله
ِّ
ِّ ِّ
ت
ني أَيْ ِّديه ْم َو ِّأب َُْيَ ِّان ْم بم ْش َرا مك مم الْيَ ْوَم َجنَّا ٌ
وره ْم بَ ْ َ
تعاىل :يَ ْوَم تَ َر ال مْم ْؤمنِّ َ
ني َوال مْم ْؤمنَات يَ ْس َعى نم م
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ول ال مْمنَافِّ مقو َن
يم( )24( )1يَ ْوَم يَ مق م
ين فِّيها ذَلِّ َ
ََتْ ِّري م ْن َحتْتها ْاأل َْن م
ار َخالد َ
ك ه َو الْ َف ْومز ال َْعظ م
وَ نَ ْقتبِّ ِّ
والْمنَافِّ َق م ِّ ِّ
ورمكم قِّ ِّ
ِّ
ب
سوا نمورا فَ م
ض ِّر َ
ين َ
ات للَّذ َ
َ م
اء مك ْم فَالْتَم م
يل ْارجعموا َوَر َ
آمنموا انْظممر َ َ ْ
س م ْن نم ِّ ْ َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ون ْم أَََلْ نَ مك ْن َم َع مك ْم
اد َ
ب َاب َِّنمه فِّيه َّ
اب ( )43يمنَ م
سوظر لَه َاب ٌ
الر ْمحَةم َوظَاه مره م ْن قبَله ال َْع َذ م
بَ ْي نَه ْم ب م
ِّ
اء أَ ْم مر َّ
اَّلل َورَ َّرمك ْم
س مك ْم َوتَ َربَّ ْ
صتم ْم َو ْارتَ ْب تم ْم َورَ َّرتْ مك مم ْاأل ََم ِّاِن َح ََّت َج َ
قَالموا بَلَى َولَكنَّ مك ْم فَ تَ ْن تم ْم أَنْ مف َ
ِّ َّ ِّ
ِّ ِّ
َّار ه َي َم ْوَال مك ْم
ين َك َف مروا َمأ َْوا مك مم الن م
ِّاب ََّّلل الْغَ مر م
ور ( )41فَالْيَ ْوَم َال يم ْؤ َخ مذ م ْن مك ْم ف ْديَةٌ َوَال م َن الذ َ
وبِّْئس الْم ِّ
صريم ()21واملنافقون كانوا يتأملون يف اإلنفاق ويرتبصون؛ألهنم ال يتيقنون أن حكم
َ َ َ
القرآن يغلب علی األحكام ،فاإلنفاق يف هذا املقصد عندهم إضاعة املال فال ينفقون ،وال يكون
هلم نور يوم القيامة.
ِّ
َّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
وب ْم لِّ ِّذ ْك ِّر َّ
ين
آمنموا أَ ْن ََّتْ َ
ش َع قملم م
ين َ
اَّلل َوَما نَ َز َل م َن ا ْحلَِّق َوَال يَ مكونموا َكالذ َ
أَََلْ ََيْن للَّذ َ
وبم وَكثِّري ِّم ْنهم فَ ِّ
ِّ
اس مقو َن ( .)46اإلنسان
اب ِّم ْن قَ ْب مل فَطَ َ
سْ
أموتموا الْكتَ َ
ت قملم م ْ َ ٌ ْ
ال َعلَْيه مم ْاأل ََم مد فَ َق َ
( )1في ن م :أغالط المفس رين كي حرفوا كتاب هللا؟ هذا غاية جهدنا في فهم الكتاب .وهللا أعلم بحقيقة دينه .اإلمام
ولي هللا مص داق بنزول المس يح،وإتيان المهدي،ويش ير بإش ارات وتلميحات إلى ض ع هذا الفكرمثال :يقول لو تم
المبش رات التي بش رني هللا بها لما احتاج الناس إلى المهدي ثم يزيد كلمة في آخره إلى زمان فيدارى الناس.يقول:
اجتمع في قلبك عكس إس م هللا ا لذي كان غالبا على ق لب نبينا،وعكس إس م هللا ا لذي كان منعكس ا على قلب
عيس ى.فالبركات كلتاهما فائدتان من و جود اإلمام.نحن اقتنعنا أن اإلمام ولي هللا يش ير إلى أنه هو المهدي،وهو
المس يح؛لكنه يص رر بأنه يداوي الناس تأنقنا،وداوينا ا نام بوض عهم فأطبت مراقينا وطاب الش مائل،وهو يص رر في
موض ع آخر أن طبيعة فيها ض ع بالنس بة إلى العلوم التي انكش فت له تغرس نا من ذلك أن ا مر غير ذلك.ومداواة
الناس على هذه حتى يصير عمره متوجها إلى قطع تلك المنازل يبقى.هذه العبارة الطويلة التوجد في ن إ .
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يق ٔرا كتااب ويتأمل فيه كثريا ،فدماغه يكون معجبا به؛لكن قلبه ال يت ٔاثر بذلك .وهذا الذي مسيناه
مرض اإلرجاء .هذا يكون أثره الزما إذا مل أيت جتدد يف األفكار فيقسو قلوهبم اليتأثر بعلوم فال
ينفعهم ذلك اإلميان مثل أهل الكتاب يف زمن نزول القرآن .وحنن رأينا مثل ذلك يف قومنا .وتوضيح
ذلك أن رجال ق ٔرا الكتب الدينية ،ولاحب املشائخ املعلدمني ،واإلخوان املتعلدمني فيكون معجبا
فكرمويد للدمثل األعلی الذي اختاره هذه الطائفة يستحسنه،
ابلنظرايت الدينية .وكل ما جاء
ٔ
ويعجب به حتی يصري عدمره متوجها إلی قطع تلك املنازل يبقی يف املدرسة عشرين أوثالثني سنة،
وليس له من الدنيا إال هذه األفكار ،وقليل من املعاش الذي يصل إليه من املتصدقني .هذا الذي
نسدميه طال عليه األمر فقسی قلبه مث رجل آخر رفيق هذا الطالب عينه مفتوحة ينظر إلی قومه،
وينظر إلی األقوام االٓخرين ،ويقيس مابينهم من مدارج االرتقاء .وإذا ٔرای قوم متأخرا يف شیء ما
عن القوم اآلخر ال يصرب حتی يولل قومه إلی الدرجة املرادة بتحريض االجتدماع علی التقدم،
وتيسر ما حيتاجون إليه ابحتياالت ابختالط مع األقوام االٓخرين فإما أن يفوز مبقصدهأو ميوت
ليس له سكون أبدا ،فهذا رجل مثل األول إميانه ،وإميانه ليس بينهدما فرق ،لكن قلب األول اليت ٔاثر
إبميانه لار قاسيا .وقلب هذا ال يصرب أن يری معتقده مت ٔاخرا أو ذليال .حنن ذكران مسألة القوم.
ومثل هؤالء الرجال يكونون شذوذا يف األقوام .أما رجال العائالت الذين ال يتحدملون ٔاتخر عائلتهم
عن عائلة مقابلة هلم ،ويسعون يف تقدمي العائلة أو ميوتون دوهنا فيكثرون .والرجل البصري الذي يريد
تقدمي قومه هو جيدمع هؤالء الرجال رجال العائالت يف نظام قومي ،ويتقدم هبم فيفوز ،وإن سعی
ومل يوفق جلدمع رجال العائالت فيدموت شهيدا .فالقرآن مينع الناس أن يقتدوا برجال القسم األول.
ِ ب ْع َد موِّتا قَ ْد ب يَّ نَّا لَ مكم ْاآلَّي ِّ
قوله:ا ْعلَ مموا أ َّ
َن َّ
ت لَ َعلَّ مك ْم تَ ْع ِّقلمو َن ()47
َ
اَّلل مُْي ِّي ْاأل َْر َ َ َ ْ
م َ

فهذه احلياة اجلديدة اليت ٔاييت هبا القرآن إمنا تقوم بسعي رجال ختشع قلوهبم لذكر هللا ،واملراد من
ذكر هللا القرآن ،وخشوع القلب له هو عزم املوت إلی أن يتم أمر القرآن هبؤالء تقوم احلياة اجلديدة.
األرض امليتة ليس هبا ماء فأنزل هللا املطر ،ولار الرمي داخال إلی أجزاء األرض حتتها فالفالحون
يف القرية بذرا ،وال حيرثون األرض ٔايكون هلم شیء من احلياة؟ من الفالحني قسدمان .2:قسم إذا
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رأى املاء انزال أول قطرة نزلت منه إلی األرض يرتك كل شغل حتی يتم ما جيب عليه من احلراثة .
يف بالدان يف السند مثل إذا جاء موسم املاء (ماء األهنار مرادهم) فدمات األم فاجعلوها يف لندوق،
وال ختربوا هبا أحدا ،فإذا فرغتم من العدمل االبتدائي بعد ذلك( )1تقولون ماتت األم فتدفنوهنا.

()2

هؤالء الذين عندهم نشاط .هكذا أنزل هللا القرآن مثل إنزال املطر فيجب علی الناس( )3أن يقدموا
أبفعاهلم .وال يكونون من القسم االٓخر من الفالحني كاملفلوجني كل يوم .يقول نعدمل غدا حتی
ميضي املوسم .هؤالء الذين قست قلوهبم ليس فيهم نشاط.
إِّ َّن الْم َّ ِّ ِّ
ص ِّدقَ ِّ
ووا َّ
ني َوال مْم َّ
اع م
َج ٌر َك ِّرميٌ
سنا يم َ
ات َوأَق َْر م
ضَ
ف َهل ْم َوَهل ْم أ ْ
صدق َ
م
اَّلل قَ ْروا َح َ
املومن إلقامة دين احلق هو اإلنفاق إبسم الصدقة أوالقرض .واجتدماع الصلوة
( )48فأول أعدمال ٔ
الذي جعل أساسا للدين إمنا هو ذريعة إلی اإلميان واإلنفاق .فإذا خلت مساجدان عن تعليم القرآن

عضا طراي كان املطر االٓن نزل إلحياء القرآن ،وخلت اجتدماعاتنا للصلوة عن التفحص عن احلاجة
إلی الصدقة والقرض فليست تلك الصلوة للوة املؤمنني .وليس املساجد مساجد املسلدمني إمنا
هي معابد مثل معابد األداين االٓخرة بطل عنهم احلياة.
ِّ
ك هم ِّ ِّ
َّ ِّ
ِّ ِّ
ين َ ِّ
وره ْم
الصدي مقو َن َوالشه َداءم ع ْن َد َرِّب ْم َهل ْم أ ْ
َج مره ْم َونم م
َوالذ َ
آمنموا اب ََّّلل َومر مسله أمولَئ َ م
هؤالء الذين مجعوا بني اإلميان واإلنفاق ،فالسابقون منهم أيضا علی قسدمني -2:قسم قوهتم العلدمية
غالبة فيهم أولئك الصديقون .4قسم قوهتم العدملية غالبة ،وأولئك هم الشهداء ،والذين خيالفوهنم
هم الكفار ألحاب اجلحيم .ونزيد يف ذلك حكدمة :الصاحلون يكونون من ألحاب اليدمني بعد
الصديقني ،والشهداء .وهاهنا مل يذكر إال الطرف األعلی من اجلانبني.

( )1في ن م  :تنوحون.
( )2في ن م  :كان من إخوان نا ر جل من الفالحين إذا جاء ماء النهر في حفر ته فدوال به ك له يكون متهي ئا ق بل
ذلك،فأول ما وص ل الماء إلى الحفرة يجري دوالبه إلخراج الماء،وهو كان أغنى الفالحين في القرى المتجاورة .هذه
الواقعة التوجد في ن إ.
( )3في ن م  :فالناس واجب عليهم.
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ِّ
اخ ٌر بَ ْي نَ مك ْم َوتَ َكاثم ٌر ِّيف ْاأل َْم َو ِّال َو ْاأل َْوَال ِّد
ب َوَهل ٌو َوِّزينَةٌ َوتَ َف م
ا ْعلَ مموا أَََّّنَا ا ْحلَيَاةم الدنْ يَا لَع ٌ
ِّ ِّ
ظ
اب
يج فَ تَ َراه مم ْ
ص َف ًّرا مُثَّ يَ مكو من محطَاما َوِّيف ْاآلخ َرة َع َذ ٌ
ار نَبَاتمه مُثَّ يَه م
ب الْ مك َّف َ
َك َمثَ ِّل رَْيث أَ ْع َج َ
و َوا ٌن َوَما ا ْحلَيَاةم الدنْ يَا إَِّّال َمتَاعم الْغم مر ِّ
َش ِّدي ٌد َوَم ْغ ِّف َرةٌ ِّم َن َّ
ور ()10فتحليل احلياة الدنيا يف
اَّلل َوِّر ْ
هذه االٓية ،وليس النفع فيها إال ملن يستعدملها لتقوية اإلميان .فإذا تقدم إليه رجل ،ولو بعد أايم،
وها
وأزمان يكون سببا ملغفرة ذنوبه .إلی هذا إشارة يف قولهَ :سابِّ مقوا إِّ َىل َمغْ ِّف َرةظ ِّم ْن َربِّ مك ْم َو َجن ظَّة َع ْر م
ِ أ ِّمع َّد ْ ِّ ِّ
الس َم ِّاء َو ْاأل َْر ِّ
َك َع ْر ِّ
شاءم َو َّ
ض مل َّ
اَّلل
ِ َّ
ك فَ ْ
اَّلل يم ْؤتِّيه َم ْن يَ َ
آمنموا ِّاب ََّّلل َومر مسلِّه َذلِّ َ
ين َ
ت للَّذ َ
ض ِّل ال َْع ِّظ ِّيم ( )42يعين :إن كان ما استطعتم أوال فاعدملوا من االٓن قوله  :وجنة . . .اخل
ذمو الْ َف ْ
فذكر هاهنا لطيفة رايضية :األجسام هلا أبعاد ثلثة .والفطرةاإلنسانية تتفرس ببعد رابع أيضا ،ومل
تقدر علی إقامة احلجة علی ذلك ،وأان من القائلني به .واجعل عامل املثال البعد الرابع لعامل العنالر
حلكم يف األبعاد الرايضية .هكذا النقطة ليس هلا طول ،وال عرض ،وال عدمق يكون علی طرف
اخلط فإن استخرجنا نقاطا غري متناهية ال ينقص من اخلط شیء .وهكذا اخلط يكون طرف
السطح فإن استخرجنا خطوطا غري متناهية من السطح ال ينقص السطح أبدا .وهكذا السطح
طرف للجسم( )1فإن استخرجنا من اجلسم سطوحا غري متناهية ال ينقص من اجلسم شیء .وإذا
قلنا ابلبعد الرابع فيقع هذا اجلسم ذواألبعاد الثلثة علی طرف منه .فإذا استخرجنا األجسام ذات
األبعاد الث ٰلثة ال ينقص منه شیء .وحتدسنا لذلك من حديث الكسوف قال النيب ":لو أخذت
عنقودا من اجلنة فأكلتم منها إلی يوم القيامة ال ينقص منه شیء"( )2ملا ق ٔرات أان ذلك احلديث
حدس يف ذهين أن لوفرضنا ذلك اجلسم ،واألبعاد األربعة ،وحنن أنخذ العنقود ذا األبعاد الثلثة فبعد
أكلنا مبراتب غري متناهية ال ينقص من األلل شیء ،وجعلت األمر الوارد منقوال فجاء رجل ممن
قرأ يف "عليكره" يق ٔرا علينا احلديث فذكرت له ذلك التوجيه فقال :هذا فكر لحيح .بعض
( )1في ن م  :فإن من الجسم.
( )2أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما ،قال :خسفت الشمس على عهد رسول هللا
ص لى هللا عليه وس لم ،فص لى ،قالوا :يا رس ول هللا ،رأيناك تناولت ش يئا في مقامك ،ثم رأيناك تكعكعت ،قال« :إني
أريت الجنة ،فتناولت منها عنقودا ،ولو أخذته كلتم منه ما بقيت الدنيا» لينظر  :ص حيح البخاري ,اإلمام البخاري,
 ,510 /5رقم الحديث ,748 :باب رفع البصر إلى اإلمام في الصلوة.
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الرايضيني قائلون به .وعندي كتاب إمسه البعد الرابع فقط مرتجم من األملانية؛لكن ال أقدر علی
فهدمه مث أمرت أن يرجع إلی عليكره ،وهنا رجل ماهر يف الرايضية يفهم منه ،وهذا الرجل املاهر
الدكتور ضياء الدين( )1هو اليوم مدير جامعة عليكره فقال إين أيضا مسعت ابلكتاب ،ومل أق ٔرا ،وأان
كنت متيقنا بنفس املسألة؛ألن إثبات عامل املثال يف حكدمة اإلمام ويل هللا من األمور الالزمة املهدمة.
واملشاءون قاطبة ينكروهنا .ونريد تقريب أذهان العامة إلی عامل املثال بدليل من الرايضيات فاآلن
يقدر أحد أن ينكر البعد الرابع .إمنا يقول إنه ال أفهم هذا الفكر أخذته ألال من ذلك احلديث
مث جعلته مؤيدا هبذه اآلية .هذه السدموت واألرض أجسام ذوات أبعاد ثلثة ،وهي تقع بعرض
اجلنة ،وطوهلا مسكوت عنها متحد إلی ما ال هناية ،فلدما ذهبنا إلی موسكوه ذكران فكران يف البعد
الرابع هم يقولون :إن رايضيا روسيا كان له قول بذلك ،وتعجبوا من ذلك .وبعد ذلك مارأيناهم،
وهم يتوجهون بكل قوهتم لفهم قولنا المثل املناظرين.
ما أَصاب ِّمن م ِّ
ِ َوَال ِّيف أَنْ مف ِّس مك ْم إَِّّال ِّيف كِّتَ ظ
صيبَ ظة ِّيف ْاأل َْر ِّ
اب ِّم ْن قَ ْب ِّل أَ ْن نَ ْب َرأَها إِّ َّن
َ َ َ ْ م
ِّ
ك َعلَى َّ ِّ
آات مك ْم َو َّ
اَّلل َال مُِّيب مك َّل
َذلِّ َ
ْس ْوا َعلَى َما فَاتَ مك ْم َوَال تَ ْف َر محوا ِِّبَا َ
اَّلل يَسريٌ ( )11ل َك ْي َال َأت َ
مخمْتَ ظ
ال فَ مخوظر ( )13اإلنسان يسعی لتكدميل ما رآه لحيحا ،وآمن به ،فإذا كان رجل ٔيومن ابهلل

يسعی طول عدمره إلقامة حكدمه علی األرض .أما املصائب والفرحات فال دخل هلا يف استكدمال

اإلنسان سري كدماله .املصائب واألفراح أتيت حتت قواعد غري هذه ،فااللتفات إليها يكون بنظراثن.
اإلنسان يف الفرح يصل إلی االختيال واالفتخار ال حيبه هللا .وإذا ولل يف املصائب إلی درجة
البخل ال حيبه هللا .إن هللا هو الغِن احلميد .ال حيتاج إلی أموال الناس إمنا ينظر إلی سعی الرجل
لنصرة احلق .وهذا كله لتكدميل الفطرة اإلنسانية .وإليه اإلشارةيف قوله :لََق ْد أَرسلْنَا رسلَنَا ِّابلْب يِّنَ ِّ
ات
َ
َْ مم
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِْ َش ِّدي ٌد َوَمنَافِّ مع
اب َوالْم َيزا َن ليَ مق َ
َوأَنْ َزلْنَا َم َعه مم الْكتَ َ
َّاِ ِّابلْق ْسط َوأَنْ َزلْنَا ا ْحلَدي َد فيه َأب ٌ
وم الن م
ص مره َومر مسلَه ِّابلْغَْي ِّ
لِّلن ِّ
ب إِّ َّن َّ
َّاِ َولِّيَ ْعلَ َم َّ
ي َع ِّز ٌيز ( )15أي أداء للفرض اإلنساين
اَّلل قَ ِّو  ٌّ
اَّلل َم ْن يَ ْن م

( )1لم أطلع على ترجمته.
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يتعلق بعقله .اإلنسان إذا عرض عليه أمر عقله ال يقبله فال يقبل ذلك األمر أبدا فطرته فاهلل رحيم
بعباده أرسل رسله ابلبينات.
ِّ
اب َوال ِّْم َيزا َن .ألن االجتدماع ال حيفظ علومه إال ابلكتاب ،وال أييت
َوأَنْ َزلْنَا َم َعه مم الْكتَ َ

إليه التغري والتحريف .وامليزان هذا هو نور القلب الذي حيكم أنه ألاب أو أخط ٔا .ليقوم الناِ
ابلقسط .مث الناس يكونون يفهدمون احلق؛لكن ال يقومون ابلقسط بل يعاندونه .ولذلك أشار
بقوله :وأنزلنا احلديد . . .اخل احلديد ينتفع به يف احلرب ،ويف الصناعات قوله :وليعلم هللا من
ينصره . . .اخل فالفرض من اإلنسانية ليس إال يعلدمه هللا .هل هو ينصر احلق أم ال؟ .إن هللا قوي
عزيز ليس مبحتاج إىل إعانة الناس.
ْكتَاب فَ ِّم ْنهم مهتَ ظد وَكثِّري ِّم ْنهم فَ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اس مقو َن
يم َو َج َعلْنَا ِّيف ذم ِّريَّته َما الن بم َّوةَ َوال َ
ْم َ ٌ ْ
َولََق ْد أ َْر َسلْنَا نموحا َوإبْ َراه َ
( )43فابتداء هذه السلسلة الذي يقوم القرآن إبحيائه هو من أئدمة األرض املقدسة نوح مث إبراهيم،
ويف االرض املقدسة النبوة والكتاب كان لذريتهدما فقط .أنتم تعرفونه حنن جنعل األرض املقدسة
إحدی األراضي السبع ،ولعلكم مسعتم قول إبن عباس( :)1إن يف كل أرض آدم مثل( )2وهكذا.
واشتبه علی الناس معنی هذا األثر؛ألهنم اليقدرون علی تعيني األراضي السبع .وهذه السلسلة
ممتازة عن سالسل األراضي األخری.
مُثَّ قَ َّفي نَا َعلَى َ ِّ ِّ
ِّ ِّ
اإل ِّْْنيل َو َج َعلْنَا ِّيف قملم ِّ
وب
ْ
آَث ِّره ْم ب مر مسلنَا َوقَ َّف ْي نَا بع َ
يسى ابْ ِّن َم ْرَميَ َوآتَ ْي نَاه ِّْ َ
َّ ِّ
وو ِّ
ِّ
ِّ
ان َّ
اَّلل فَ َما َر َع ْوها
الذ َ
اء ِّر ْ َ
ين اتَّبَ عموه َرأْفَة َوَر ْمحَة َوَرهبَانيَّة ابْ تَ َدعموها َما َكتَ ْب نَاها َعلَْيه ْم إَِّّال ابْتغَ َ

( )1سبق ترجمته في مقدمة البحث.
( )2أخرجه اإلمام الحاكم في مس تدركه عن عطاء بن الس ائب ،عن أبي الض حى ،عن ابن عباس رض ي هللا عنهما،
أنه قال{ :هللا الذي خلق س بع س ماوات ومن ا رض مثلهن} [الطالق ]59 :قال :س بع أرض ين في كل أرض نبي
كنبيكم وآدم كآدم ،ونور كنور ،وإبراهيم كإبراهيم ،وعيسى كعيسى «هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه»لينظر:
المس تدرك على الص حيحين ت :أبو عبد هللا الحاكم النيس ابوري المعرو بابن البيع (المتوفى401 :هـ ) رقم
الحديث ,131/9 ,3899:تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت ط :ا ولى5455 ،
– 5220م.
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ح َّق ِّر َعايتِّها فَآتَي نَا الَّ ِّذين آمنموا ِّم ْنهم أَجرهم وَكثِّري ِّم ْنهم فَ ِّ
اس مقو َن ( )48هذه( )1آخر تلك
ْ
َ َ
َ
َ
ْ َْ ْ َ ٌ ْ
السلسلة ٔرافة ورمحة هم قاموا جلدمع األمم علی اتباع عيسی بن مرمي .فهذه كانت مثل االبتداء
لغلبة القرآن .وفعل ألحاب عيسی يقاربه فعل ألحاب بودا فهؤالء نشروا داينة متقاربة إلی مجيع
أقوام الدنيا؛لكن ألحاب عيسی ابتدعوا رهبانية لعلهم أخذوها من ألحاب بودا ما كتبناها
عليهم . . .مل يكن واجبا إال ابتغاء رضوان هللا إيصال النسانية إلی العلم واإلنصاف فما رعوها.
 .اخل يعين فسقوا فيها جعلوها سبب مجع حطام الدنيا فآتينا الذين . . .اخل فالسالسل املقدمة
قليال كانوا علی احلق ،وأكثرهم كانوا خارجني عن الطريق املعتدل.
فالنبوة انقسدمت إىل عدملني .2 :حفظ الكتاب  ،وإقامة احلكم حتت قانونه كدما كان من
موسی .4 .تعليم الناس ابل ٔرافة والرمحة كدما كان من ألحاب عيسی .والذين يؤمنون
ألحاب
ٰ
ابلقرآن فرضهم اجلدمع بني األمرين .ويف هذا يكونون السابقني علی مجيع األمم .إلی هذا املعنی
اَّلل و ِّ
َّ ِّ
آمنموا بَِّر مسولِّه يم ْؤتِّ مك ْم كِّ ْفلَ ْ ِّ
ني ِّم ْن َر ْمحَتِّه َوََْي َع ْل
ين َ
آمنموا اتَّ مقوا َّ َ
إشارة يف قوله تعاىلََّ :ي أَيها الذ َ
اَّلل رَ مف ِّ
ِّ
يم ( )18فالنبی يعلدمكم طريقني ،ولكم كفالن من
لَ مك ْم نمورا ُتَْ م
شو َن بِّه َويَ ْغف ْر لَ مك ْم َو َّ ٌ
ور َرح ٌ
األجر وَيعل لكم نورا . .اخل إن كان الكتاب ابللسان العريب ،والدين مرتب علی عادات
العرب؛لكنه إذا ذهبتم إلی أقوام آخرين جيعل هللا لكم نورا يف قلوهبم ميشون بذلك النور تقيسون

أحواهلم ،وتعتربوهنا ابلقرآن ويغفرلكم . . .إذا كان قصوركم )2( ،ووقع منكم خطأ( )3فال يكون
عند املسلدمني رهبانية ،ونوراملعرفة يكونون حاملني له إلی درجة مل يسبقهم أمة إليها ،فأهل الكتاب
يزعدمون خصولا النصاری أن الناس ال ميكن هلم االجتدماع العاملي إال بتقليدهم .فاملسلدمون
ابتباعهم لنبيهم ،وجعلهم القرآن إماما يقطعون مجيع أودية الرتقي هذا كانوا بذلك أسبق السابقني.
فالقرآن أنش ٔا نش ٔاة جديدة .إلی هذا املعىن عندان إشارة يف قوله :لِّئَ َّال ي ْعلَم أَهل ال ِّ
ْكتَ ِّ
اب أ ََّال
َ َ م
اَّلل َوأ َّ
شاءم َو َّ
ض َل بِّيَ ِّد َّ
ض ِّل َّ
ض ِّل ال َْع ِّظ ِّيم
اَّلل ذمو الْ َف ْ
َن الْ َف ْ
يَ ْق ِّد مرو َن َعلَى َش ْي ظء ِّم ْن فَ ْ
اَّلل يم ْؤتِّيه َم ْن يَ َ
( )1في ن م  :تلك
( )2في ن م  :قصدكم
( )3في ن م  :يغفرلكم
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( )44يعين أال ابتباعنا وأن الفضل بيد هللا . . .اخل فنحن آمنا ابلقرآن يؤتيه هللا ذلك الفضل،

فهذه األمة األمية تسبق أهل الكتاب بفضل هللا )1( .الذهنية ،والثقافة من كنكا إلی النيل كانت
واحدة قبل إبراهيم ،وإبراهيم من برمهن .وقد حدثت يف وادي دجلة ،والفرات ،والسند حفرايت
تدل ()2علی وحدة املنشأ ،ومل أعرف ،ومل أحتقق ألل نوح  .أما ألل إبراهيم فربمهن.

( )1في ن م  :وهللا ذو الفضل العظيم الحمد هلل تمت السورة.
( )2في ن م  :كلمة " تدل " التوجد.
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بسم هللا الرمحن الرحيم

اومومن
سورة ٔ

ب َش ِّد ِّ
حم ( )4تَ ْن ِّزيل ال ِّ
ب َوقَابِّ ِّل الت َّْو ِّ
ْكتَ ِّ
يز ال َْعلِّ ِّيم ( )1رَافِّ ِّر َّ
الذنْ ِّ
اَّلل ال َْع ِّز ِّ
اب ِّم َن َّ
يد
م
اب ِّذي الطَّوِّل َال إِّلَه إَِّّال هو إِّلَْيه الْم ِّ
ال ِّْع َق ِّ
صريم ( )3حم مثانية وأربعون آية .هذه املدة للحركة
ْ
َ
َ
اإلسالمية يف مركزها األول :ح ۸ :من املبعث بعد مثانية من السنني ،أسلم محزة( )1وعدمر وأدوا
الصلوة جهرا يف احلرم ابجلدماعة .وعندان هذه مرتبة أوىل من احلكومة االجتدماعية غري العسكرية
حكم اإلسالم ابتداء من أول نزول القرآن .كل من آمن ابلنيب أبن ال إله إال هللا الذي أرسل هذا
النيب ،فهؤالء سلدموا حكومة حاكم إذا كانت معارضة حلكم اإلله النازل علی هذا الرسول ،فكل
مؤمن عندهم شرط يف قبول حكومة حاكم أن ال يكون خمالفا حلكم اإلله املنزل علی هذا الرسول
 ،فإذا مل خيالف حكم حاكم فيطيعه املؤمن حسب مصاحله ،وإذا خالف فال يطيعه كائنا من كان
سواء ذلك احلاكم كان أابه أو مرشده أو حاكم االجتدماعية اليت نش ٔا فيها ،فريد حكم كل حاكم
من أبيه إلی ملك إذا كان خمالفا .هذا أمر واضح يف معىن قبول اإلسالم .وأان حبدمد هللا أرى املسألة
واضحة كاألمور املبصرة؛لكن نری طوائف من العلدماء األزكياء السياسني يرتددون يف مثل تلك
احلاالت .غلب نظام الكافرين للقرآن علی حكومة املسلدمني .أحكام املسلدمني أطاعوا الكفار،
فيجوز الفقهاء املسلدمني املسلم يطيع هذا الوايل املسلم أداء لفرضهم اإلسالمي أفال يكون هذا
إطاعة للكافر ابلواسطة؟؛لكن هؤالء طال عليهم األمد فقست قلوهبم فال يفقهون( .)2و ٔرايت حالة
(َ )1ح ْمزَ ة بْن َعبْد المطلب بْن هاش م بْن عبد منا أَبُو يعلى ،وأمه:هالة,وهو ش قيق ص فية بنت عبد المطلب أم
صلَّى ا َّ َعلَيْه َو َسلَّ َم وأخوه من الرضاعة ،أرضعتهما ثويبة موالة أبى لهب ،وكان حمزة
الزبير ،وهو عم َر ُسول ا َّ َ
صلَّى ا َّ َعلَيْه َو َسلَّ َم بسنتين ،أسلم في السنة الثانية من المبعث وشهد أحدا ،فقتل بها يَ ْوم السبت
أسن من َر ُسول ا َّ َ
النص من ش وال ،وكان قتل من المش ركين قبل أن يقتل واحدا وثالثين نفس ا ،منهم :س باع الخزاعي ،قال له حمزة:
هلم إلي يا ابن مقطعة البظور ،وكانت أمه ختانة ،فقتله .لينظر :أسد الغابة .192-198 /5
( )2في ن م  :أنا بحمد هللا أس لمت بنفس ي كنت في ابتداء البلوظ ما كانت علي حكومة إال كبير عائلتي.وفي تلك
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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املسلدمني يف اهلند أن كثريا منهم يطيعون احلكومة اإلنكليزية بطوع رغبتهم وتناقض أفكارهم فال
أعرف شيئا سوی أنه طال عليهم األمد فال يقدرون أن ينظروا إلی األمور ابلتحقيق إال متلبسا
بتقليد آابئهم وإال متلبسا ابلتضييق علی قضاء حوائجهم ،وهم متفقون علدما أن تقليد االٓابء يف
مثل تلك األمور كفر ،وإبداء عذر التضييق يف احلاجات نفاق؛لكن يف أمورهم ال حيكدمون ابحلق.
()1

مث أمحد ريب أين وللت خبدمة شيخ اهلند حمدمود حسن( )2ف ٔرايته يف تلك املسألة حاكدما
ابحلق,وهو يداوي الناس؛ألنه يتفحص موقفا مناسبا لالنقالب فقدرت علی فهم سرية مشاخيه إلی
اإلمام ويل هللا .وقبل ذلك كانوا حتت حكومة اإلسالم من شرح الصدور فافرتق عندي بعد ذلك
الذين جياهدون النتصار احلق فيتحينون مواضع النتصارهم أشبههم حباليت يف بييت كنت
أسلدمت؛ولكين ما قدرت علی اخلروج من العائلة وإعالن اإلسالم ،وكنت يف تلك املدة أحتني
الفرلة للخروج .فدما كان قليب يف ذلك الزمان مطيعا لكبري عائليت إال يف الظاهر واستصحاب
احلال ،فطائفة اجملاهدين يف اهلند ،وإن كانوا يف الظاهر ساكنني لامتني علی حكم الكفار ،وأهنم
يتحينون الفرلة للقيام عليها ،فال أشك أهنم علی احلق .وطائفة أخری ال يعرفون إطاعة الكفار
مضرة إبمياهنم ،ويشتغلون ابلعدمل أبحكام الدين حسب استطاعتهم ،كأهنم يعيشون يف احلكومة
املسلدمة ،فهؤالء أحسبهم مثل الذين جعلوا عدمارة املسجد وسقاية احلاج غاية دينهم ،فإن مل يوافقوا
الكفار ابإلرادة فهؤالء كألحاب اليدمني .وأما الذين يدعون إلی إطاعة احلكومة ويشتغلون بذلك
فهمت أنا .رأيت عامة المسلمين وخاصتهم متوافقين على ذلك أنه واجب علي إنكار إطاعة كبير عائلتي بعد ماكبرت
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
وتناقض أفکارهم  .أليس حالي في ترك إنكار كبير عائلتي وحالتهم في ترك إنكار حكومة الحكام اإلنكليزية س واء
بس واء؟ عندي الفرق بين الحالتين .وأنا بحمد هللا اليوم بال إلى درجة الفهم فأحكم أنه اليمكن حد أن يأتي عندي
بإبداء فرق بينهما فتعجبت كي بطل تفكر الناس؟ أنهم في أمثال أمري متفقون على إنكار وعلى أمثال أمورهم كأنهم
متفقون على اإلطاعة .
( )1فأنا في مثل هذه ا مور ال أقلد كانئا من كان.وكل من أراد أن يغالطني في ذلك أعرفه مثل ا مم المجرمة
اليهود والنصارى والبراهمة.عندنا في الهند كلهم سواء بسواء.
( )2سبق ترجمته.
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منشرحي الصدور فال أقدر أن أحكم عليهم أهنم فهدموا اإلسالم ،فأشكر ريب أنه يسريل لحبة
مشاخيي يعلدمون الدين ويعدملون به ولار لحبتهم سببا خلروجي من ظلدمات كثرية فدما زلت
متوالال يف ذلك الفكر وجريت الطوائف من أهل العلم وأهل احلكم من األقوام املختلفة املسلدمني
تيقنت أن قول ال إله إال هللا إذا كان إبخالص وبفهم ينفي حكومة غري هللا عن قائله.
والفرق يف املدارج إمنا هو يف الفهم والبصر ،فأان معتقد حقيقة بقول من قال :إن أعظم اجلهاد
هو التعليم ،فإن القائلني بال إ ٰله إال هللا من املسلدمني إمنا أحيطوا ابلظلدمات لعدم تعليم الرشد من
معنی كلدمة التوحيد لعامة املسلدمني .وأان حبدمد هللا مؤمن أبن القرن األول من املؤمنني كانوا منزهني
عن تلك الوضعة أهنم ال يعلدمون معنی قوهلم الإله إال هللا .هم إذا آمنوا ابهلل قدمواحكومة الرسول
من هللا عل كل حكومة يف الدنيا سواء كانت يف البيت يف املدينة يف الدولة ،فتحقق بذلك أن
كل مومن كان يسلم حلكم النيب املرسل من هللا ،وال يقدم علی ذلك حكم أحد ،فلم يتحقق
بذلك حكومة النيب علی املؤمنني .هذا الذي نسدميه ابحلكومة اإلسالمية االجتدماعية .هذه ابتدأت
من أول يوم نزول القرآن وإميان أم املومنني خدجية وورقة بن نوفل وأبی بكر الصديق ومن معهم
ابلنيب ،وتسليدمهم مجيع األمور للنيب فهم يطيعون الناس بعد اإلجازة من النيب.
هذه كانت ابتداء احلكومة االسالمية ،وارتقت ابلتدريج  :عبد من عباد كرباء قريش يؤمن
ابلنيب فريد حكم ساداته إلی حكم النيب إن أجازه يعدمل أبمرهم وإن منع النيب عبدا من عبيد
املسلدمني عن شیء فال يقدر ساداهتم إبمجاع قوهتم إن يذعنوا هذا العبد لقبول أمر خالف أمر
النيب فهذا أدهش عقوهلم ،وفهدموا أن عزهم علی شرف الزوال إن استقر هذا الدين فكانت
خمالدمات وجمادالت حتی أسلم عدمر ومحزة يف السنة الثانية من املبعث فخرجوا جمتدمعني من بيت
اتفقوا فيه إلی املسجد احلرام ،وأقاموا الصلوة جهرا ،فكان إعالان بقيام احلكومة اإلهلية االجتدماعية
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مبكة .وهذا الذي استفدانه من حكدمة اإلمام ويل هللا من حاشيته علی تفسريه يف سورة الرعد،

()1

ومن بيانه يف فيوض احلرمني(.)2
فرق بني اخلالفة الباطنة ،والظاهرة بني( )3الفرق بني اخلالفتني .وإذا أمعنا وأتقنا فهم كلدماته
وجدانها أقوی وأعلی من كل رجل اجتدماعي يدعو يل سوسيالزم يف زمننا ،فجعلنا هذا األساس
من تعليم القرآن هو مرتقی اإلنسانية .وما تشوشنا بعد ذلك من دعاة االنقالب األوروبيني ،فإننا
الننصر اإلسالم إال ابعتبار هذه احلكومة االجتدماعية .وأما احلكومات اإلسالمية اليت اعرتت
اإلسالم يف طول حياته فأول ذلك اخلالفة اإلهلية الظاهرة بعد فتح مكة أقامها النيب مث اتبعه خلفائه
من الصديق والفاروق وعثدمان وسنتني من خالفة علي مث التحق معهم معاوية فهذه اخلالفة املثل
األعلی يف ديكتاتورية االنقالب .فإن االنقالب ال يتم إال ابلدكتاتورية .فاملرحلة األولی اخلالفة
الظاهرة حتت علي مقتل عثدمان ،وهو مصداق م أربعني سنة بعد ظهور االجتدماعية الباطنة ،فدمعىن
ح اجتدماع القوة االجتدماعية ،ومعنی ميم انضدمام القوة الديكتاتورية االنقالبية معها .فهذا الدور
هو مركز أدوار االسالم .واإلمام ويل هللا جيعل القرون الث ٰلثة منحصرة فيها( )4مث أضدمدمنا إليه سنتني
من خالفة علي لارت مخسني هي مصداق نون مث إذا أضدمدمنا إليه عشرين سنة من إمارة معاوية
لارت سبعني أو إحدی وسبعني هي مصداق آمل ،فهااتن الدوراتن نون آمل منضدمتان إىل الدورة
املركزية .فنحن ننصر اإلسالم يف تنظيدمه االجتدماعي أوال مث إذا قدران علی االنقالب لذلك املقالد
جنعل اخلالفة الظاهرة علی درجاهتا الثالث مثالً أعلی حسب مصلحة الوقت نقتدي ابألئدمة يف

درجاهتا الثالث.

( )1لينظر:هامش فتح الرحمن بترجمة القرآن،اإلمام ولي هللا الدهلوي،س ورة الرعد،917،تحت قوله تعالى :أَ َولَ ْم
صها ِم ْن أ َ ْ
ب ()45
ض نَ ْنقُ ُ
سا ِ
ط َرافِها َوا َّ يَحْ ُك ُم َال ُمعَ ِقّ َ
س ِري ُع ْال ِح َ
هو َ
يَ َر ْوا أَنَّا نَأْتِي ا ْ َ ْر َ
ب ِل ُح ْك ِمه َو َ
( )2لينظر:فيوض الحرمين ,اإلمام ولي هللا الدهلوي ،334,ترجمته با ردية،محمد س رور ،ط:دار اإلش اعت
كراتشي،عام5454:ه.
( )3العبارة تكون هكذا :بين النبي الفرق بين الخالفتين؛ ن السياق يوافقه.الباحث
( )4لينظر :إزالة الخفاء عن خالفة الخلفاء،اإلمام ولي هللا الدهلوي،مقصد أول،441،ط:قديمي كتب خانه كراتشي.
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علی،
تتدمة الكالم :فكري أن دور النيب مع دور الصديق مخسة وعشرون سنة هو املثل األ ٰ

ومل يكن فيه لرأمسالية أدنی اعتبار .كل الناس يعدملون حسب طاقتهم هلل يف تكدميل نظام االجتدماعية
اإلنسانية ،ويزرقون معاشهم بقدر ضرورهتم ال بقدر مرتبتهم يف العدمل االنقاليب يعين االجتدماعي.
رجل كبري من السابقني له يف عياله ثلثة أنفار .ورجل من ألحاب اليدمني يعدمل حسب
ما ٔيومر له يف عياله عشرون نفرا .فاألول أيخذ معاش أربعة .والثاين:أيخذ معاش أحد وعشرين
نفرا ال يبق السابق بقدر درهم علی هذا الرجل .هذا النظام كان قائدما طول حياة النيب إلی آخر

خالفة الصديق.
قد رأينا الناس هم يفضلون فتوحات زمن الفاروق وعثدمان وبنی أمية ،ويبالغون يف تعظيم
أمرها ،وحنن معهم يف ذلك األمر؛لكن خنالفهم يف أمر واحد :أييت يف أفكارهم أن زمن النيب
والصديق كان زمن ضعف اإلسالم حنن خنالفهم يف ذلك .ألل قوة اإلسالم إمنا كان زمن النيب
والصديق فقط .ألستم ترون كيف كان سحاب اجلهل والظلدمات غاشية علی مجيع جزيرة العرب؟
وكيف لار اجلولافيا؟ مث ينظرون كيف كان قوة اإلنسانية متشتة إلی عائالت وقبائل؟ وكيف
اجتدمعت حتت نظام القرآن؟ ،وكل ذلك ما حصل إال جبهد( .)1أفكانت مثل هذه مرة اثنية يف
اإلسالم؟ الناس كانوا تعدوا بعظدمة النبوة فاجتدمعوا علی نظام القرآن ،فلدما تويف نبيه انتشروا مثل
األول وارتدوا ،فكيف مجعهم الصديق علی إمارة رجل منهم ينفذ القانون؟ هل وجدت مثله مرة
أخری يف اإلسالم ؟ ويف تلك الدورتني مل يكن أدنی أثر للرأمسالية يف اإلسالم.
فنحن ال نری يف القوة واالجتدماعية احلقانية دورا مثل دور النيب والصديق مث بعد ذلك جاء
دور الفاروق فيه كانت فتوحات وهالك كسری وقيصر؛لكن مع مداخلة ما من الرأمسالية يف النظام
االجتدماعي لإلسالم ،وإن كانت الرأمسالية يف تلك الدرجة حمدودة حبدود ومشروطة بشروط ،وكان

( )1في ن م  :بزيادة جهيد.
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هو يقظان ال يرتك كبارعدماله واللغارة بدون املراقبة؛بذلك تقيدوا يف الرأمسالية حتت احلدود ،فدما
ضرهم ذلك كثري ضرر.
هذا الدور الثاين كان متوسطا يف أدوار اإلسالم ،وهو املقتدي للرأمساليني ولالجتدماعيني,
وهي يف التحقيق أنزل من الدور األول ،والتحق بدور الفاروق ست سنني من دور عثدمان كان
يعدمل مثل أعدمال الفاروق مث شرع الدور الثالث فكانت فيه الرأمسالية مطلقة غري حمدودة حبدود
الفاروق ،واستدمر ذلك الدورإلی قتل عثدمان مث تبعه معاوية بعد حتصيل الغلبة فكانت دورا رأمسالية
مل تكن متقدمة علی النظام بل كانت اتبعة .وعندان هذا الدورأيضا من أدوار احلق يف الدرجة
الثالثة .وبعد ذلك مل يبق يف شیء إذا حصلوا الرأمسالية وجعلوها مقصد حياهتم واستعدملوا يف
حتصيل النظام االسالمي ،وال نعد هذا الدور( )1من أدوار احلق بل يكون فيه اختالط وحمقون
ومبطلون ،وجنعل هذا الدور الثالث علی درجتني -2:درجة مثل عدمل عثدمان بعد ست من
السنوات إلی مقتله ،ويف ذلك الزمان النظرايت كانت نظرايت فاروق ،وعدمل اخلواص أيضا كان
متقيدا بقيود الفاروق .وأما أمر العامة فكان مطلقا فهي تلتحق يف الدرجة الثالثة بدور النيب-4 .
الدرجة الثانية من هذا الدور ،فكان مثاهلا زمان معاوية ،النظرية,وعدمل اخلواص أيضا دخل فيها
الرأمسالية مطلقا؛لكن ما تقدمت علی النظام .النظام كان حاكدما علی الرأمسالية .وهذا الدور
جعلناه الحقا بدور عثدمان مث من إمارة عبدامللك()2واستقرارها إلی آخر إمارة هارون( )3كان نظام
زمان معاوية حاكدما يف احلكومات ،فهي أيضا التحقت ابلدور الثالث من أدوار االسالم.
بقي شیء واحد بعد قتل عثدمان .بقي علي جياهد للخالفة ،ومل يفزعندي ابالقتناع التام.
كان مقصده علی إقامة اخلالفة علی الدور األولص دور النيب والصديق ال علی الدور الثاين
صدورالفاروق وعثدمانص ،والدور الثالث الذي ابتدأ بعد ست من عهد عثدمان حنن نرتضي به،
( )1في ن م  :نحن النعده
( )2سبق ترجمته
( )3سبق ترجمته
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وجنعله يف الدرجة الثالثة من أهل احلق ،ونسلك يف ذلك االنسالك كبار خلفاء قريشص معاوية
وعبدامللك وهشام بن عبدامللك واملنصور إلی هارون؛لكن علي ماكان يرتضي ابلدور الثالث وما
كان جيعله من مقتضی احلكومة القرآنية .عنده حكم اإلسالم كان منحصرا يف الدرجتني-2:
درجة النيب والصديق  -4درجة الفاروق وعثدمان إلی ست سنوات من عهده فأراد أن يرد اخلالفة
إلی الدرجة األولی .لو كان رضي إبقامة اخلالفة علی الدرجة الثانية لوجد له أنصارا؛لكنه أراد األمر
األول فلم جيد له معاونني ،ولار مضطرا أن يسري ابلسري علی الدرجة الثالثة ففشل يف إقامة احلق
الذي كان يريده.
ب َش ِّد ِّ
يد ال ِّْع َق ِّ
ب َوقَابِّ ِّل الت َّْو ِّ
حم ( )4تَ ْن ِّزيل الْكِّتَ ِّ
يز ال َْعلِّ ِّيم ( )1رَافِّ ِّر َّ
الذنْ ِّ
اَّلل ال َْع ِّز ِّ
اب ِّم َن َّ
اب
م
ِّذي الطَّوِّل َال إِّلَه إَِّّال هو إِّلَْيه الْم ِّ
صريم( .)3فتلك السوراليت يف أوائلها حاميم إلی سورة األحقاف
ْ
َ
َ
هي تبحث عدما كان مركزا للحركة االجتدماعية اإلسالمية .مثاين سنني أوال جلدمع الكلدمة ،وتنظيم
احلكومة االجتدماعية مث أربعون سنة لتكدميل النظرية بضم القوة الديكتاتورية معها .الناس هلم خملصون
إما يدخل ذلك االجتدماع اتما وإما يرتك القوة السياسية لتلك االجتدماع ،ويتبعون حكم االجتدماع
ال يعارضون بوجه .معنی ذلك يف االنضدمام إلی االجتدماع عاما ،وليس بعد ذلك إال القتال.
نقاتلهم هذا نسدميه برانمج الديكتاتورية ،ومت ذلك يف أربعني سنة ،فجدمع الكلدمة لتأسيس املركز
هو مقصود تلك السور"احلواميم" .والبحث عن املسائل يكون علی فلسفة اإلهلية هذهبا األنبياء
الكرام آخر أئدمتهم إبراهيم ،فرعاية تلك الفلسفة يف مجيع أطوار هذا االجتدماع ألزم؛ألن األمر ال
يتأسس إالعلی شیء انقاد له الطبيعة البشرية بكدمال اطدميناهنا .وهذا ال ميكن إال ابلرجوع إلی
ألول عقلية نظرية إذا وافق هلا أهل العقول حيسبوهنا شيئا طبيعيا هلم كان غاب عنهم فحصل هلم.
هم يفتدموهنا.
مسي تلك الفلسفة العقلية ابلفطرة يف لسان كتاب هللا ،فالناس إذا قرأوا القرآن ،ومل ينضبط
يف طبيعتهم أحكام الفطرة اإلنسانية ،والفلسفة اإلهلية اإلبراهيدمية ال يفهدموهنا قطعا ،وفهدمهم هذا
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هو تلوين السطح فقط ال ميكن عليها أتسيس ملة انقالبية يف العامل ،فإن احملنة اليت تصرف إلنشاء
االنقالب ال يكون بعد ذلك انتفاع الناس بذلك االنقالب بقدر تلك احملنة بل ينتشر أفكارهم
قبل ولول النتيجة .أما إذا اتفقوا يعين إذا اتفق أهل الرأي منهم( )1وأهل عقد تلك الفلسفةمث
اجتهدان وسعينا إلنشاء االنقالب ينتفع الناس عنه إلی أزمان مديدة .وكل ما حدث شیء من
اخللل ميكن جربه بسهولة ،واملقصد يف كالمنا هذا أن أتسيس مثل هذا االنقالب مبين علی فهم
أحكام الفطرة اإلسالمية ،وهي إسم للفلسفة اإلهلية االجتدماعية تكاملت يف زمن إبراهيم .أتسيسها
كان من إدريس مث جاء دعوة نوح ٔمويدة لذلك فنضجت األفكار مث حدث فيها األغالط وتتابع

األنبياء إللالحها.

نذكر هنا كلدمة التأثريات الطبيعية كان منبعها بعد العنالر الكواكب والسدموايت ،فكان
األنبياء كلهم دعوهتم إلی هللا مبنية علی أن خلق السدموت واألرض ،واستناد اآلاثر إلی املنابع
الطبيعية العنالر ،واألفالك كانت مسلدمة مسلسلة فانتظدمت عليها الداينة الصابئية فكان من
نتائجها الطب والنجوم مث حدث أغالط قوية :الناس يعبدون الكواكب منبع التأثري وجيعلوهنا آهلة
حتت اإلله احلق .وهذا هو الشرك ،فإن دعوة األنبياء أن الإله إال هللا .وتقسيم األمور بني اإلله
احلق واإلله الصغار خروج عن مسلك األنبياء .ويف هذا الزمان الطويل حدث يف اإلنسانية ارتقاء
كان األفراد من بين آدم جيدمعون الكدماالت الكوكبية يف أنفسها فانتظدمت بتلك السلسلة مجيع
القوی الفلكية انتقلت إلی أفراد من بين آدم .وهؤالء األفراد هلم حمل االجتدماع نسدميه حبظرية
القدس ،فأفراد حظرية القدس ملا قاموا مقام الكواكب واألفالك كلها قام إبراهيم ،ودعا إلی نسخ
الداينة الصابئية ،وترك االعتدماد علی الكواكب واألفالك واملنع عن النجوم والكهانة ،وإرجاع أفكار
بين آدم يف منبع التأثريات إلی حظرية القدس فيجعلون حظرية القدس هو الواسطة بينهم وبني رهبم
حصلت هنا لطافته مل تكن حاللة يف الداينة الصابئية .الكواكب حياهتا طويلة ابلنسبة إىل اإلنسان
فيت ٔاثر بذلك اإلنسانية بسهولة وجيعل نفسها ابلنسبة إىل الكواكب حقرية فتنشعب منها عظدمة
( )1في ن م  :وانطبق الحق،والقصد على تلك الفلسفة.
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الكواكب ابلطبع .فالطبائع الناقصة متيل إلی الشرك كانوا طبيعتهم؛ألهنم ال يقدورن أن جيردوا
أفكارهم عن عظدمة السدموايت .فلدما حصل تلك الكدماالت كلها ألفراد بنی آدم واجتدمعوا يف
حظرية القدس فإذا قدر معلم عل لرف نظر الناس من الكواكب إلی حظرية القدس جيدون
البشر يف حظرية القدس مساواي هلم يف البشرية ويرجون ألنفسهم أن يلتحقوا حبظرية القدس فال
يبقی شیء عظيم يف دماغهم فوق اإلنسانية إال هللا احلق .هذا هو أساس امللة احلنفية .فإذا تكامل
اإلنسان يف هذا الفكر جيد نفسه منسلكا يف حظرية القدس كأهنا اقتضاء الطبيعية اإلنسانية،
فكانت هذه فطرة اإلنسانية تنكر عظيدمة غري الرب فتجدمع مجيع حاجاهتا بواسطة حظرية القدس
يف ذات الرب فيصري اإلنسان يف كائنات العامل سببا لنشر عظدمة الرب إلی مدارك أدىن املخلوقات.
فإذا زادت قيدمته يف الكائنات هذه دعوة امللة احلنفية ،وهذه فطرة هللا اليت فطر الناس عليها .هذا
كله حنصنا فيه أفكار اإلمام ويل هللا ،وعرضنا يف ذلك أن كلدمة هللا إسم فلسفة إهلية إبراهيدمية
ارتقت بعد نسخ امللة الصابئة فال يتهاون الرجل بكلدمة الفطرة ،ويفهدمها مثل املاء واخلبز إذا مسع
الفطرة كأنه أدركها كلها بل يلتفت إليها كأهنا فلسفة غامضة إهلية اجتدماعية توجه إلی هتذيب
عصبات من كبار األولياء .فإذا استحضرها اإلنسان مبثل ما ينبغي هلا من العظدمةمث ق ٔرا حلواميم
يفهم أساس دين القرآن ويعرف حكدمة إلزامها للناس ويعرف أهنا شیء ،وال ينسخ أبدا .نرجو من
املتفكر أنه يتفكرهل ميكن فهم تلك اخلصائص يف احلركة العلدمية بدون اجتهاد وبدون مكابدة
لعاب يف حتصيلها؟مت التدمهيد.
تنزيل الكتاب . . . . . . .إلی اومصري :تلك أمساء إهلية تعينت يف حظرية القدس بواسطة جتلي
هللا القائم علی العرش الظاهر يف حظرية القدس .فأنوار التجلي القائم يف وسط حظرية القدس ملا
اتصل أبفكار أفراد احلظرية فيحدث األمساء يعين عنواانته لتأثري األنوار حسب زمنية أفكار حظرية
القدس .فاإلسم يف احلقيقة يكون واحدا يتعدد بتنوع أتثرياته يف قلوب احلاضرين يف حظرية القدس.
هذا الكتاب الذي ينزل من هللا بعد تعينه يف حظرية القدس علی نبيناص عليه السالمص لتأسيس
مركز اجتدماعي ،ومجع أفكار اإلنسانية حوله ينزل بتأثري هذه األمساء .هللا العزيز العليم.
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فأول تلك الفلسفة كان إرجتاع كل شیء إلی األمساء اإلهلية املتعينة يف حظرية القدس .وملا
كان هذا التعني مناسبا لذهن البشر يفهم معانيها أرابب الطبائع السليدمة ابلسهولة ،وجيعلون مرجع
مجيع الربكات هو هللا وحده ال شريك له ،فتنزيل الكتاب هو سبب مجع األفكار هو يكون منش ٔا
من األمساء اإلهلية املعينة يف حظرية القدس .وتلك الكلدمة لو نزلت سبب أقران السبع يف الربج
الفالين فيتوجه ذهنية اإلنسانية لغريالكاملني الواللني إلی درجة أعلی من الكدمال إلی عظدمة
الربوج ،وأتثريات السيارات أوال مث يذكرون أمساء هللا علی سبيل جری العادة فال ينتفع اإلنسانية
من تلك العلوم األشياء من الفوائد الظاهرة .وأما إذا بدلت تلك الكلدمة أبن تنزيل الكتاب من هللا
املسی أبمساء كذا وكذا يعين يلهم علی اإلنسانية أبقسام النعدماء فلسهولة فهدمنا تقبض نعدمة أخرى
نسدميه إبسم آخر ،فتنوع األمساء إمنا يكون بسبب تنوع النعم فال يتوجه ذهنية اإلنسان إال إلی
عظدمة الرب .وكل ما تعدمق يف ذلك املعرفة ينصبغ اللطائفة الباطنة بصبغة هللا فيكون كدماال يف
كدمال ،فهذه االٓية األولی هي مشرية إلی املادة األولی من الفلسفلة االجتدماعية اإلهلية اإلبراهيدمية
مث هذا االٓن نشرح تلك األمساء اإلهلية ،وأنيت بكالم اإلمام ويل هللا بكالمه الفارسي( :)1وزان ايں
آيت وزان آية الكرسی است دران كه متفرد است برائے بيان لفات ٰاهلية ومجع آهناست وأمثال
ايں آايت طراز آايت قرآنی است ودريں آيت كرميه ايزدد( )۱۱اسم األمساء اإلهلية مذكور است
واين امساء أمهات امساء انده ومتخلق إبيں امساء اكدمل اولياء ابشند اول ايں امساء ابعتبار مرتبة
هواست وهو إشارة است حبقيقة بسيطة كنجايش تعدد ألال إلی آخره من اهلوامع شرح حزب
البحر.

()2

فهذا يف تعبرياتنا مادة األولی من التشريع الذي ينزل علی نبيناص عليه السالمص جلدميع
الكدمل من مجيع ألناف البشر لتهيئة املركز لدعوة اإلنسانية إلی تكدميل فطرهتا .فإذا كان رجل يف
قلبه تلك املعرفة يتوجه إلی األمساء املتعينة يف حظرية القدس للتجلي األعظم ،وينظرإليها من فطرة
( )1في ن م  :كالم طويل باللغة الفارس ية يش تمل على س ت ص فحات،وهو منقول من هوامع ش رر حزب البحر
الفارسي.الباحث.
( )2لينظر:هوامع شرر حزب البحر الفارسي،اإلمام ولي هللا الدهلوي،ص.592-599:
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إمام النوع اإلنساين فله دعوة أن يتوجه إلی ذلك املركز .وكل رجل يكون فيه ذلك االستعداد إذا
ولل إليه لوت الدعوة ال يتخلف عنه أبدا .وعرضنا من نقل هذا التفسري لةأمساء اإلهلية من
كالم اإلمام ويل هللا أن يرتك الناس التهاون يف فهم القرآن إذا عرفوا اللغة العربية يوسوس إليهم
الشيطان الوهم أهنم يعرفون القرآن كله ،وليس األمر كذلك أن القرآن ال يتذكر به إال أولو االلباب.
هذا اللب هو أول شرط لفهم القرآن واللب الذي حيصل بعد تعلم القرآن هوغري ذلك يقدر بعد
ذلك اإلنسان لدعوة مجيع الناس إلی املركز.
وأما اللب الذي يكون أوال الزما لفهم القرآن .فالتدبر يف آايت خلق هللا يف السدموت
واألرض وربطها مع قدرة هللا الطدمينان يف القلب لكل واقعة وقعت يف العامل أوانتفع إذا عرض علی
لبه هو جيعلها مربوطا لقدرة هللا بقواعد خيرتعها ذهنه ،وأبلفا يستعدملها هو يف تلك املعاين .وهذا
املعنی نعرب عنه ابلفلسفة اإلهلية "االجتدماعية" والذي حتقق عندي مل يبق رجل من العلدماء الراسخني
كالمه يكون يف بيان تلك احلكدمة أتقن من كالم اإلمام ويل هللا .فإذا أراد اإلنسان أن يفهم القرآن.
ومتثيل مقصده يف ذهنه مع قطع النظرعن األلفا وطرز البيان فليصرف من أوقاته لفهم كتب
الشيخ ويل هللا  ،وجيعله من مبادئ التفسري .إذا قصدالرجل جدا هذا األمر فيدمكن حتصيل هذه
الفلسفة يف مقدار السنتني ،وليس ذلك كبرياعلی من يريد فهم القرآن.
ت َّ َّ ِّ
ما مَي ِّ
اد مل ِّيف آَّي ِّ
ين َك َف مروا فَ َال يَغْ مرْر َك تَ َقلبمه ْم ِّيف الْبِّ َال ِّد ( )1مبجادلة يف أي
َ َ
َ
اَّلل إَِّّال الذ َ

ويوسس لذلك مجعية مركزية
شیء .عندي معناها الرسول مأمور إبظهار دينه علی األداين كلهأ ،

فالذين خيالفون هذا الفكر ،ويرون إذا اجتدمع الناس ال يستحقون ما حازوه من الشرف فهم ينكرون
أن ميكن االجتدماع ويكون له الغلبةمث يسعون بكل قوهتم تثبيت دعواهم يعين :هذا الشج ال
يتكامل .والسعي يف مثل ذلك إضاعة للقوة .هذا هوحالل جمادالهتم فاهلل نبه علی خطأهم.
فَ َال يَ ْغ مرْر َك تَ َقلبمه ْم ِّيف الْبِّ َال ِّد .علم من ذلك أن املراد من الذين كفروا هم الذين متلكوا
البالد .وعادة الناس من يغلب علی بلدة يسدمی ملكا لتلك البلدة .وإذا غلبوا علی البالد يعين
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املدمالك فيسدمون أنفسهم ملك امللوك إمرباطورية ،وألفا مثل هذه .فاملراد من الذين كفروا يف هذه
االٓية بقرينة ذكر تقلبهم يف البالد عندي هو كسری وقيصر .هذا االجتدماع منش ٔاة حمو سطلنة
االعلی تقرر فيهم بتأثري األمساء املذكورة من قبل أن
كسری وقيصر من وجه األرض  .كان امل ٔال
ٰ

هللا يريد أن يتقرب إلی عباده ابلرمحة وقبول التوبة ومغفرة الذنوب ،فالذين لرفوا ذهنية الناس عن

التوجه إلی هللا وأجربوهم علی االشتغال ابالرتفاقات؛ليتدمتعوا من كسبهم حمق قوة أولئك ،ورفع
هذا السد من بني هللا وبني عباده لارالزما هلذه اإلرادة اإلهلية ،فالذين يتغلبون يف البالد من
الكافرين هم جيادلون يف تنزيل تلك االٓايت ،ومجع قوهتا يف موضع من األرض؛لكنهم يغلبون .وإليه
ت مكل أ َّمم ظة بِّرس ِّ
ْخ مذوه
ت قَ ْب لَه ْم قَ ْو مم نم ظ
اب ِّم ْن بَ ْع ِّده ْم َومهَّ ْ
اإلشارة يف قولهَ :ك َّذبَ ْ
وهل ْم لِّيَأ م
وح َو ْاأل ْ
َح َز م
َم
ادلموا ِّابلْب ِّ
ف َكا َن ِّع َق ِّ
اب ()5
َخ ْذ مت ْم فَ َك ْي َ
ضوا بِّه ا ْحلَ َّق فَأ َ
اَ ِّل لِّيم ْد ِّح م
َو َج َ
َ
كسری وقيصر ويف قريش كان لنفان :لنف مييل إلی
ألل القوة املخالفة حنن جعلناه
ٰ
كسری ،لنف مييل إلی قيصر .والذين مييلون إلی قيصر كانوا قليال ،وهم تنصروا مثل الورقة بن
نوفل )1(,والذين كانوا مييلون إلی كسری هم أكثر .يف األلل يريد كسری أن ايخذ نبينا صعليه
السالمص ومتثل له قريش أوال فأرادوا أن أيخذوه ويقتلوه ،فكفار قريش كانوا ممثلني بكسری وقيصر.
فكدما كان عقاب ربنا أخذ كل قوم كذلك حقت كلدمة ربك علی الذين كفروا من كفار قريش،
األعلی بقضاء هللا فكان مادة اثنية أن
ومن كسری وقيصر أهنم ألحاب النار .هذا حتقق يف امل ٔال
ٰ

=  - 000نحو  255م) من قريش حكيم
( )1ورقة بن نوفل بن أس د بن عبد العزى - 000(،نحو  59ق هـ
جاهلي ،اعتزل ا وثان قبل اإلس الم،وامتنع من أكل ذبائحها،وتنص ر ،وقرأ كتب ا ديان.وكان يكتب اللغة العربية
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 و سلم) رجع إلى خديجة ،وفؤاده يرتج  ،فأخبرها ،فانطلقت به خديجة
حتى أتت ورقة بن نوفل " وكان ش يخا كبيرا قد عمي " فقالت له خديجة :يا ابن ع ّم اس مع من ابن أخيك ،فقال له
ورقة :يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رس ول هللا (ص لّى هللا عليه وس لّم) خبر ما رأى ،فقال له ورقة :هذا الناموس
الّذي َّ
ي هم؟
نزل هللا على موس ى ،ياليتني فيها جذعن ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك ،فقال رس ول هللا :أو مخرج َّ
قال :نعمن لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إال عودي ،وإن يدركني يومك أنص رك نص را مؤزرا .وابتداء الحديث
ونهايته ،في البخاري .لينظر :ا عالم للزركلي .551-554 /8
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النيب يكون غالبا مع جماهدة كل األقوام من املخالفني الذين يريدون أن يغلبوا علی النيب؛لكنهم
يغلبون.
فالشريعة تكون جامعة جبدميع بركات أمساء هللا .فألحاب الطبائع املختلفة جيد كل واحد
منهم ما جيب من أمساء هللا ،وما يذكره به .وتكون هذه الشريعة غالبة علی مجيع املخالفني .هذا
الذي فسرانه من االٓايت االبتدائية لتلك السورة .واألمر الذي نسدميه كاملادة الثانية من هذا الكتاب
االعلی .فاألمساء اإلهلية بلوازمها
أومن هذه الشريعة املنزلة هو إثبات حظرية القدس ،وذكر امل ٔال
ٰ
االعلی يعين الذين حيدملون العرش ومن حوله .وهذا البيان جاء إلی االٓايت.4
يفهدموهنا امل ٔال
ٰ
االعلی شأن ،أنه يتوجه إىل ابرئها توجها معىن ال
قال اإلمام يف حجة هللا البالغة :للدم ٔال
ٰ
سبِّ محو َن ِِّبَ ْم ِّد َرِّب ْم َويم ْؤِّمنمو َن بِّه َويَ ْستَ ْغ ِّف مرو َن
يصدها عن ذلك التفات إلی شیء ،وهو معنی قوله :يم َ
ت مك َّل َشي ظء ر ْمحَة و ِّعلْما فَا ْر ِّفر لِّلَّ ِّذين َاتبوا واتَّب عوا سبِّيلَ َ ِّ
ِّ ِّ
اب
آمنموا َربَّنَا َو ِّس ْع َ
ك َوقه ْم َع َذ َ
َ م َ َم َ
ين َ
ْ
ْ َ َ
للَّذ َ
ا ْجلَ ِّح ِّيم ( )7تتلقی من رهبا استحسان النظام الصاحل واستهجان خالفه ،فيقرع اباب من أبواب
األعلی واسطة يف نزول قضاء
اجلود اإلهلي .وهو معنی قوله :ويستغفرون للذين ٰامنوا)1( .فامل ٔال
ٰ
االعلی؛ألهنم يستغفرون
هللا خصولاً ما يتعلق ابلبشر ،فغلبة هذا الذين تقرر يف مدارك امل ٔال
ٰ

األعلی قائدما مقام السدموايت من األفالك والكواكب ،وأتثري دعائها قطعي
للدمومنني .وملا كان امل ٔال
ٰ
ٔ
مثل أتثري الفلكيات عند الصابئية.

وينبغي أن حيفظ أن كسری كان من الصابئني كدما كان النصاری .الطبقة الراقية من أهل
الكتاب احلنفاء ،وكان قيصر ميثلهم .فإذا فسد حكم قيصر علدمنا أن النصرانية ال تقدر علی
إلالح اإلنسانية .وكذلك اجملوس مثل الطوائف من الصابئة ،وكان كسری مبثلهم ،وبطالن حكدمه
يف إلالح اإلنسانية يقتضي علی مجيع األداين أهنم ال يقدرون علی إلالح اإلنسانية .فكان
( )1العبارة في حجة هللا البالغة هكذا :والمق ا على ش أنها أنها تتوجه إلى بارئها توجها ممعنا ال يص دها عن ذلك
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
آمنوا}.لينظر:حجة هللا البالغة ,اإلمام الدهلوي.48/5,
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األعلی ابعثا لقيام هذه امللة .وإمنا حنتاج إلی ذلك التنبيه أن أكثر املفسرين ال يلدمحون
دعاء امل ٔال
ٰ

يف تفسري القرآن إال إلی أهل الكتاب .والقرآن كدما يتوجه إلی إلالحهم كذلك فيه إلالح للصابئة
أيضا .وإذا تركنا االلتفات إلی الصابئة غفلنا عن كثري من حكدمة هللا املرعية يف القرآن مثال ذلك:

الكتب اإلهلية كلها مشتدملة علی ذكر املالئكة وال حيكدمون بوجوب كون املالئكة( )1واسطة بني
العبد وبني الرب ،فال يت ٔاثر اإلنسان من فهم حكدمة املالئكة كدما ينبغي .وأما الصابئة فهم يوجبون
توسط قوی الكواكب والفلكيات يف قضاء الرب علی اإلنسانية .فلدما متثل عندان فكرهم وعلدمنا
االعلی حمكدما عندان.
أن احلنفية أقامت حظرية القدس مقام الفلكيات كان احلكم بتوسط امل ٔال
ٰ

األعلی هو ابعث دفع كثري من الشبهات املضلة مثال غاية اإلنسان
وإثبات حظرية القدس وامل ٔال
ٰ

يف ارتقائه هو أن ينضم يف حظرية املقدس إلی امل ٔال األعلی .وإليه اإلشارة يف فَا ْد مخلِّي ِّيف ِّعب ِّ
ادي(.)2
ٰ
َ
وأن تعيني غاية ارتقاء اإلنسانية هو يزيل كثريا من الظلدمات ،ويتبني ذلك يف كتب اإلمام ويل هللا

ملا يقدم يف معارضة املتأخرين من الصوفية ،فعندان التوجه إلی امللتني يعين  :إلی إلالح امللتني،
والتوجه إلی إهالك إمرباطوريتني( )3مشار يف القرآن نعم:هذا ال ينكر أن القرآن يتبع التوراة يف
األعلی هو كاملادة الثالثة يف هذه
منهاجه ،وليس معناه إال نظم إدارة اإلرشاد مت ،فإثبات امل ٔال
ٰ
السورة تبحث عن تفصيل تلك املواد الثالث.
َّ ِّ
اإلُيَ ِّ
ِّ ِّ
س مك ْم إِّ ْذ تم ْد َع ْو َن إِّ َىل ِّْ
ت َّ
ان
اد ْو َن لَ َم ْق م
ين َك َف مروا يمنَ َ
إِّ َّن الذ َ
اَّلل أَ ْكبَ مر م ْن َم ْقت مك ْم أَنْ مف َ
األعلی وحظرية القدس نسبتهدما إلی النوع اإلنسانی نسبة العقل ،والقوی
فَ تَ ْك مف مرو َن ( .)23امل ٔال
ٰ
الدماغية إلی الفرد اإلنساين .فلدما تقرر األمر يف حظرية القدس يتأثر به نوع اإلنسان من ابطن
طبيعة :األذكی ،فاألذكی فيدمكن أن يقال إن هذا فطرة اإلنسان؛ألنه مل ٔايت شيئا من اخلارج
ظاهرا .القوی الدماغية إذا أتثرت ابملنورات مث ظهرأتثريه يف بدن اإلنسان حيكم اإلنسان أبن الطبيعة
( )1في ن م  :كلمة " :المالئكة" التوجد.
( )2الفجر :اآلية 92 :
( )3في ن م :يعني إلهالكها.
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اإلنسانية اقتضت كذا وكذا .فهذه كأنه إلالح االستعداد لالجتدماع املركزي مث أييت لور أخری
علی أن
البحث فيها عن ارتقاء االجتدماع من االستعداد إلی الفعلية .وأول ما يت ٔاثر بقرار امل ٔال األ ٰ
االنسان يبغض وميقت نفسه إذا خالف أمر حظرية القدس .فالذين كفروا يظهر فيهم هذا التأثري

األعلی إمنا أتثر بتأثري الصفات
فيدمقتون أنفسهم فينادون بعد املوت ومقت هللا اكرب . .اخل .إذا امل ٔال
ٰ

اإلهلية فاعرتفوا بذنوهبم وطلبوا سبيال للخروج عن تلك املخدمصة الباطنية فينبهون أن اإللالح عن

تلك احلالة إمنا يت ٔاتی يف الدنيا ابلسهولة ،ونتعني يف ضدمن ذلك وجه كفرهم وخطأهم .اخلطأ أهنم
كانوا إذا دعي هللا وحده ما آمنوا به ،والزم يف فكرهم عندهم أن يكون مع الرب آهلة يف الصابئة
كانت الكواكب ،وغريها .ويف احلنيفة( )1جعلوا الكامل من اإلنسان .فاالعتدماد علی أتثري هللا
وحده مل يكن عندهم لحيحا الزما أن ينضم معه قوة أخری فاآلن ال سبيل للخروج؛ألن هللا
يقبض ابحلق .والذين يدعون . .اخل .إذا كان إمياهنم علی أمر غري واقعي فاخلروج منها ابلندامة
فقط كان ممكنا يف الدنيا .أما اليوم فال .فاألمر الذي مينع الناس عن اتباع أمر امل ٔال األعلی مبقتضی
طبيعتهم هو فكرهم الغلط يف الشرك .كثري من الناس يؤمنون أبن هللا يرزق العباد؛لكن ترون مع
ذلك يعتدمدون علی أسباب الرزق للعباد فوق اعتدمادهم علی هللا .مثل هذه احلالة يف االمور العظام
يكون الشريك عند الصابئة الكواكب .وعند احلنيفية الكاملون .ويكون اعتدمادهم علی الكواكب.
األعلی لتحصيل
والكاملون مثل اعتدمادهم علی األسباب .وهللا سبحانه تعاىل ،وإن جعل دون امل ٔال
ٰ
األعلی فليس التأثري إال هللا وحده ال شريك له فإثبات الشريك
األسباب قيدمة .أما يف درجة امل ٔال
ٰ

يف تلك الدرجة هو الفساد والكفر ،وحيصل منه يف االجتدماع نتيجة مضرة لإلنسانية .يف السوق
يعدمل الناس ،ويعدمل يف كل اجتدماع رئيسهم أيضا ،فالناس ال يستنكرون تقدم الرئيس علی
أنفهسم؛ألن هذا الرئيس يكون حتت اختيارهم ينصبونه ملصلحة أنفسهم .فإذا ٔراوه خرج عن
()2

مصلحتهم يعزلونه .يف مثل تلك احلالة إثبات أن الرئيس سبب من األسباب لالجتدماع الصاحل
( )1في ن م  :في الحقيقة جعلوا الكافر.
( )2في ن م  :العالي
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ال ينكر مث الرئيس يف بالط األمري ال يصل أيدي الناس إلی عزله إذا خالف املصلحة اليت نصب
الهتدمامه فإثبات مثل ذلك الرئيس علی سبيل األسباب يكون مفسدا لالجتدماع .كل رئيس نصبوه
للدمصلحة هو جيعل نفسه من تلك الطائفة الذين ال يقدرون علی عزله .فكل رئيس ينصبونه
شاووا فيفشوا الظلم .أما إذا
للدمصلحة يكون مستبدا ال يقدرون علی مقاومته ،وهم يعدملون كيف ٔ
مل جيوزوا انئب األمري يكون مستبدا ال تصل أيديهم إلی عزله يكون اجتدماعهم خاليا عن تلك

الروساء هم حتت إدارة
املفاسد .واألمري أيضا ال يقدر أن يستبد إذا رأی كل من يكون حتته من ٔ

الناس ،فأعلی رئيس يكون مقاراب لةأمري فإذا كانوا قادرين علی عزله ال ميتنعون عن عزل األمري
أيضا إذا خالف املصلحة .إذا كان نظم االجتدماع اإلنساين ال يتحدمل ذلك فاهلل برمحته جعل
حظرية القدس حتت أمره كأنه ال اختيارهلم ،فالناس إمنا يؤمنون ابهلل وحده ال شريك له ،وهو ٔروف

رحيم هبم مث بعد ذلك ال جيدون رئيسا إال وهو حتت أيديهم فإثبات الشريك ليس ضرره أنه تلويث
يف تقديس الرب بل هو سبب لفساد النظام اإلنساين وإشاعة الظلم فيهم .وهللا إذا يرضی بظلم
علی خملوق فدما جعل فيدمن حظر بالط أومنابع قدرته هلم شيئا من االختيار .فهؤالء إذا انتبهوا
أهنم أخط ٔاوا ،وميقتون أنفسهم ينشرح املسألة كلها ابلتدريج عليهم يرون آايت قاعدة طبيعتهم أن
من كان أكثر قوة يغلب علی األقلني .وهللا سرييهم آَّيته. . .
الضعفاء الذين يعتدمدون علی هللا ابلطريق احلق يغلبون علی األقوايء ليس هلم اعتدماد علی
َّ ِّ
الس َم ِّاء ِّرْزقا َوَما يَتَ َذ َّك مر إَِّّال َم ْن
آَّيتِّه َويمنَ ِّز مل لَ مك ْم ِّم َن َّ
احلق .هذا معنی قوله :ه َو الذي يم ِّري مك ْم َ
ِّ
اَّلل مخمْلِّ ِّ
ِّ
يب ( )43فَا ْدعموا َّ
ين َولَ ْو َك ِّره الْ َكافِّ مرو َن ( .)41مث حيتاجون يف الرزق إلی
صَ
ني لَه الد َ
يمن م
اإلهلية والكاملني .والرزق يكون مسببا من املطر النازل من السدماء .وإنزال املطر جربوا من أنفسهم

أنه ليس ابختيار أحد سوی الرب.
هذه آية أخری .فدمثل أمثال تلك االٓايت يتذكر من ينيب إلی ذكي يفهم أوال أن األمر
كله بيد هللا ،وهو املراد من قوله ينيب .فإذا كان الناس يتبعون أمثال هؤالء األذكياء الذين ينيبون
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إلی رهبم بتفكرهم يف الواقعات فيصري عندهم شريعة أن يدعوا هللا خملصني له الدين ينكرون اآلهلة
والكواكب والكاملني ،فلذلك يكرههم الكافرون؛لكنهم يصرون علی هذا األمر الصاحل ولو كره
الكافرون .فيغلبون علی أعدائهم ،وإن كانوا أكثر وأقوی .هذه درجة ابتدائية لتأثر االجتدماع
لإلميان ابهلل وحده .وهذا من أتثري حظرية القدس مث درجة اثنية :اعتقدوا بتأثري حظرية القدس
ِّ
يع
عقلية .ومعنی ذلك أتثري هللا وحده مث أييت هلم االرتقاء يف املدارج .إليه اإلشارة يف قولهَ :رف م
ش ي ل ِّْقي الر ِّ
شاء ِّمن ِّعب ِّ
َّ ِّ
اده لِّيم ْن ِّذ َر يَ ْوَم الت ََّال ِّق ()45
وح م ْن أ َْم ِّره َعلَى َم ْن يَ َ م ْ َ
الد َر َجات ذمو ال َْع ْر ِّ م
َ

أعلی حتی يلتحق
فالذين يدعون إليه خملصني له الدين .كل من كان إخالله أقوی فدرجته ٰ
حبظرية القدس ويكون من الذين حيدملون العرش أو( )1ممن حوله .إليه اإلشارة يف قوله :ذمو ال َْع ْر ِّ
ش.
 .مث ينتظم ابلطبيعة نظام آخر .يلقي الروح . .اخل الذين حصل هلم مقام يف حظرية القدس يؤمر

منهم رجال لينذروا عدموم الناس .يوم التالق .بذلك تنتظم النبوة فيهم كأهنا اقتضاء طبيعي هو
يكون كاألستاذ يعلم الناس أهنم يالقون رهبم كدماهولقي ربه يف حظرية القدس قبل ولوهلم إلی
حظرية القدس إذا ارتفع عنهم حجاب السدموت واألرض بعد موهتم وبعد خراب السدموت واألرض
يوم هم ابرزون .ليس بينهم وبني هللا حجاب يف قولهَ :ال َُيَْفى َعلَى َّ
اَّلل ِّم ْنه ْم َش ْيءٌ إشارة إلی
أهنم ال حيجبهم عن هللا شیء .املقصد من تلك االٓية هو هذا املعنی لكن قيل ال خيفی علی هللا.
ْك الْي وم ََِّّّلل الْو ِّ
ِّ
اح ِّد الْ َقه ِّ
ار ( )23يسأهلم الرب شفاها هناك
فإن هذه الزمة لتلك قوله :ل َم ِّن ال مْمل م َ ْ َ َ
ال يرون شيئا من اآلهلة والالكواكب والالكاملني فيصرحون هلل الواحد القهار .ويف تلك الدرجة
ينكشف عليهم أتثري الرب يف مجيع األشياء رأسا .وكل ذلك يكون ابقتضاء طبيعتهم فيظهر آاثر
امللك حياسب كل نفس .إليه اإلشارة :الْيَ ْوَم مَتْ َز مكل نَ ْف ظ ِّ
ْم الْيَ ْوَم إِّ َّن َّ
اَّلل
سبَ ْ
ت َال ظمل َ
س ِبَا َك َ

يع ا ْحلِّس ِّ
اب ( )28يكون خصولية ذلك اليوم الظلم اليوم فيكشف عليهم أن الظلم إمنا كان
َس ِّر م َ
يف إثبات اآلهلة الشركاء اليوم النری شريكا فليس ظلم .فالذين ظلدموا جيزون مبا كسبوا فال يكون

( )1في ن م  :يكون.
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هلم محيم وال شفيع ،ويكون قلوهبم مثل احلناجر كاظدمني غيظهم علی الشركاء ،فيأيت ذلك اليوم
بعد ذلك االنكشاف قريباً .والظلم حيققه هللا إلی آخر درجة.
ِّ
يَ ْعلَ مم َخائِّنَةَ ْاألَ ْع م ِّ
ور ( )24فإذا كان أحد ظلم الناس خبائنة األعني
ني َوَما مَّتْفي الص مد م
يؤاخذ .وإذا كان رجل خيف يف لدره إرادة مصدمدمة للظلم ،ومل يقدر علی شیء من األعدمال،
َّ ِّ
ني وما مَّتِّْفي الص مدور ( )24و َّ ِّ
ِّ
ين
فاهلل يؤاخذه إليه اإلشارة :يَ ْعلَ مم َخائنَةَ ْاألَ ْع م ِّ َ َ
م
اَّلل يَ ْقضي ِّاب ْحلَِّق َوالذ َ
َ
الس ِّميع الْب ِّ
ش ْي ظء إِّ َّن َّ
صريم ( )43فيكون الظامل مؤاخذا،
ضو َن بِّ َ
يَ ْدعمو َن ِّم ْن مدونِّه َال يَ ْق م
اَّلل ه َو َّ م َ
واملظلوم يويف حقه ،فهذا القضاء كله يكون بيد احلق اليكون هنالك شريك والشركاء .إليه اإلشارة:
والذين يدعون . . . . .اخل من ابتداء قوله إن الذين كفروا ينادون إلی هو السميع البصري.
(الركوع الكامل) .عندان هو بيان أتثر االجتدماع اإلنساين من حظرية القدس فيتنبه األذكياء ابألمر
احلق مث ينتظم االجتدماع مث يكون فيه ارتقاء إلی درجة عالية فتنتظم فيه النبوة ويكون مقصدها
إيضاح للناس أن الظلم ال يرتفع عن اإلنسانية إال ابعتدمادهم علی هللا وحده فيعلدمون الناس عامة،
ويكون لةأذكياء األمر كأهنم رأوه ومسعوه فهذا استعداد طبيعي يف اإلنسانية بتأثريها من حظرية
القدس فيكون تنزيل الكتاب حتت هذا النظام الطبيعي.
تنبه الناس يف مكة ميقتون أنفسهم ويعلدمون طائفة منهم أن املانع هو الشرك واألذكياء
منهم يرجون أن يتقدموا علی األمم فيجدون إحساسا إلی بعثة نيب فيهم ،وكان أفراد ينتظرون ذلك
فانتظدمت النبوة .ومثل ذلك يقع يف كل قوم إذا كان عندهم استعداد لذلك االجتدماع فيبعث فيهم
رسل مث يعارضهم األقوام فيهلكون .إلی هذا املعنی إشارة يف االٓايت التالية بعد ذلك . .أ ََوََلْ يَ ِّسريموا
ِّ َّ ِّ
ِّيف ْاأل َْر ِّ
آَثرا ِّيف
ين َكانموا ِّم ْن قَ ْبلِّه ْم َكانموا ه ْم أَ َش َّد ِّم ْنه ْم قم َّوة َو َ
ِ فَ يَ ْنظممروا َك ْي َ
ف َكا َن َعاقبَةم الذ َ
ِّ
اَّلل ِّمن و ظ
َخ َذهم َّ ِّ ِّ
ْاأل َْر ِّ
ت َأتْتِّيه ْم
ك ِّأبَ َّن ْم َكانَ ْ
اق ( )14ذَلِّ َ
اَّلل ب مذنموب ْم َوَما َكا َن َهل ْم م َن َّ ْ َ
ِ فَأ َ م
رسلمهم ِّابلْب يِّنَ ِّ
ي َش ِّدي مد ال ِّْع َق ِّ
َخ َذه مم َّ
اب ( )44فليس انتظام النبوة يف مكة
اَّلل إِّنَّه قَ ِّو  ٌّ
ات فَ َك َف مروا فَأ َ
مم ْ َ
األعلی .فأين ما جتتدمع األسباب تنزل
جديدا يف اإلنسانية بل هو االقتضاء الطبيعی بتأثري امل ٔال
ٰ
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النبوة ،تنتظم النبوةمث ينتظم اخلصومة إشارة إلی أن االجتدماع كله ال يتنبه .بعد اخلصام يكون
القتال ،ويكون الغلبة للحق فيكون مظهرمن مظاهر القيامة ينزل قضاء هللا ابحلق مت الفصل األول.
فإذا انتظدمت النبوة ،ويكون خالفها ملك قوي فيحدث اجلدال .وابلتدريج يتلون قوم
بصبغة هللا .فينقسدمون إلی قسدمني -2 :قسم ينضم إلی النيب -4 .قسم ينضم إلی امللك املخالف
جاء تفسري تلك الدرجة ولََق ْد أَرسلْنَا موسى ِِّبَّيتِّنَا وس ْلطَ ظ
ان ممبِّ ظ
ني ( )13إِّ َىل فِّ ْر َع ْو َن َوه َاما َن
َْ م َ َ َ م
َ
ِّ
احر َك َّذاب ( )11فَ لَ َّما جاءهم ِّاب ْحل ِّق ِّمن ِّع ْن ِّد ََ قَالموا اقْتم لموا أَب نَ َّ ِّ
آمنموا
ٌ
ََ ْ َ ْ
ين َ
ارو َن فَ َقالموا َس ٌ
َوقَ م
اء الذ َ
ْ َ
ِّ
ِّ
و َال ظل ( )41خامتة االٓية اخلدمسني( )1نشر
ين إَِّّال ِّيف َ
َم َعه َو ْ
اءه ْم َوَما َك ْي مد الْ َكاف ِّر َ
سَ
استَ ْحيموا ن َ
مقالد النبوة إمنا يكون جبدال امللك فرعون ملا أراد أن يظهر كيده قام رجل ٔمومن من آل فرعون
فوعظهم وأرشدهم إلی احلق يعين يقوم األذكياء لتأييد النيب ،وابالٓخرة أرابب احلكومة يصرون علی
الباطل ،ويدخلون جهنم فيغلبون يف األرض يف حياهتم الدنيا .نبوة نبينا كانت نبوة يتضدمن نبوة
أخری:األولی إلی أهل مكة وأهل احلجاز مث للعرب .هؤالء األميني بعث فيهم نيب منهم مث من
هذه اجلدماعة تنتخب مجعية تقوم مقام النبوة ابخلالفة عن النبوة حياربون كسری وقيصر ،وأيتون
ابالنقالب العظيم العاملي ،ففرعون االنقالب الكبري واضح كسری هو ،وفرعون االنقالب الصغري
االبتدائي الذي كان يف مكة هو أبوجهل ،وقتل يوم بدر .أبوجهل كان ممن المييل إلی أهل الكتاب
بل إلی فارس .ورجل ٔمومن من آل فرعون يقوم لتأييد موسی يقولون هو أبوبكر الصديق ،وليس

()2
املومن فال أبس .أما أبوبكر فقد كان جماهرا
ذلك بصحيح إن كان يف بعض شيونه وافق هذا ٔ

جماهدا من أول يوم .كان يف قريش رجال ما التفت الناس إلی ضبط أحواهلم .بذلك النظر ميكن
ص مر
بعد البحث تعيني رجال .هذا جعلناه كالفصل الثاين ,وبعد ذلك تصريح ابلنتيجة :إِّ ََّ لَنَ ْن م
ِّ
َّ ِّ
اد ( )12حنن جنعل واقعة النبوة نبذة من
وم ْاألَ ْشه م
آمنموا ِّيف ا ْحلَيَاة الدنْ يَا َويَ ْوَم يَ مق م
ين َ
مر مسلَنَا َوالذ َ
قضاء هللا يوم القيامة جنعل هبا رمحة لعباده ،وال نعرف ختصيصات يف ذلك أبي ختصيص استوجب

( )1لعله من خطأ الكاتب .إنه خمس وعشرين.الباحث.
( )2لم يقل به أحد من المفسرين حسب مطالعتي أنا.أظن هذ القول_لوكان من أحد_ من حيث التمثيل.الباحث.
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نزول تلك الرمحة فيوم يقوم األشهاد ينظر هللا رسله ،وهكذا ينصرهم يف الدنيا قوله :يَ ْوَم َال يَ ْن َف مع
ِّ
ني َم ْع ِّذ َرمت ْم َوَهل مم اللَّ ْعنَةم َوَهل ْم مسوءم َّ
الدار( )14تتدمة يوم يقوم األشهاد ،فنصرة رسله يف
الظَّال ِّم َ

احلياة الدنيا يقيم هلم احلكم ،وينظم هلم اهلدى واإلرشاد ابنتظام الكتاب .إليه اإلشارةَ :ولََق ْد آتَ ْي نَا
ِّ
ِّ ِّ
مويل ْاألَلْبَ ِّ
اب ( )53هد َوِّذ ْك َر ِّأل ِّ
اب ( )12اخل هذا
يل الْكتَ َ
مم َ
وسى ا ْهل َد َوأ َْوَرثْ نَا بَِِّن إ ْس َرائ َ
مويل ْاألَلْبَ ِّ
منوذج النصرة يف الدنيا هد َوِّذ ْك َر ِّأل ِّ
اب فكان مقصدي التدمثيل مبوس ٰی أن نبوة نبينا
اصِّ ْرب إِّ َّن َو ْع َد َّ
ك
استَ ْغ ِّف ْر لِّ َذنْبِّ َ
تنتظم مثل انتظام بفوز موسی؛لذلك أمر نبينا بقوله :فَ ْ
اَّلل َح  ٌّق َو ْ
ك ِّابل َْع ِّش ِّي َو ِّْ
اإلبْ َكا ِر ( )11يعين داوم علی عدملك ،واسع اجلرب ما نقص من ذلك.
َو َسبِّ ْح ِِّبَ ْم ِّد َربِّ َ
هذا معنی :واستغفر لذنبك .املتكلدمون يتحاشون عن نسبة الذنب إلی األولياء .وهذا جهل
منهم ،واتباع الطبيعة الصابئة ،والصابئة ليس فيهم وسائط بني هللا وبني البشر إال املالئكة .وأتثري
املالئكة يكون يف الكواكب .فعندهم تصور رسول ليس إال مقدسا معصوما مثل املالئكة بل
املالئكة والكواكب .عندهم الكواكب كاجلسد واملالئكة كالروح ،وجمدموع القوتني يكون الواسطة.
فعندهم يقع الغلط يف تعيني حركات الكواكب .فتنزيه الواسطة ،ولو عند الصابئة مثل تنزيه الرب
ليس بشیء يعتد به؛لكن ملا أسلم طوائف من الصابئة يف إيران بقي فيهم نزعة من نزعاهتم األللية
وجعلوا األنبياء مثل املالئكة معصومني مث ٔيولون كل آية وقع فيها نسبة الذنوب إلی األنبياء .أما

احلنفاء فليس عندهم أساس لذلك الفكر أبدا .واألنبياء يعرفون أهنم بشر مثل الناس .وإذا غلطوا
يف شیء ينسبونه إلی الشيطان وال جيعلون النزاهة من الغلط ألال من لوازم النبوة؛لكن االعرتاض
الذي يكون سببا يف مبالغاهتم .يف نفسي الغلط من األنبياء إذا رأی عيناها جنعل أغالط األنبياء
ليست كأغالط عامة الناس .وهذا يكفي يف نزهتهم من اخلطأ .املقصد أن الرجل املتبع للنيب ال
جيوز له ترك اتباعه ابحتدمال أنه لعله أخط ٔا يف ذلك فهو معصوم هبذا املعىن .وال جيوز ألحد أن
يعرتض علی النيب إما النيب تبني له أنه أخطأ يف شیء أو ينبهه الرب أنك أخط ٔات فهو()1ليس
خمالفا ملنصب النبوة .ويف االٓية :هللا يقول له :واستغفر لذنبك معناه :إن ما علدمت أنك قصرت
( )1في ن م  :هذا
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املومنني فكن ساعيا يف جرب ذلك
يف بعض األعدمال القتضاء البشرية أو مصلحة وقتية ملصلحة ٔ

النقصان ،وال نعلم أي عيب يف هذا .وسبح ِبمد اخل معنی هذا ينتظم لك اهلدی واإلرشاد مثل
موسی .وكذلك يكون وراثة الكتاب متوجهة إلی قومك فتم األمر األول من جانب النبوة .واملقصد
ٰ
الثاين :يكون الغلبة علی الكفار .فدمن هنا إلی آخر السورة بيان ذلك يف فصول ث ٰلثة هللا أكرب كبريا.
زايدة :كان الغرض أن النيب ينتظم مثل ذلك يف كل قوم؛لكن يف هذا الزمان زمان خامت
النبيني ال يرون انتظام نبوة يف أرض ما بل إمنا يرون نبوات تقدمت علی ذلك العصر .والناس
خالفوا وكفروا ابلنبوات فأخذهم هللا وأهلكهم ،وآاثرهم الباقية حتت األرض تعرف بعد احلضرايت،
وكانوا هم أشد من هؤالء قوة وآاثرا يف األرض .يف تلك االٓايت كان هناك إشارة إلی استعداد كل
قوم لنبوة؛لكن فعلية النبوة يف ذلك الزمان ال يروهنا إمنا يرون آاثر مغلوبية الكفار من أتثري مساوي.
وهؤالء الكفار كانوا أقوی من املعارضني للقرآن فآاثر التخريب دالة علی استعداد النبوات متت
موسی .وكيف انتشر دعوة موسی يف فرعون وأتباعه
الزايدة بعد قوله :أومل يسريوا .مث جاء ذكر
ٰ
بقيام رجال من قوم فرعون لتأييد احلق؟
وعندان لو كان ثبت إميان أبی طالب كان مثل رجل مؤمن من آل فرعون خيف إميانه فينصر
النبوة؛لكن من األسف إميانه( .)1وعندي أن أاب طالب لو عاش بعد النيب وكان مؤمنا لكان أحق
ابخلالفة من أيب بكر .وأما بعد ما توفاه هللا يف حياة النيب فلم يبق رجل يعارض أاببكر .وأما
معارضتهم بني الصديق وعلي فدملعبة الصبيان .ما نسبة علي إلی أبيه لو كان أبو طالب مؤمنا؟
هكذا نسبة علي من الصديق قريب من تلك النسبة .وعلي كدما كان دون أبيه لو كان أبو طالب
مؤمنا .فبقليل من الزايدة يف فضله تكون النسبة قائدمة بني علي والصديق .وأما رجل يكتم إميانه،
وينصر النيب مل نعرفه يف قرن الصحابة .وذا يرجع إلی قصور الرواة متت.

( )1لو آمن أبو طالب لكان أحسن.الباحث
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فبقي األمر الثاين :كيف يغلب اجملادلون يف آايت هللا؟ فصل تنزيل الكتاب مث عند قوله:
ابلعشی واإلبكار إىل االٓية  ۵۵إن الذين َيادلون يف آَّيت هللا من الكفار كيف يكون عاقبتهم؟
البحث إلی آخر السورة يكون يف هذا املعنی قوله :إِّ َّن الَّ ِّذين مَي ِّ
ت ا ََّّلل بِّغَ ِّْري س ْلطَ ظ
ادلمو َن ِّيف آَّي ِّ
ان
َ َ
م
َ
أ ََاته ْم . .فإضافة هذا القيد تشريأن اجملادلة يف آايت هللا تكون مع احلق أيضا .وليس هذا مبراد.
إمنا الغرض علی تعدميم اجملادلة علی سبيل الفرض وإال فاحلق ال جيادل يف آايت هللا إال الكافرون.
وإمنا عم األمر فرضا لئال يكون تضييق علی الطالبني للحق .أييت شيطان الوهم أن هذا النيب من
جادله لتحقيق احلق هو أيضا يكون من الكافرين .وكيف ميكن التحقيق؟ فأرض العنان للدمباحثني
إن كان عندكم حجة أتت من الرب من األنبياء السابقني أوأمر عقلي واضح ال خيتلف فيه الناس
فلكم حق من املذاكرة .وإن كانت علی لورة اجملادلة ال يقتضي ذلك البحث تكفريكم حتی متنعوا
عن االجتهاد يف إدراك احلق .وأما الذين ليس عندهم شیء من آاثرة علدمية منقولة من السابقني،
وال شیء عقلي يفهم الناس علی السوية أيتون ابلشبهة معتدمدين علی ذلك فدمجادلتهم ليست
إالهبواهم .هؤالء الذين حيكم عليهم ابلكفر .وما وجه تكفريهم ؟ أييت بيانه يف تلك السورة :إِّ ْن

ورهم إَِّّال كِّ ْب ر ما هم بِّبالِّ ِّغيه فَ ِّ
الس ِّميع الْب ِّ
صريم ()13هم يريدون أن
ْ
ِّيف م
استَع ْذ ِّاب ََّّلل إِّنَّه ه َو َّ م َ
ٌ َ ْ َ
ص مد ِّ ْ

يكونوا رئيس حكومة غالبة علی ما ٔاييت به األنبياء ،وهم يغرون يف أنفسهم أهنم يستأهلون لتلك
الرايسة؛ألن أابه كان كذا وجده كان كذا ،وعنده من األموال ،واالتباع كذاوكذا .وهذا النيب الذي

يقابله ليس الٓابئه قسط من امللك وال عنده من األموال واألتباع واألوالد مثل ما عندان ،وهو
حيسب نفسه :أولی من النيب يف التقدم علی الرايسة .وهذا الرجل جاهل من الفطرة االنسانية.
اإلنشاء للدملك إمنا يت ٔاتی من رجال هلم بصرية من ذلك العلم .وفوقيته علی أهل العصر
من املعارضني ،ويقدر علی تدابري تفضي إلی مجع األموال والرجال ،ولو بعد حني .ففي لدورهم
كرب طلب الرايسة احلكومة ،وما هم ببالغيه؛ألن هلم أقران أمثاهلم يف احلسب والنسب واملال والعقل.
فكيف حيكدمون أهنم هم يكونون كبري دولة؟ .هذا الفكر إذا غلب علی قلب رجل جيعله تكربه
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حمروما عن التدبر يف استدماع احلق فليس له عالج إال االستعاذة ابهلل؛لذلك أمر فاستعذ ابهلل. .
 .اخل هذا الرجل يكون كالشيطان إذا متكن ذلك اخليال يف قلبه؛لكن إذا مل يتدمكن إلالحه
فالكالم بعد ذلك إلی اآلية  ، 37إمنا هو يف إلالح تلك الطائفة اليت ابتليت مبرض الكرب خمتلفة
املدارج .أوله غلط هذا الرجل املتكرب الذي يفضل نفسه علی األنبياء أنه ال ٔيومن بيوم القيامة فإذا

كان فكره انقصاً إلی تلك الدرجة ال يعرف فطرة خلق الكائنات( )1وال يعرتف بقدرة اخلالق .ليس

هو يف اإلنسان إال كدمثل األعدمی فهو كيف يستحق التقدمي علی البصري؟ ومن مل ٔيومن ابلقيامة
واجملازاة هل يوجب العدل يف اإلنسانية؟ ومن مل جيعل العدل من مقتضی الفطرة اإلنسانية هل
يكون مستقيدما يف احلكم ابلعدل؟ أو نقول هل هو يعدمل لاحلا؟ ففي الطرف االٓخر رجل بصري
يعرف لزوم اجملازاة وإتيان الساعة لتكدميل هذه اجملازاة هو يعرف أنه إذا خرج من العدل كأنه ترك
الفطرة اإلنسانية ،فبدمقابلته هو يستحق التقدم .لو جعلنا األمر للناس فهل يقدمون هذا الظامل
علی هذا العادل؟ أوشبهتهم يف نفي القيامة هو استبعاد خلق اإلنسان مرة أخری .أفال يرون أن
هللا كل يوم ٔاييت بسدماء جديدة وأرض جديدة؟ هذا الذي أييت كل يوم بيوم مثل األايم السالفة
كأنه خلق السدموت واألرض كل يوم علی مثال جديد .أفليس هذا العدمل أكرب من خلق الناس
بعد موهتم علی مثال جديد؟ لكن أكثر الناِ ال يعلمون .ما حقيقة هذا التبدل اليوم ،وما حقيقة
خلق اإلنسان بعد موته؟ وكيف يكون التدماثل بينهدما واضحا؛لكن اكثر الناس ال يعلدمون ،فالذين
اليدركون مثل هذه املسائل اجللية يستحقون أن يسدموا عدميا . .وما يستَ ِّوي ْاألَ ْعمى والْب ِّ
صريم هذا
َ َ َ
ََ َ ْ
الس َ ِّ
ب فِّيها َولَ ِّك َّن أَ ْكثَ َر النَّ ِّ
اِ َال يم ْؤِّمنمو َن
الذي ذكرَ هو خالصة آية  ،۹۵إِّ َّن َّ
اعةَ َآلتيَةٌ َال َريْ َ
(.)14
واخلط ٔا الثاين الذي يرتكبه هؤالء املتكربون هو عدم إظهار االنقياد لرب العاملني  ،اإلنسان
كيف ما يكون كبريا إمنا يتكرب عن الناس فقط .ومن أراد أن يتبعه األدنی منه فاليبق هو علی
( )1الكون أحسن.الباحث.
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األعل منه .تلك فطرة اإلنسانية .إذا كان اإلنسان يريد أن ال يعصيه ولده فاإلنسانية أتمره أن
اليعصي أابه؛ألهنا جمربة عند الناس .هكذا من أراد أن يشكره من حيسن إليه واجب عليه عند
اإلنسانية أن يشكر هو ملن أحسن إليه ،وإن ترك ذلك فاليرجو اخلريممن أحسن إليه.
تلك املسائل جمرابت بشواهد ال تعد وال حتصی فصارت مسلدمات .فاإلنسان إن كان كبريا
علی إنسان آخر؛لكنه ليس بكبري علی هللا رب العلدمني .فإذا أراد أن يعرتف الناس بعزته وكربه
جيب عليه أن يظهر كرب رب العلدمني علی نفسه ويدعوه سرا وجهرا حىت يعرتف الناس أنه يعرتف
مبن يعتقده كبريا .وبعد ذلك الناس يعرتفون بعظدمة هذا الرجل أيضا ابإلنصاف .وهؤالء غالطون
يف ذلك اليدعون رهبم .فاألنبياء واملؤمنون ابهلل هل جيعلون تلك الطائفة من لنفهم ويقومون معهم
متساوين؟ كال! .فدمن االٓية  33إلی  31الدعوة إلی الدعاء من رب العلدمني ,وخملصني له الدين
يت أَ ْن أَ ْعب َد الَّ ِّذين تَ ْدعمو َن ِّمن مد ِّ
ون َّ
اَّلل
ورد شبهاهتم .ومن  31األمر مبجانبة هؤالء .قم ْل إِِِّّن من م
ْ
م
َ
مسلِّم لِّر ِّ
ني ( )1()33رجال يعرتفون املتكربون
ات ِّم ْن َرِّيب َوأ ِّمم ْر م
اءِِّنَ الْبَ يِّنَ م
ب ال َْعالَ ِّم َ
لَ َّما َج َ
ت أَ ْن أ ْ َ َ

أيضا بعظدمتهم فهم واقعون إمايف سلسلة آابئهم أو واقعون يف سلسلة مشايخ طائفتهم فيعرتفون
بعظدمتهم ويدعوهنم إللالح أمورهم ويتربكون أبمساء ويذكرون يف ابتداء مجيع أعدماهلم .وأان رأيت
هذا العدمل قبل إسالمي يف قومي ،قومنا طويلة عريضة يعرف الناس ،وفيه درجات وفروق غري
متناهية .فالناس عامة ال يعرفون سر وحدهتم وسراختالفهم .مسعنا من رجال كبار أوروابويني:اهلند
ذو عجائب فعرفنا بقصور مطالعتهم ألهل اهلند .هم ال يقدرون علی تنظيم حياة أهل اهلند
فيتعجبون من كل شیء ٔراوه كبريا مث يرون جبنبه شيئا لغريا مثله ال يهتدون لسرالتنظيم .وبعد سريان
يف أورواب تعجبنا .هؤالء القوم اجلاهلون كيف حيكدمون عليهم؟ وليس ذلك إال بقوة جمتدمعة يف
مركزهم ،وأهل اهلند من مائة سنة بطلت املركزية عندهم .احلالل أن املقصد أن أهل اهلند جمتدمعون
ابعرتاف رب خالق هلم ويعرتفونه علی منهاج الفالسفة الوجوديني ال حييطون بتلك الفلسفة؛لكن
اعرتافهم حبقانيتها ،وكون الرب واحد دخل يف ابطن بطون قلوهبم هذا سر وحدهتم .اليهود ال
( )1في ن م  :هؤالء من دون هللا.
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مبوسی ويقدسون ما يسدمونه التوراة ،وإن مل يفهدموها .هكذا كل قوم
يعرفون التوراة؛لكن يؤمنون
ٰ

وحدهتم قائدمة بتعظيدمهم لشعائر امللة ال إلحاطة كل أحد منهم بكليات امللة وجزئياهتا متاما .فاهلنود
شعار احلق عندهم اإلقرار ابإلله الواحد ،واتصال هذا العامل به من طريق وحدة الوجود( )1ال حييطون
مبعاين تلك الكلدمات؛لكن يدركوهنا بوجه دون وجه .أدنی طائفة من اهلند البالغ يف اجلهل واملسكنة
إلی درجة ال يكون حتتها درجة يرجعون إلی بيوهتم ويقوم رجال متسائال فتلك امل ٔراة مع جهلها
تقشعر جلودها وأتيت بشیء ماال عطاء هذا السائل ،وتقوم يف نفسها لعل هللا جاء بتلك الصورة
سائال فتدمكن هذا العلم يف أفراد قوم بطلت اجتدماعياهتم من ألوف ألوف سنة هل يكون شيئا

يستهان به ؟ وكيف يقابله قوم ال يعرتفون ابلرب إال ابلدالئل؟ كل من يقوم أحدهم لساان يبطل
دالئل السابقني ،ويورث الشكوك يف قلوب الناس ابلنسبة إلی رب العلدمني .وهؤالء يسدمون
ابلفالسفة إن كانت هذه فلسفة؟ االٓن نبحث عن سر افرتاقه .أما سر افرتاقهم فكل اجتدماع
ينتسب إلی معلم أو مرشد ،وهؤالء يذكرون إسم مرشدهم ،ويدعونه إللالح حاالهتم ،ويف قلوهبم
أن هذا املرشد اتصل ابهلل ،وهو يسدمع دعاءان ،ويقدر علی إجناح مقالدان فال يعرفون من معرفة
احلق إال هذا القدر فيدعونه ،ويذكرون إمسه للتربك يف مبادئ أمورهم .فلدما تكثر املرشدون تكثرت
الطوائف .وكل يعتقد أن مرشده والل ابهلل فالتجوز يقولون :إنه اإلله فيغلط الناس يف فهم دايانهتم
أهنم معتقدون ابهلل كثرية ،واألمر ليس كذلك .هذا التكثر عندهم ليس إالمثل تكثر األمساء،
والصفات اإلهلية إالرجال انقصوا الفطرة منخدجة الطبيعة يصرحون أبشياء ابطلة فيتخذهم الناس
حجة .ومثل ذلك عندان الغلط يف داينة يوانن ،فعندهم كلدمة اإلله يقال للدمالئكة ،وبذلك وردت
يف التوراة واإلجنيل كلدمات قليلة علی لغة يوانن .فالذين مل يفهدموا سر وحدة امللة فسروها أبن
اليوانن قبل النصرانية كانوا قائلني بتعدد اإلله .وهذا وهم ابطل ابملرة .فألل األمر كان أان ٔرايت
يف قومي قبل إسالمي أهنم يتربكون أبمساء رجال يعتقدون أهنم واللون ابهلل ،ويسألوهنم حوائجهم
بدون لكنة حتدث يف لساهنم  ،ال جيدون يف أنفسهم أهنم جمرمون يف ذلك أوأهنم نسوا احلق بل إذا
( )1قد مر الكالم عن هذا االصطالر في سورة هود.الباحث
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نبهوا علی ذلك يقولون هو هو هذا ما شاهدته وعقلته من قومي مث بعد إسالمي ٔرايت أقواما من
لی كانت تذكر أمساء اهلنود
املسلدمني يف اهلند الفرق بينهم وبينهم إال يف ذكر األمساء .الطائفة األو ٰ

املتقدمني ،والطائفة الثانية تذكر أمساء مسلدمني تقدموا ألل نظريتهم  ،وذهنيتهم سواء طابق النعل
ابلنعل .هذا أيضا جربته ،شاهدته ،وعقلته .والذي علدمت يف ديوبند من طريقة إمساعيل الشهيد
املومن ابلقرآن مع فهم ال يقدرأن جيلس يف
أن دعوة القرآنية ترد علی هؤالء علی السواء .فاملسلم ٔ
لف ه ٔوالء اهلنود كانوا أو مسلدمني.

قل إِن نيت اخل هذه اآلية هي أمر مبجانبة هؤالء .فالرجل إذا اعتقد عظدمة أبيه أو آابئه
أو اعتقد عظدمة مشائخ قومه ال خيرج عن الكرب الذي مينع السلم لرب العلدمني بل هو يف احلقيقة
يعظم نفسه .أما إذا جعل رب العلدمني الذي برأسه وقومه  ،كذلك برأس خمالفة قومه من مجيع
اإلنسانية سلم كونه كبريا علی نفسه ،وجعل نفسه ذليال عنده ،ودعاه سرا وجهرا خملصا هو يكون
لی يف بيان تعرف الرب يف التكوين
من الذين تركوا الكرب مبقابلة األنبياء مث بعد ذلك آيتان :األو ٰ

تكوين الكائنات ،ومنها اإلنسان مث يف الثانية تعرف يف اإلنسانية ابلتكرمي بعد إحيائه بعد املوت

فاإلنسان الزم أن يعرتف بعظدمة رب اإلنسانية ،ورب الكائنات .مت علی ذلك الفصل األول يف
َّ ِّ
ين
دعوة املتكربين إلی دعاء رب العاملني .والفصل الثاين عندان يشرع من قوله :أَََلْ تَ َر إِّ َىل الذ َ
مَي ِّ
ادلمو َن ِّيف آَّي ِّ
ت َّ
ص َرفمو َن ( )64هؤالء يعرتفون ابلرب ويدعونه خملصني له الدين؛لكن
اَّلل أ َّ
ََن يم ْ
َ
َ
َّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ف
س ْو َ
يكذبون ابلكتاب مث جاء يف تلك االٓية :الذ َ
ين َك َّذبموا ابلْكتَاب َوِبَا أَ ْر َسلْنَا به مر مسلَنَا فَ َ
يَ ْعلَ ممو َن ()70
مجلة معرتضة :قد حدث يف زماننا يف اهلند أوال ويف بالد املسلدمني االٓخرين بعد ذلك مجاعة من
املسلدمني يؤمنون ابلقرآن كله مث حيكدمون عقوهلم ويقولون حنن أدری مبسائل عصران فال جيعلون
أنفسهم مقيدين بتعليم نبيناص عليه السالمص ونظام اخلالفة الراشدة الذي أثبته دواوين السنة ،وحنن
يقرون كتب الفقه احلنفي
خنالفهم يف بعض األشياء دون بعض .تفصيل ذلك رجال من الفقهاء ٔ
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ألوال وفروعا ابلتدقيق ،والتحقيق حسب اإلمكان مث يقابلهم رجل حمدث خبربهم أبحاديث
لحيحة خمالفة ملا تقرر عندهم فهم مقصور علدمهم ابحلديث ال يبحثون ابلتأويل والتطبيق بل
يقولون هذا العلم الذي أخذانه من الفقه هو لب األحاديث ،ومقدم علی ما يرويه احملدثون؛ألهنم
أكثرهم غري فقهاء .ورواية غري فقيه ال تقبل عندان .فاحملقق ال يری هذا الفقيه علی احلق من كل
وجه بل كان ينبغي له أن يعرتف أبن علم الفقه ليس علدما مستقال من علم احلديث بل هو مستنبط
ابجتهاد احملققني من أهل الفقه ألجل الناس يف األعصار املتأخرة إلی مثل ذلك .واجملتهد قد
خيطئ ،وقد ال يبلغه احلديث .فإذا ثبت احلديث ولح عند احملققني هو مقدم علی استنباط الفقيه.
فإذا وقعت خمالفة بني حديث لحيح ،واستنباط عامل راشد إما نؤول قول الفقيه إلی معنی احلديث
إن أمكن ذلك أو نرده وأنخذ بقول فقيه آخر وافق احلديث ،وال يكون يف ذلك تنقيص شأن
اجملتهدين بل نعدمل وأنخذ بولاايهم .فإذا كان فقيه يعامل من احلديث مثل ذلك يكون علی
احلق من كل وجه .وإذا قدم الفقه علی احلديث الصحيح مع املخالفة فهذا الوجه ليس من احلق
يف شیء ،وإن كان الناس حمتاجني يف أخذ استنباط الفقهاء يف غري تلك املسألة عن هؤالء الفقهاء.
فالفقهاء من هذا الوجه يكونون علی احلق .هكذا احملدثون ضبطوا أقوال نبينا صعليه
السالمصوأحواله مث أحواله مث الفقهاء الراشدين فدما لح من ذلك وثبت بتحقيق احملققني هو علم
حيتاج إليه املسلدمون .وما أبطله احملققون من احملدثني وأولوا الناس أن ال يتبعوا تلك األحاديث
املختلفة

()1

()2

واملنكرة

()3

والشاذة

فهذا ال يستحق أن يسدمي بعلم احلديث .اآلن نری مادونه

الفقهاء ابلنسبة إلی القرآن هو بعينه مثل رواه الفقهاء ابلنسبة إلی أهل احلديث .فإذا عارض الرجل
( )1تعري المختل لغة :هو اس م فاعل ،من "االختال " ض د االتفاق .والمراد بمختل الحديث :ا حاديث التي
تصلنا،ويخال بعضها بعضا في المعنى ،أي يتضادان في المعنى .اصطالحا :هو الحديث المقبول المعارض بمثله،
مع إمكان الجمع بينهما أي هو الحديث الصحيح ،أو الحسن الذي يجيء حديث آخر مثله في المرتبة والقوة ،ويناقضه
في المعنى ظاهرا ،ويمكن ولي العلم والفهم الثاقب أن يجمعوا بين مدلوليهما بش كل مقبول.لينظر:تيس ير مص طلح
الحديث،محمود طحان النعيمي.70،
( )2تعري المنكر :لغة :هو اس م مفعول من "اإلنكار" ض د اإلقرار .اص طالحا :عر علماء الحديث المنكر
بتعريفات متعددة ،أشهرها :تعريفان ،أحدهما :هو الحديث الذي في إسناده راو فحش غلطه ،أو كثرت غفلته ،أو ظهر
فسقه.ثانيهما :هو ما رواه الضعي مخالفا لما رواه الثقة.لينظر:المرجع السابق نفسه.552:
( )3تعري الشاذ :الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لما رواه من هو أولى منه.لينظر:المرجع السابق590،
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العامل ابلقرآن آية مبقابلة حديث لححه أهل احلديث .هنا أيضا يكون طريقتان  :طريقة حقة هي
ونووله فإن مل ميكن التأويل واجلدمع
أن يقول احملدث حنن نطبق معنی هذا احلديث علی اآليةٔ ،
فنرده ،وحنكم علی احملدثني الذين لححوا ابخلطأ هذه جادة حقة .وإذا حكدموا بتقدمي مادونه
احملدثون علی القرآن فيكون فيه حق من وجه وابطل من وجه بعني النظري الذي قدمناه يف الفقه
مع احلديث.
اإلمام ويل هللا حيكم أبن النيب استنبط األحاديث من القرآن العظيم ،وهو مجع مجيع ما
شرحه النيب يف الصلوة ،وقدر علی استنباط من القرآن ،وأراد أن ٔيولف فيه رسالة؛لكن مل نقف
عليها .فألل العلم أن مجيع ما أتی به النيب عند أهل احلديث ،وكذلك ما أتی به اخلالفة الراشدة
كله مستنبط من القرآن ،فيقدم القرآن دائدما علی احلديث .إن قدران علی تطبيق األحاديث ،واالٓاثر
علی القرآن أخذان هبا ،وإن مل نقدر جنعلها من املتشاهبات ال نعدمل هبا ،وإن كنا حنسن الظن
ابحملدثني الذين لححوها .وإن قدران علی كالم يف لحة احلديث فنرده مثل رد الفقهاء،
واحملدثون( )1األحاديث املنكرة والشاذة حبكم القواعد العلدمية ،وقبلها املسلدمون .كذلك حنن حنكم
بعدم لحة احلديث حتت القواعد فال يؤاخذ علينا .وحنن كدما ننكر علی أهل احلديث أن يقدموا
احلديث علی القرآن ،وننكر علی أهل الفقه أن يقدموا الفقه علی احلديث ،وأنمر الفقهاء أن
جيعل الفقه مستنبطا من احلديث أو منطبقا عليه .وكذلك أنمر أهل احلديث أن جيعلوا احلديث
مستنبطا من القرآن أو منطبقا عليه ،ويكون ردهم األحاديث خالا ألحاديث ختالف القرآن خمالفة
ظاهرة .فإن عندان ليس مجيع ما علدمه هللا أنبياءه منحصرا يف الكتاب.

()2

الكتاب لورة علوم أتخذ هبا األمة أبمجعها ،ويكون للنيب استنباط دقيق اليهتدي إليه من
األمة األفراد جيب علی األمة األخذ هبا .وعندان ليس استنباط النيب من القرآن مثل استنباط

( )1المحدثين نه معطو على الفقهاء وكلمة "الفقهاء" مجرور من حيث اإلعراب.الباحث.
( )2يثبت الشيخ السندي حجية السنة النبوية وآثار الخلفاء الراشدين بعد سرد كالمه الدقيق.الباحث.
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اجملتهدين من ألفا

()1

القرآن بل االٓية القرآنية تكون كالقوة .إذا توجه إليه النيب ينجل له منها

مشس احلكدمة في ٔايت بقواعد متدمتعة نسدميهم ما أتی به الكتاب ،ويكون األمة جمبورة أبخذها،
ومبعارف حكدمية تنشرح بذلك لدور الصديقني بفهم آايت الكتاب ،فعلوم من احلكدمة وعلوم
من التشريع يستنبطها النيب من القرآن بطريق خاص به وابلصديقني .ليس ألهل القرآن احلكم بردها
إال اجلهلة منهم مبعارف القرآن ،وهم دائدما حيتجون( )2أبن هللا أنزل علی عبده الكتاب ليس معه
شیء غريه ففهدمهم واه كان غري لحيح؛لكن إقامة احلجة عليهم مشكلة عندي .يف اآلية  ۰۷من
سورة املؤمن حجة عليهم.
َّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ف يَ ْعلَ ممو َن ( )83مجع
س ْو َ
قال هللا تعاىل :الذ َ
ين َك َّذبموا ابلْكتَاب َوِبَا أ َْر َسلْنَا به مر مسلَنَا فَ َ

الكتاب مع ما أرسلنا به .وعندان املراد به معارف احلكدمة ،وقواعد التشريع .متت اجلدملة املعرتضة.
وبعد ذلك ذكر العذاب الذي يكون هلم يف جهنم .وعلی ذلك مت الفصل الثاين عندان.
التكذيب ابلكتاب كفر بعد كفر .ويريدون تشريعاً يوافق أهوائهم ،وال يريدون تشريعا ينطبق

علی اإلنسانية عامة الذي ورد به الكتاب ،ومبا يكون خالا ألرابب الكدمال أللحاب املعرفة،

وأللحاب التنظيم بل يريدون تشريعاً يطابق من ال يری احلياة إال احلياة الدنيا .اآلية بعد ذلك

داخل يف هذه اآلية .هذا الكرب الذي ذكران يف الفصل األول كان نتيجة الفرح واملرح بغري حق.

( )1في ن م " :هذه العبارة الطويلة س ماع دعوة الحق،وأفس دوا بذلك إنس انيتهم ،والعذاب بعد ذلك الزم إذا كس ر يد
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
مرك ز اإلنس انية في قلوبهم.وهذا ا مر كي يقوم به الرجل يفس د فطرته قبلهم يكون جماعة هيئتهم فاس دة خالفت
ا نبياء،ويكون في جانب آخر دعوة ا نبياء،فتلك الطائفة عند هللا تزين لهم كل أمر فاس د مثال ذلك  :مجمع الزناة من
الرجال والنس اء يدعو الش بان إلى الزنا بطرق وحيل،ومجمع آخر من اللوطيين،هكذا مجمع آخر من الس ارقين هؤالء
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
اإلنساني ة عامة الذي ورد به الكتاب بما يكون خاصا رباب الكمال صحاب المعرفة و صحاب التنظيم بل يريدون
تشريعا " التوجد في ن إ.
( )2يرد الشيخ السندي على القرآنينين مثبتا موقفه من خالل القرآن.الباحث.
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مجلة معرتضة :يف سورة اإلسراء :ذكر هللا األحكام العشرة( )1مثل العشرة اليت كانت يف التوراة
فحذف منها بعضها مثل تعطيل يوم السبت فإنه كان خالا ابليهود وأضاف إليهاَ ( . .وَال ُتَْ ِّ
ش
ِّيف ْاأل َْر ِّ
ال َموال)( )2فجعله من ألول؛ألن هذا
ِ َولَ ْن تَ ْب لم َغ ا ْجلِّبَ َ
ِ َم َرحا إِّنَّ َ
ك لَ ْن ََّتْ ِّر َق ْاأل َْر َ
املرح جيعل الرجل متكربا ،وخيرج من قلبه مساواة لإلنسانية ،ويطغ علی اإلنسانية إذا رأى نفسه

مستغنيا فهذا الطغيان نتيجة الكرب ،وهذا الكرب منبعة املرح فجعل هللا ال متش يف األرض مرحا من
ألول ديننا لذلك .متت اجلدملة املعرتضة.

( )1ا حكام العشرة أذكرها بصورة الجدول لينظر:القرآن الكريم سورة اإلسراء من آية  99إلى .32وأيضا:التعليم
المسيحي للشبيبة الكاثوليكية  -بالعربية ،ص 523-529.مجموعة من ا ساقفة بموافقة البابا بندكت السادس عشر،
مكتب الشبيبة البطريركي ،بكركي  ،9059وأيضا :إنجيل متى . 19: 16-17.الجدول
المقابل في التراث
آيات
األحكام
م
اليهودُ المسيحي
سور
اإلسراء
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
عدم قتل األوالد خشية اإلمالك
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
التسرق التشته بيت
34
الحفا ،على مال اليتيم وعدم القرب منه
السادس
قريبك التشته إمرأ
إال للمصلحة
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
التصنو لك تمياال
اتباع صراط هللا المستقيم وعدم اتباع سبل 33-33
العاشر
منحوتا والصور
أخرى
ما..التسجد لهن
والتعبدهن.
( )2اإلسراء  :اآلية 37:
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يف اآلية َ :81 :ذلِّ مك ْم ِِّبَا مك ْن تم ْم تَ ْف َر محو َن ِّيف ْاأل َْر ِّ
ِ بِّغَ ِّْري ا ْحلَِّق َوِِّبَا مك ْن تم ْم ُتََْر محو َن ( )75ويف آية
اب َجهنَّم َخالِّ ِّد ِّ ِّ
ين ( )83فنظم اآليتني يرشد أن
 76ا ْد مخلموا أَبْ َو َ
س َمثْ َو ال مْمتَ َكِّ ِّرب َ
َ
َ
ين فيها فَب ْئ َ
التكرب نتيجة الفرح واملرح فيكون هذا الفصل انتهی علی ذلك .وفيه بيان أن التكرب ينشأ من
البسط يف املعيشة واالستغناء عن الناس .هذا يوجبه الفرح واملرح فيكون ( َك َّال إِّ َّن ِّْ
سا َن لَيَطْغَى
اإلنْ َ
استَ غْ ََ )( )1النازل يف أول سورة من القرآن مبنی علی ذلك األساس .مت الفصل الثاين.
أَ ْن َرآه ْ
اصِّ ْرب إِّ َّن َو ْع َد َّ
َّك فَِّإلَْي نَا يم ْر َجعمو َن
ض الَّ ِّذي نَ ِّع مده ْم أ َْو نَتَ َوفَّيَ ن َ
اَّلل َح  ٌّق فَِّإ َّما نم ِّريَن َ
ومن قوله :فَ ْ
َّك بَ ْع َ

 77إىل آخر السورة الفصل الثالث  :نفهم منه أن املراد من الذين جيادلون يف آايت هللا كان كسری
وقيصر ،فإن فتح مكة وفتح العرب رآه النيب يف حياته .أما فتح كسری وقيصر كان بعد وفاته علی
أيدي خلفائه( .)2فالوعد التام كان هو الغلبة علی كسری ,وقيصر .قوله تعاىل َ :ولََق ْد أ َْر َسلْنَا مر مسال
ك ِّم ْنهم من قَصصنا علَي َ ِّ
ِّ ِّ
ك الذين كانوا يف األرض املقدسة
ص َعلَْي َ
م ْن قَ ْبل َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ
ص ْ
ك َوم ْنه ْم َم ْن ََلْ نَ ْق م
أرض إبراهيم بني النيل والفرات ،وبني جبال هللا إلی جنوب جزيرة العرب احلرب .يف تلك األرض
املقدسة جاء األنبياء فذكر هللا منهم أرابب الدعوات الكليات .ويف األرض األخری اإليران والرتك
واهلند والصني واحلبش وأورواب ستة أراض كانت فيهم أيضا رسل علی منهاج هؤالء الرسل فال
حاجة إلی ذكرها؛ألن ألل املنهاج مفهوم ،وأمساؤهم غري معروفة عند احلنفاء فاليؤمر ابلتلفظ هبا،
واحلفظ هلا قوم أميون .العدمل يف مجيع األنبياء من جهة الرب كان واحدا ال يقدر رسول أن أييت
آبية إال إبذن هللا .فدما نسب بعض األقوام إلی بعض الرسل أهنم آتوا ابٓايت عرضوها ،ويثبتون
بذلك عظدمة شخصيتهم فال ينبغي للدمحقق أن يلتفت إليه؛ألن ذلك ليس منه إمنا هو من جهة
الرب مبقتضی مصلحة فالعظدمة تكون للرب.
اَّلل قم ِّ
اء أ َْم مر َّ
ك ال مْم ْب ِّطلمو َن ( )87هذا مساويف كل األقوام
ض َي ِّاب ْحلَِّق َو َخ ِّس َر هنَالِّ َ
فَِّإ َذا َج َ

للدمومن أن يسريوا يف األرِ ,ويطالعوا النبوات ونتائجها.
مبعرفة أنبياء أقوام مل يقصص .يرشد هللا ٔ
( )1العلق :ا ية 7-2:
( )2في زمن الشيخين.الباحث
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فإذا رأوا أن كل ذلك ينطبق بعضها ببعض يكون علدمهم معدن مركز لالجتدماعية العاملية يعين إذا
مل يقدموا علی تطبيق نبوات األمم املتقابلة علی منهاج واحد ال حييطون بعلم االجتدماعية العاملية
فالذين جيادلون يف احلق قسدمان -2:جيادلون احلق يف امللة .هؤالء مرجعهم إلی الفرح واملرح والكرب.
 -4جيادلون يف االٓايت ابعتبار العاملية مثل قيصر وكسری .كل واحد يقاتل االٓخر ليكون إمرباطورية
هي املركز الوحيد للعامل ،فاملقابلة هلذا القسم إمنا يت ٔاتی من قوم جيدمعون العامل كله حتت منهاج
واحد .قيصر يريد أن تكون لبغة النصرانية عاملية .وكسری يريد أن يكون لبغة الصابئة عاملية
فيتقاتالن .فإذا قامت مجاعة يردون لبغة النصرانية والصابئة كلتيهدما ،وجيعلون اإلنسانية علی
منهاج احلنيفية مركز االجتدماع العاملي هم يغلبون علی هؤالء ،وهؤالء ،ويكون هلم السيادة الكربی
يف العامل بفضل هللا ورمحته؛لكن الفوز بتلك املرتبة حيتاج إلی استعداد التطبيق بني رسل مجيع
األقوام ،وإلی ذلك أشار القرآنِّ َّ .
ام لِّتَ ْرَكبموا ِّم ْنها َوِّم ْنها َأتْ مكلمو َن ()74
اَّلل الَّذي َج َع َل لَ مك مم ْاألَنْ َع َ
ِّ ِّ
ِّ
ورمكم و َعلَْيها و َعلَى الْ مفل ِّ
ْك محتْ َملمو َن ()73
اجة ِّيف م
َولَ مك ْم فيها َمنَاف مع َولتَ ْب لمغموا َعلَْيها َح َ
َ
ص مد ِّ ْ َ
فأرشدهم إلی السفر يف الرب والبحر؛ليدركوا حقيقة النبوات آباثر األمم املهلكة مبخالفة األنبياء مث
يقدرون عل تطبيق مجيع النبوات علی منهاج واحد .هم الذين يغلبون علی كسری وقيصر .وتنزيل
الكتاب .هذا معناه إنشاء قوم يكونون حافظني علی مركز االجتدماعية العاملية.
لطيفة:اإلمام ويل هللا بني حقيقة دعوة الرسل يف البدور البازغة ،وما يقتضيه اإلنسانية
بطبيعتها ،وحصر الدعوة عليها )1( .واإلمام ضبط مقتضی الفطرة اإلنسانية يف أبواب ميشي علی
ذلك التبويب يف مجيع كتبه( )2مث حيكم يف التفهيدمات :هذه اإلنسانية اليت شرحناها يف تلك األبواب
إلالحها مقصد األنبياء قاطبة سواء عندهم القوم يكون قائال بقدم العامل ،وأتثري احلق ابإلجياب
أو يكون القوم قائال حبدوث العامل وقائال بتأثري احلق ابإلرادة ليس لةأنبياء التفات إليها ابلقصد(.)3
فدمثل هذا اجلدمع هل يتيسر لرجل قيم يف بالده بني قومه؟ لذلك أمر هللا ابألسفار والسياحة وأمرأن
( )1لينظر:البدور البازغة،اإلمام ولي هللا الدهلوي،فصل حقيقة الملة الحنفية.914،
( )2لينظر:المصدر نفسه.971-911:
( )3لينظر:التفهيمات اإللهية،اإلمام ولي هللا الدهلوي.933/5،
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ينظروا كيف لارت مجيع األقوام إلی اهلالك علی السواء؟ هذا ال يكون إال ابلبغاوة علی مقتضی
اإلنسانية مثال :اإلنسانية تقتضی الزواج بني الرجال والنساء .فإذا شاع يف قوم لواطة يهلكون.
مثال :الفطرة اإلنسانية تقتضي مبساواة حقوق الكاسبني  :كل رجل يسعی ملا أييت يف ابله من اهلدمة
فهو الجيد لذة إال يف تلك اجلهاد ،وذلك الكسب .فإذا اختلف طرق املكاسب فليجتدمعوا
ابلسوق ،ويبادلون كل ماكسبه مبا حيتاج إليه فيكون نظام التبادل يعرف حقيقة مجيع املكاسبني
علی السواء .فاذا انتظم األمر كذلك فاإلنسانية تكون يف أرغد عيش .الرجل ال جيد إال ذرة
أودخان؛لكن كل ذلك بسعيه وحريته واختياره لنفسه القيام يف ذلك املوضع الذي ال ينبت إال ذرة
وال يؤخذ منه شیء إبسم املدملكة إال وهو يعرف فائدهتا ،ويعرف حقه فيها مث إذا جاء إلی السوق
يكون التبادل ابحلق واإلنصاف فيجد هذا الرجل املسكني نفسه كأنه يف اجلنة حيدمد ربه ويتلذذ
حياته مثل ما يتلذذ الطبقة العالية أبكل اللحم والشحم واحلنطة واألرز بل فوق ذلك هذا هو
مقتض اإلنسانية .فإذا أخذ منهم شیء إبسم املدملكة هؤالء يعرف حكدمته وال يعرف نصيبه منها
يكون حياته منفصدمة كأنه يف جهنم دائدما يتفكر يف نفسه مل خلق هللا هؤالء الظلدمة؟ وال جيد له
جوااب .فإذا أاته نيب مينع الناس عن ذلك خالفوه وألروا( )1علی بطالهنم يهلك الطائفة احلاكدمة
دائدما .هذا مستوىف مجيع أقطار األرض .وكذلك إذا فسد سوق وأبطلوا امليزان واملكيال حتی جيد
الناس أن كل ما ابعوا واشرتوا كله بغنب ،فهذا األمر جيعل جنتهم جهنم .فإذا ألر قوم علی هذا
البطالن بعد تنبيه األنبياء يهلك مدهنم وخترب ال جتدون يف ذلك فرقا بني لسان أو لسان .فدمثل
هذه األشياء اليت بينها القرآن العظيم يهلك الناس عامة إذا خالفوا األنبياء .وبعد السري وتفحص
أسباب اهلالك مث تطبيق بعضها ببعض يكون قوما لاحلا إلقامة االجتدماعية العاملية ،وإلی هذا
َي آَّي ِّ
املعنی أشار يف قوله :وي ِّري مكم ِّ
ت َّ
اَّلل تم ْن ِّك مرو َن ( )72التابعون لةأنبياء يكونون قليال
آَّيته فَأ َّ َ
َم ْ َ
ضعفاء ،واملخالفون من األقوايء .ويغلب الضعفاء علی األقوايء .ويری مثل تلك االٓايت يف مجيع
ِّ َّ ِّ
أحناء األرض .إليه اإلشارة يف أَفَ لَ ْم يَ ِّسريموا ِّيف ْاأل َْر ِّ
ين ِّم ْن قَ ْبلِّه ْم
ِ فَ يَ ْنظممروا َك ْي َ
ف َكا َن َعاقبَةم الذ َ
( )1في ن م  :أخبروا
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آَثرا ِّيف ْاأل َْر ِّ
ِ فَ َما أَ ْر ََ َع ْنه ْم َما َكانموا يَ ْك ِّسبمو َن ( )74آَثرا يف
َكانموا أَ ْكثَ َر ِّم ْنه ْم َوأَ َش َّد قم َّوة َو َ

االرِ االجتدماعيات املتقدمة تركت آاثرا ،وهم حافظوا عليها ابتباعهم احلق الذي أريد من تلك
االٓاثر ،فتلك االٓاثر امتدت إلی زمن طويل .فلدما خالفوا احلق أهلكوا فَ لَ َّما جاء ْتم رسلمهم ِّابلْب يِّنَ ِّ
ات
َ َ ْ مم ْ َ
فَ ِّر محوا ِِّبَا ِّع ْن َده ْم ِّم َن ال ِّْعل ِّْم َو َحا َق ِّب ْم َما َكانموا بِّه يَ ْستَه ِّزئمو َن ( )70املراد من العلم علم املعيشة،
وعلم املعيشة اليتم إال إذا كان اتبعا للعلم اإلهلي .مجع اخلزائن والبنوك كله من نتائج علم املعيشة.

املوسسة عند األنبياء احلنفاء منهم خالة اليفيد .فَ لَ َّما َرأ َْوا
وإذا مل يراع فيه حق اإلنسانية العامة ٔ
ِّ
ني ( )72املراد من البأس عندي حماربة املسلدمني
آمنَّا ِّاب ََّّلل َو ْح َده َوَك َف ْرََ ِِّبَا مكنَّا بِّه مم ْش ِّرك َ
ْسنَا قَالموا َ
َأب َ
لقيصر وكسری ،وقبل ذلك حماربتهم ألهل مكة .ويف اخلندق مع األحزاب .املراد من البأس هو
()1
ْرب أَ ْن تم َولوا مو مجوه مك ْم قِّبَل ال َْم ْش ِّر ِّق َوال َْم ْغ ِّر ِّ
ب َولَ ِّك َّن الِّْربَّ
س الِّ َّ
َ
احلرب جاء يف سورة البقرة ( :لَْي َ
من آمن ِّاب ََّّلل والْي وِّم ْاآل ِّخ ِّر والْم َالئِّ َك ِّة وال ِّ
ْكتَ ِّ
ال َعلَى محبِّه ذَ ِّوي الْ مق ْرََب
ني َوآتَى الْ َم َ
اب َوالنَّبِّيِّ َ
َ َْ
َ
َ َ
َْ ََ
يل و َّ ِّ
والْي تَامى والْم ِّ
ني وابْن َّ ِّ
الرقَ ِّ
الص َال َة َوآتَى َّ
ني َوِّيف ِّ
الزَكا َة َوال مْموفمو َن
ام َّ
السائِّل َ
اب َوأَقَ َ
السب ِّ َ
ساك َ َ َ
َ َ َ َ ََ
الصابِّ ِّرين ِّيف الْبأْس ِّاء والض َّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ني الْبَأ ِّ
ِْ )2() . . .ترمجة الشيخ( )3بوقت
َّراء َوح َ
ب َعهده ْم إِّذَا َعاه مدوا َو َّ َ َ َ َ
كارزار ،فدمعنی البأس يف هذه السورة عندي هجوم املسلدمني اجملاهدين علی الرأمساليني العاملني
بعلوم املعاش؛ليدفعوا الظلم عن الكاسبني املساكني فال ينفعهم إمياهنم بعد ٔروية البأس .وعامة
املفسرين جيعلون( )4الب ٔاس حضور املالئكة ساعة املوت()5؛لكنه ليس( )6مبنحصر عندان يف املالئكة
( )1المراد:وقت الحرب لينظر :فتح القدير ,اإلمام الشوكاني.900/5,
( )2البقرة577:
( )3فتح الرحمن بترجمة القرآن إلى اللغة الفارسية,سورة البقرة30,
( )4في ن م  :تجعل
( )5لم أ جد ذلك التفسير _الذي ذكره السندي_ في أحد من التفاسير صراحة لعل الشيخ السندي أخذ التفسير المذكور
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 عليكم في هذا ،أي :ال ش دة وال حرج{ ،بِ َعذَاب بَئِيس}
[ا عرا  ،]521 :شديد ،ثم تسمى الحرب بأساء لما فيها من الشدة ،والعذاب يسمى بأسا لشدته ،قال هللا{ :فَلَ َّما َرأَ ْوا
ص ُرنَا ِم ْن َبأ ْ ِس ا َّ } [غافر ]92 :كل هذا
س نَا} [غافر ]84 :وقال{ :فَلَ َّما أ َ َح ُّ
س نَا} [ا نبياء ]59 :وقال{ :فَ َم ْن َي ْن ُ
س وا َبأ ْ َ
َبأ ْ َ
ير البَ ِس يْط،ت :أبو الحس ن علي بن أحمد الواحدي ،النيس ابوري ،الش افعي (المتوفى:
معناه :العذاب" لينظر :الت َّ ْف ِس ُ
428هـ) ،198/3الناشر :عمادة البحث العلمي  -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.ط :ا ولى 5430 ،هـ.
( )6في ن م  :لكن ليس ذلك.
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بل اجملاهدون إذا قاموا علی الظاملني( )1يكون حكدمهم كاملالئكة( .)2عدم نفع اإلميان هلم معناه
عندي إن جنوا من القتل الينجون من اإلمث.
ت ِّيف ِّعب ِّ
َّت َّ
اده كدما أن هلل سنة يف األشجار واملعادن واألفالك
اَّلل الَِِّّت قَ ْد َخلَ ْ
مسن َ
َ
والكواكب ،كذلك له سنن يف عباده ،كل من خلقه هللا رزقه علی هللا .فإذا مجع واحد رزق كثري
من عبادهللا وال يعطي ألحد إال إذا جعلوا أنفسهم عبيدا لذلك الواحد .فإذا تنقص العبيد عن
إطاعتهم لذلك الفرد ،وسألوا رهبم بلسان قاهلم أو حاهلم أن يعطيهم الرزق من عنده ٔاييت هللا
ابالنقالب يلقي يف قلوب الضعفاء القيام علی اجلبابرة ،وحياربوهم .هذه سنة هللا يف عبادهَ .و َخ ِّس َر
ك الْ َكافِّ مرو َن ( )71الذين جيادلون يف آايت هللا كان هلم موقع أن ينجوا أبنفسهم وأهلهم ،
هنَالِّ َ
وأضاعوا ذلك الوقت ،وخسروا.
كان يف هذه السورةِّ َّ :
ام لِّتَ ْرَكبموا ِّم ْنها َوِّم ْنها َأتْ مكلمو َن أخذان من
اَّلل الَّذي َج َع َل لَ مك مم ْاألَنْ َع َ
هذه االٓية :أن املسلدمني جيب عليهم أن يسريوا يف األرض ،وينظروا إلی عاقبة األقوام املهلكة،

وأيخذون من تلك االٓاثر اتفاق األنبياء علی مسلك واحد يف إلالح اإلنسانية .إذا فعلوا ذلك
لاروا أهال لالجتدماع العاملي ،ولاروا أهال للدمركز االجتدماعية العاملية .فإذا فعلوا ذلك ،ونظدموا
حركة اجتدماعية يغلبون علی رجال عاملني ابملعيشات فرحني يف املعاشرات ،فهؤالء إذا غلبوا يف
احملاربة ،وتركوا كفرهم إن كانوا جنوا من املقتل يست ٔاسرون ،وهذا خسران هلم .هذا الذي أخذان من
تلك االٓايت ،وبسطنا فيه القول .واالٓن نتكلم علی اتريخ اإلسالم.
املسلدمون ليسوا كلهم سواء .القرآن قسدمهم علی ث ٰلثة أقسام :2 :السابقون  :4املقتصدون
 :0الظاملون .وكانت أمراء املسلدمني ال ختلو عن هذه الث ٰلثة .الطبقة األولی من اإلسالم كانوا
سابقني ،وتبعهم املقتصدون .هؤالء كانوا يعدملون علی تلك اإلشارات اليت أخذان من القرآن كانوا
( )1يؤيده تفسير اإلمام السيوطي في تفسيره{ ":وحين البأس} وقت شدة القتال في سبيل هللا"لينظر:تفسير الجاللين،سورة
البقرة،ص.32
( )2كما يقول ابن عاش ور في تفس يره :هذا حكم هللا في البأس بمعنى العقاب الخارق للعادة والذي هو آية بينة ،فأما
البأس الذي هو معتاد والذي هو آية خفية مثل عذاب بأس الس ي الذي نص ر هللا به رس وله يوم بدر ويوم فتح
مكة.لينظر:التحرير والتنوير,ابن عاشور.993/94,
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يسريون يف األرض ،وينظدمون ،ويتفحصون عن متدانهتم كيف ارتقت؟ وكيف بطلت؟ وابلنظر إلی
ذلك كانوا يصنعون قوانني للحركة االجتدماعية ،ويفتحون األقوام .حنن نعرف ابلتحقيق دواء
السلطان حمدمود الغزنوي( )1فدمن تقدم منهم كانوا أحسن منه ابليقني .وزمن هذا السلطان نری
الفردوس( )2يصنف شاهنامه يضبط اتريخ الفرس.
أنبيائهم وملوكهم الذين كان عندهم اإلقدام إلی املعايل ،والذين هم مرجتعون .شاهنامه
تشتدمل علی أحوال كل هؤالء األقوام .الرتكية ليست هلم اتريخ مستقل؛لكن اإليران مبجاورته توران،
وتنافسهم يف التغالب دائدما حيارب توران .فشاهنامه جيدمع اتريخ توران أيضا مث يف زمن هذا السلطان
البريوين( )3يدخل اهلند ،ويتعلم لسان اهلند يف كتب من اهلند ابلعربية إلی يومنا هذا .ال يعرف من
يتكلم ابلعربية من اهلند شيئا أكثر من ذلك .فليس هذا تفحصا عن األقوام املاضية ،وعن خمالفاهتم
وموافقاهتم ونبواهتم فنظدموا هيئة اجتدماعية فارسية كانت غالبة علی إيران وتوران وعلی اهلند إلی
ألف سنة من اهلجرة.
فالنصف الثاين من األلف اهلجري نعرف اترخيه جيدا هم كانوا عاملني إبشارات الكتاب
املبني .والنصف األول يقينا كان أعلی منهم مث علی مبد ٔا األلف الثاين نعرف اتريخ اهلند .يف زمن
السلطان جالل الدين األكرب( )4هو فحص عن الداينة اهلندية ،ورتب .بعده ترجم يف زمنه مهاهبارت
إلی الفارسية أعظم كتاب اهلنود مثل شاهنامه للفردوسي ترمجوها إلی الفارسية .يف زمنه جاء الغربيون
إلی اهلند للتجارة فهو مجع القسيسني من النصاری مرارا ،وترجم التوراة واألانجيل إلی الفارسية.
اهلند وحده كانت متبعا لداينة بودا ،والسلطان مجع معها الداينة املسيحية اليت تشبهها ،ورتبوا
( )1سبق ترجمته
( )2أبو قاساام الفردوسااي ش اعر فارس ي  (935-1020).ولد في خراس ان في قرية قرب مدينة طوس (في إيران
اليوم) .ع اش في حكم الس ام انيين في حكم القزنويين .اش تهر بت ألي كت اب" الش اهن ام ة ".لينظر:
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88
%D8%B3%D9%8A
( )3هذا أبوريحان البيروني .الباحث.سبق ترجمته
( )4سبق ترجمته.
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برانجما للهيئة االجتدماعية .وبربكته انتظدمت يف اهلند سلطنة إمرباطورية إسالمية ال نظري هلا يف العامل.
ويف امل ٔاة الثانية من جتديد جالل الدين األكرب( )1خرج من اهلند اإلمام ويل هللا ال نظري له بني
حكدماء اإلسالم ،وال يف حكدماء اليوانن .هذا إمنا نش ٔا نتيجة لذلك التجديد .فذلك التجديد
علی ٔراس األلف الثاين من االجتدماعي اهلندي أمثر للدمسلدمني .مائة سنة كانت إمرباطورية اهلند
ال نظري هلدما يف إمرباطورايت اإليران قبل اإلسالم ،وال بعده ،وأمثر الثدمرة الثانية هي نش ٔاة اإلمام
()3

ويل هللا الدهلوي .إرهاله( )2كان اإلمام الرابين الشيخ أمحد

جمدد الطريقة لةألف الثاين.

السرهندي كان إمام احملافظني .طائفة من االجتدماعيني يف زمن السلطان جالل الدين  ،والطبقة
العليا من االجتدماعيني كان السلطان يرأسها بنفسه حبدوث املزاج االعتدايل بعد الكسر ،واالنكسار
من االجتدماعيني األحرار ،واحملافظني استعد اهلند؛ألن خيرج منها مثل اإلمام ويل هللا .إلی االٓن حبثنا
عن اتريخ اإلسالم .االٓن نقول من زمن جالل الدين أورواب حتركت ألخذ مقام اإلسالم يف العامل.
فكل فضيلة كانت يف املسلدمني ابتباعهم إلشارات الكتاب اجمليد .السابقون من أورواب اختذوها
قدوة هلم ،وتقدموا علی املسلدمني ،وغلبوا علی األرض .عندان هذا دليل واضح علی لداقة األلول
اليت أخذانها ابإلشارات من الكتاب .وحكدمة تقدم أورواب عندان ليست إال ذلك .حنن نرجو من
فضل هللا يف اهلند أن نرجع الدور" دور جالل الدين األكرب" ويكون إسالمنا حمصورا يف حكدمة
اإلمام ويل هللا .فإن وفقنا لذلك ترون نستعدمله يف الشرقص إن شاء هللاص.
أورواب ما غلبتنا ابلفلسفة بل غلبتنا ابلتجارة ،والصناعة ،وحدث فيها دابة األرض اليت
اتكل منس ٔاهتا .فإن تنفسنا يوما من ضغط أورواب بعد تيقظنا يكون األمر يف اهلند له شأن كبريص
إن شاء هللاص .هذا الذي تكلدمنا يف األخري إمنا هو رجاء ومتىن .وأما احلقيقة فنحن تركنا القرآن،
( )1سبق ترجمته.
( )2اإلرهاص :هو ما يص در من النبي ص لى هللا عليه وس لم قبل النبوة من أمر خارق للعادة ،وقيل :إنها من قبيل
الكرامات؛ فإن ا نبياء قبل النبوة ال يقص رون عن درجة ا ولياء.واإلرهاص ليس بخاص با نبياء.لينظر :كتاب
التعريفات ت :علي بن محمد بن علي الزين الشري الجرجاني (المتوفى852 :هـ) .52
الناشر :دار الكتب العلمية بيروت –لبنان ط :ا ولى 5403هـ 5283-م
( )3سبق ترجمته.
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والتدبر فيه ،والعدمل إبشاراته يف االجتدماعيات .لذلك خسران كل شیء يف الدنيا ،ويف االٓخرة .فإن
قال لنا رجل حنن تركنا الصلوة هو كذاب .واليوم مسلدمو اهلند يصلون أكثر من زمن جالل الدين.
فإن قال رجل حنن تركنا العفاف ،واتبعنا الشهوات ،وأان ابجلزم أقول :العفاف اليوم يف مسلدمي
اهلند أكثر من العفاف يف زمن الغزنوي ،فاألمر يف االجتدماعيات ليس براجع إلی مجيع الناس يف
املساجد بدون فهم شیء ،فبكاءهم علی ارتذاهلم علی رذالتهم مثل بكاء علی قتل احلسني،
وأوالده ،وهم قتلوهم أبيديهم ،وليس أمر االجتدماعيات راجعا إلی الرهبانية اليت ابتدعتها النصاری
بل االجتدماعية تقوم علی فهم أسرار االجتدماع اليت يهتدي إليها األنبياء.
والكتب اإلهلية عامة للناس يف املساجد ،واألسواق علی حد سواء .وغري األنبياء يبخلون
هبا ،وال يعلدمون إال اخلواص ،وأيخذون قيدمة التعليم أكثر ما ميكن .فهذا هو الفرق بني طريقة
األنبياء ،وبني احلكدماء السياسيني .إذا كان رجل عامال أبسرار الكتاب ،ومؤمنا بتصديق النيب
بصداقة تلك األسرار ،فهذه القوة اليت حيدث من ذلك العلم يتحدمل كثريا من النقائص يتبعون
رووس أمواهلم ال يضرهم كثري ضرر .جعفر الربكدمي( )1كان واليا من
الشهوات مع حفظهم علی ٔ

جهة هارون( )2جاءت شكايته إلی خليفة بواسطة اجلواسيس أنه يشتغل ابللعب ،واللهو فقدم

هارون ذلك الكتاب إلی أبيه فكتب أبوه شعرا لولده ال حنفظه ،ومعناه :اشتغل ابلنهار أبداء ما
فرض عليك ،وتكون نزيها عند الناس .وأما بعد العشاء يف داخل دارك يف ظلدمة الليل فاعدمل ما
تشاء من املالعب ،واملالهي( .)3فكان الفضل بعد ذلك دائدما حيافظ علی مخس للوات يف
اجلدماعة ،وجيلس يف املسجد للحكم .ويف الليل كان يعدمل كل ما يشاء .أدبيات العرب مملوءة من

( )1جفعر بن يحيى بن خالد البرمكي 587 - 510(،هـ =  803 - 727م) أبو الفضل :وزير الرشيد العباسي،
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
يتدارسونها .والبرامكة يرجعون في أنسابهم إلى الفرس لينظر :ا عالم للزركلي .535-530 /9
( )2سبق ترجمته
( )3لم أطلع على مصدر هذا الشعر.الباحث
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حكاايت الفسق ،واخلالعات من هارون )1( ،وأمرائه ،وهم مع ذلك كانوا أقوی سلطان يف األرض.
هارون ما خال سنة من سين خالفية األدب يف الغزوة أولحبة أوليائهم ما ترونه يف الكتب .فالقيام
لالجتدماعيات ليس إال بتصديق أسرار هذا الكتاب ال بقراءة ألفاظه .هارون ماكان عليه كل ما
مسع كلدمة فيها إهانة شیء من شعائر الدين دعا ابلسيف ،والقطع علی الفور إالأن يتوب الرجل،
ويعرتف أنه سبق به لسانه ،ومل يرده .فالناس الذين يدعوننا إلی االجتدماع يف الصلوة بدون تدبر،
والنزاهة يف األخالق من أطفال ،وشباب من كل شئ فعلوا هم يف ذلك الزمان اآلن لاروا شيوخا
القوة هلم لشیء من املالعب فادعوا القدسية يدعون الناس إلی نزاهة األخالق كلهم شياطني
دجاجلة إذا مل يتدمسكوا أوال ابلكتاب ،وتدبره .هذا الذي تركناه ،ولران يف خسارة بينة منذ م ٔايت
سنة .433

( )1سبق ترجمته
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بسم هللا الرمحن الرحيم

سورة حم السجدة
الرِّح ِّيم ( )1كدما يكون اإلميان ،واإلسالم لورته يف اجلوارح كذلك
الر ْمحَ ِّن َّ
يل ِّم َن َّ
حم ( )4تَ ْن ِّز ٌ

يف الشرائع اإلهلية يف أعلی املدارك .األمر النازل كالروح مث يف موطن دون ذلك املوطن بتعني األمر
ابخلصوليات اللسانية ،واالقتضاائت العصرية فينتظم كتاب بصورة األلفا  .ويف املوطن األول
كان كاملعاين املرموزة مثاله:يريد رجل كاتب أن يكتب كتااب إلی أحب الناس إليه فيتصور املعاين
اليت يريد أن يكتبها ،ويرتدد أوقاات يف تنظيم تلك اخلياالت أيها أقدم ،وأيها ي ٔوخر ،وال يتكلم بكلدمة
حتی إذا انشرح لدره ابلرتتيب للدمعاين املرادة أيخذ القلم فيعربعنها أبلفا  .ورمبا يتكررنظره يف

األعلی مثل القوی الدماغية للنوع
إلالح األلفا أيضا .فهذا متثل للدموطنني.حظرية القدس ،وامل ٔال
ٰ
اإلنساين مثل القوة الدماغية للفرد .فإذا تقرر يف امل ٔال األعلی أمطار مطر الرمحة إلی قوم بصورة

إنزال علوم يتقررذلك القرار يف موطنني.
يف املوطن يتقرر املعاين املرموزة مثل األرواح ،وال يتبدل بتبدل االٓاثر ،وال بتبدل األلفا .
املومن مث التقررالثاين لتلك املعاين يكون
فاألمور املتقررة يف تلك الدرجة كان البحث عنها يف سورة ٔ
أبلفا خمصولة ،واأللفا دائدما يالحظ فيه العصر املخصوص؛ألن اللغات تتبدل حتت تبدل

االجتدماعيات .فاللغة اليت ختتار للتعبري عن تلك املعاين ال بد أن يكون أتثريها إلی وقت معني
فيكون هذا التعيني أدنی ،وأضعف من التعيني األول .وإمنا يتكامل أخذ أهل ذلك العصر بتلقي
ِّ
اب فم ِّ
آَّيتمه قم ْرآَ َع َربِّيًّا
صلَ ْ
األلفا  ،ويكون طريقا لعامة الناس .ويف سورة السجده اآلية:كتَ ٌ
ت َ
األعلی مث تلك املرتبة أيضا تنقسم علی
لَِّق ْوظم يَ ْعلَ ممو َن ( )3تعيني مرتبة هذه السورة يف مواطن :امل ٔال
ٰ

قسدمني :2 :قسم يتعلم الولد يف بيته من آابئه وأمهاته أوال مث يف مدرسة اليت هي جزء من بيته من
املرشدين واملعلدمني مث يتعلم يف سوقه الذي هو أيضا من تتدمات بيته من املعامالت واألماانت
واملبادالت والضدماانت وأمثال ذلك .هذا كله جنعله من تعليم البيت .فإن البيت الكامل الذي
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جيدمع عائلة كبرية ال حيتاج أوالده أن خترج إلی املدرسة وال إلی السوق بل تتعلم مجيع هذه احلاجات
يف البيوت .فهذا درجة طبيعة لتعلم اإلنسان  :4 .من مدارج التعليم ما حيصل ابلتجربة يف ميادين
احلكومة ،وهذا جنس آخر غري األول يبين علی تعليم األول .فنحن ابعتبارانص وهللا أعلمص جنعل
سورة السجدة خمتصة ابلتعليم علی الدرجة األولی مث بعد ذلك جنعل سورة الشوری تعليدما علی
الدرجة الثانية .هذا كله هلذا القوم .أوالد إمساعيل قريش ،ومن واالهم من أهل احلجاز لتأسيس
املركز االجتدماعي العاملي.
الرِّح ِّيم ( )1الطفل يف مبد ٔا حياته حيتاج إلی أبويه ،وكل ما
الر ْمحَ ِّن َّ
يل ِّم َن َّ
حم ( )4تَ ْن ِّز ٌ

كان حياته متعلقة ببيته يكون معتدمدا علی أبيه وأمه حتی ينفرد هو بيت لنفسه خالة  .حنن يف

اعتباران يف تفسري القرآن جنعل من األمساء اإلهلية الرمحن والرحيم متثال الرمحة اليت تكون يف قلب
األب واألم للطفل ،فاإلنسان إذا خرج من الطفولية وأيقن عقله خبالق السدموت واألرض هو الذي
خلق هذا الرجل أيضا فآمن ابهلل أنه خالقه ويرزقه فليعتدمد عليه مثل ماكان يعتدمد يف طفوليته علی
أبويه ،وجيعل إسم الرمحن مقام األب ،والرحيم مقام األم فحينئذ ينسی األبوين ،ويتعدمد بكل قوته
علی الرمحن الرحيم.
الدايانت السابقة إذا أرادت أن تقرب إلی أذهان الناس معرفة الرب بعضها مثله ابألب
كالداينة املسيحية يسدمی الرب ابألب السدماوي ،والبعض ابألم كالداينة اإلبراهيدمية مث من تلك
األمثلة بعد زمان لسوء فهم حدث عقائد ابطلة .فالقرآن العظيم من ابتداء أمره مسی هللا ابلرمحن
الرحيم ،وجعله مقام األب واألم عند األداين السابقة فصار الناس مأمونني من التحريف والغلط،
فباعتباران معنی :تنزيل من الرمحن الرحيم تعليم يف البيت للدرجة األولية من االجتدماعيات مث
قوله :كتاب فصلت اخل هذا الزم للدمبتدي فصل اجلدمل ،مجل القرآن تسدم ابالٓايت؛ألن يف
بعض املواضع مجلة واحدة من القرآن خترب عن انقالب عظيم يف اإلنسانية فكانت آية وتبعا لتلك
االٓايت مسيت مجيع اجلدمل ابالٓايت فجدمل الكتاب مفصلة .قرآَ عربيا.
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القرآن معناه االجتدماع .مجع اجلدمل يكون علی مزاج العرب وعلی حماوراهتم فال ينبغي أن
يؤخذ جبدمع مجل القرآن مضدموان ال يعرفه من العرب أحد .هذا عندان معنی قوله :قرآَ عربيا لقوم
يعلمون يريد أن يعلدموا وكان يف مكة ،ويف احلجاز مجاعة يدغدغ يف قلوهبم فكر التقدم علی
األقوام؛ألهنم يرون أن كل واحدة من اإلمرباطوريتني العظيدمتني تتدمنی أن يكون العرب داخال يف
حوزهتم فلومل يكن لتلك قوم قيدمة فأي حاجة ملثل تلك الدول الكبار يرجون انضدمام العرب إليهم؟
فإذا كان للعرب قيدمة مثينة فلم ال يستقلون أبنفسهم؟ فإهنم أشرف من الفرس والروم نسبا وحسبا.
مثل هذه األفكار كان أييت يف قلوب األذكياء منهم الذين كانت خمالطتهم لكسری وقيصر بسبب
أسفارهم يف التجارات هم حيتاجون إلی هاد .فلو كان من قومهم يعلدمهم بلساهنم ليغتندموهم مثل
الغنيدمة الباردة فهؤالء هم املراد من قوم يعلدمون .وإن كانوا أفراد قليلة هم يصريون قوما عظيدما.
ِّ
ِّ
ِ أَ ْكثَ مره ْم فَه ْم َال يَ ْس َمعمو َن ( )2فصلت آايته .آايت البشارة
قوله:بَشريا َونَذيرا فَأَ ْع َر َ
عل حدة .وآايت اإلنذار عل حدة .فاألمر املبشر به يعني متی قاموا بذلك األمر املعني الذي
يدركونه بطبيعتهم يكون هلم كذا وكذا من البشارات .وإذا عدملوا عدمال واضحا مبينا يعرفونه بلغتهم
الحاجة هلم إلی كسب مبادئ غري ذلك فيخربون أن تلك الرذيلة إذا استقرت فيهم يسلب عنهم
النعدمة اليت كانت عندهم .هذا معنی تفصيل الكتاب بشريا ونذيرا .مثال ينذرون عن الشرك .ومعنی
الشرك أن يرتكوا كتاب هللا وجيعلوا اعتدمادهم يف الدين والدنيا علی غري كتاب هللا ،هذا أمر
واضح؛لكن األعاجم من املفسرين ال يقدرون أن يفهدموا معنی الشرك هذا ،هم ٔايتون بفلسفة
اإلهلية مقررة عندهم للتوحيد ،ويقولون إن الشرك هو ترك تلك الفلسفة للتوحيد ،ومن يقدر علی
أخذ ذلك املفهوم واضحا مبينا؛لكن العرب من زمان نزول القرآن إلی وقوع الفتنة بينهم مبقتل
عثدمان ماكانوا يتشككون يف ذلك بوجه من الوجوه .وحنن أنخذ ذلك الزمان ترمجة حاميم ۸۸
وَ إِّلَْيه َوِّيف
فيتم املناسبة فأعرِ أكثرهم . .اخل مل؟ بينوا عذرهم َوقَالموا قملموبمنَا ِّيف أَكِّن ظَّة ِّممَّا تَ ْدعم َ

آذَانِّنا وقْر وِّمن ب ينِّنا وب ينِّ َ ِّ
ب فَا ْع َم ْل إِّنَّنَا َع ِّاملمو َن ( )1ال نعرف أن القرآن يوللنا إلی
ك ح َجا ٌ
َ َ ٌ َ ْ َْ َ ََْ
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أي جهة؟ ويف آذاننا وقر .هذه دعوة جديدة فقط بتبديل العقيدة حيصل االرتقاء يف املدمالك؟
آذاننا ليست مستأنسة بذلك ومن بيننا وبينك حجاب أنت تقول أتيت إليه املالئكة ،وأنت تسدمع
وتراهم ،وحنن ال نكذبك فهل ميكن أن يری هذا؟ ونعرف أان يف موضع ،وأنت أعلی منافی
اإلنسانية فكيف نتفكر؟ ،هل نقدر علی اتباعك؟
فاعمل إننا عاملون . . .فأنت تعدمل حسب علدمك .وحنن نعدمل حسب ما علدمنا فإن
حصل لك شیء من امللك ال يكون اتباعك بعد ذلك لعبا علينا .فهذه الشبهات اليت ألفوها
ش ٌر ِّمثْ لم مك ْم
القرآن العظيم جييبهم عنها أفليس هذا مثل تعليم الصبيان يف البيوت؟ .قم ْل إِّ ََّّنَا أ َََ بَ َ
يل أَََّّنَا إِّ َهل مكم إِّلَه و ِّ
اح ٌد فَاستَ ِّقيموا إِّلَيه واستَ غْ ِّفروه وويل لِّل ِّ
ني ( )3ففيه تعليم للنيب
وحى إِّ ََّ
ْم ْش ِّرك َ
يم َ
ْ م ْ َ ْ م ََْ ٌ م
ْ َ

أيضا أنه ال يرتفع بعلو طبيعة امللكية عليهم حتی يظنون أنه من جنس آخر .فإن كان يف الواقع؛لكونه

حائزا للكدماالت القدسية كاجلنس املباين هلم؛لكن يتنزل عن علوه ،وجيعل نفسه يف الدرجة البشرية
مثلهم كدما أن امللك الذي يتنزل عليه يكون انزال عن درجته األللية متقاراب لقوة امللكية للنيب.
فإذا التزم النيب علی نزوله يذهب عنهم فكر البعد .هم يقولون َنن يف أكنة مما تدعوننا إليه.
قل هلم يوحی إلی إَّنا إهلكم إله واحد . .الدعوة القرآنية ليست مبهدمة مستعجدمة .اإلله
الواحد لكل اإلنسانية هو إهلكم تعتدمدون عليه يف قضاء مجيع حوائجكم ،هذا معنی قوله:
فاستقيموا إليه وإن وقع مرة خلل ،وغلط فاستغفروه فيكون اتصالكم به قواي لحيحا حتی ترونه
معكم .هذا تنبيه إلی تيقظ لطيفتهم :احلجر البحت ،ونزول التجلي إلی تلك اللطيفة يف قلوهبم.
فإذا حصل هلم ذلك املقام ليست الدعوة القرآنية إال أتويل ما أيمرهم به الرب من قوة ابطن قلوهبم
فال يكون شیء مبهم يتخذون رجال معينا إماما هلم .ففي االبتداء الرجل يكون شفيقا رحيدما .وإذا
حصل له القوة السياسة يتغري أخالقه ابلنسبة إلی هؤالء القوم؛ولذلك األمر أخذ األنصار عهدا
من النيب أنه إذا حصل له قوة علی قومه اليرتكهم يرجع إلی قومه ،والنيب عهد هلم ذلك األمر
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فاطدم ٔانوا به .فالدعوة القرآنية ليست هي اتباع رجل سياسي بل يتخذ( )1نسبتهم إلی رهبم .هذا
يعلم طالب علم اإلحسان يف ابتداء التعليم .فإذا اجتدمع قوم متيقظون بنسبتهم إلی هللا ،وتيقنوا من
قوة ابطن قلوهبم أن هذا أمر إهلي فليتبعوه .وليس شیء أنصف يف الدعوة من مثل تلك الدعوة.
النيب متيقن أهنم إذا تيقظت تعلقاهتم ابهلل جيزمون حبقيقة هذا القرآن ،وأنه كالم إهلي فيعلدمون به
فيقال هلم حينئذ التوحيد اتباع القرآن ،والشرك اتباع غريه.
ِّ
انظروا يف آخر السورة يقول هللا :سنم ِّريهم آَّيتِّنَا ِّيف ْاآلفَ ِّ
ني َهل ْم
اق َوِّيف أَنْ مفسه ْم َح ََّت يَتَ بَ َّ َ
َ ْ َ
أَنَّه ا ْحلق أَوََلْ ي ْك ِّ
ك أَنَّه َعلَى مك ِّل َش ْي ظء َشهي ٌد ( )10هو يعرف أهنم إذا استدمروا علی لحبة
ف بَِّربِّ َ
َ َ َ
النيب ،وتعليدمه يتبني هلم من أنفسهم أن القرآن حق .أ ََال إِّ َّن ْم ِّيف ِّم ْريَظة ِّم ْن لَِّق ِّاء َرِّب ْم هم يشكون

يف ذلك هل ميكن أان نفوز بدرجة يتجلی هللا يف قلوبنا؟ فنراه هم يف مرية من لقاء رهبم أ ََال إِّنَّه بِّ مك ِّل
ط ( )12وهو حييط بكل إنسان .إنسان إذا كان شیء يف احمليط أال يتجلی يف املركز؟
َش ْي ظء مُِّمي ٌ
فكيف ينكر نزول التجلي يف قلوهبم؟ هذا هو املراد من لقاءهم .واملفسرون حيدملون اللقاء علی يوم
القيامة( ،)2وهم خمطأون يف ذلك .اإلنسان إذا مل جيزم يف املبادئ ال يكون مستيقنا يف النهاية.
واللقاء يف القيامة لقاء النوع اإلنساين مع ربه .واللقاء هنا لقاء شخص مع ربه إذا مل جيزم الرجل
بلقاء الشخص هل يقدرأن جيزم بلقاء النوع؟ أوهم يريدون أن يعلدموا األميني أوال مسألة النوع مث
مسألة الفرد .هل يصح هذا يف طرق التعليم؛لكن الغرض هلم يف تعليم القرآن .هم إمنا ينظرون
علی ترجيع ألفاظه ليس عندهم من احلكدمة شیء .والقرآن العظيم يعلم يف خمتلف السور أبلفا
خمتلفة قربه مع نفس اإلنسان ،ومعية معها .فهل يف التفاسري توجه إلی هذا؟ هذا التوجه ال ميكن
أن يكون إال للحكدماء اإلهليني أوالصوفية املقلدين هلم .وهللا أشار يف بعض االٓايت أنه أقرب إليهم
من حبل الوريد .ويف االٓخر أنه معكم أيندما كنتم وأشار يف بعضها فوجد هللا عنده فوفاه حسابه.
والنيب حكی عنه الرب أنه قال :إن هللا معنا .وجاء املتكلدمون يبحثون عن تلك املعية ،والقرب أنه
( )1في ن م  :يتقظ.
( )2من المعلوم أن المفسرين يحملون كلمة "اللقاء"على يوم القيامة،فليراجع إلى التفاسير المشهورة عند أهل
السنة.الباحث
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بعلم هللا يعين أن هللا يعلدمهم مثل هذا التأويل كيف يقبله منهم الناس .أليس كل رجل ٔيومن ابهلل

يعلم أن هللا يعلدمه؟ وما معنی هذا التخصيص؟ مل ال يقولون إان نكفر هبذا التخصيص ،وال نؤمن
به .كيف يسرتون سطور علم علی جهلهم؟ كلها ألفا ال معنی هلا؛ لكن املساكني الذين ال
يعرفون العربية يندهشون من كلدماهتم امللدمعة وإال فدما معنی قوله إلبن عباس( )1وهو ليب اي غالم:
احفظ هللا جتده جتاهك( )2وما معنی اإلحسان أن تعبد هللا كأنك تراه(.)3
أال يعلم أن رؤية التجلي رؤية احلق بعينه .وإذا رأی التجلي لار كأنه رأی احلق فكيف

يدعو إلی اجلهل؟ وهذا عندان مصداق مزج األ كاذيب ابلقرآن الذي حكی هللا عنهم يف هذه
ال الَّ ِّذين َك َفروا َال تَسمعوا ِّهل َذا الْ مقر ِّ
آن َوالْغَ ْوا فِّيه لَ َعلَّ مك ْم تَ ْغلِّبمو َن ( )43هذا اللغو
السورة َوقَ َ
ْ َم
ْ
َ م
يضيفونه يف التفسري .والكل مردود عليهم .وحندمد ربنا أنه هداان إبرشادمجاعة من احلكدماء الرابنيني
أن لقاء اإلنسان بربه يف دارالدنيا بطريق التجليات واقع ،والشرائع اإلهلية التدعو ذلك.
َّ ِّ
وويل لِّل ِّ
ين َال يم ْؤتمو َن َّ
الزَكاةَ َوه ْم ِّاب ْآل ِّخ َرةِّ ه ْم َكافِّ مرو َن ( )8هذا إنذار
ْم ْش ِّرك َ
ني ( )6الذ َ
ََْ ٌ م

املشرك هو الذي يرتك القرآن ،ويتبع غري الذين ال يؤتون الزكوة ما اجتدمع عندهم من األموال
زائدا علی حاجاهتم مضدموما إلی ذلك حاجات مجيع من يتعلق هبم .فإذا كان عندهم شیء من
املال زائدا هبذا املعنی ،وجيدون رجاال يستحقون ذلك إما لكوهنم معذورين طبعيني ال يقدرون علی
الكسب مثل لغري يتيم وإما لكوهنم معذورين ابلفرض؛ألهنم خرجوا من البيت ،وال يصل إليهم
املال يف تلك احلالة فهو اليعطيهم قدر حاجتهم .هذا هو معنی اليؤتون الزكوة يف ذلك الزمان
( )1سبق ترجمته.
( )2أخرج اإلمام الترمذي عن ابن عباس ،قال :كنت خل رس ول هللا ص لى هللا عليه وس لم يوما ،فقال :يا غالم إني
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
يضروك إال بشيء قد كتبه هللا عليك ،رفعت ا قالم وجفت الصح .هذا حديث حسن صحيح.لينظر :سنن الترمذي,
اإلمام الترمذي ,222 /4,رقم الحديث.9152:
( )3أخرج اإلمام البخاري عن أبي هريرة ،قال :كان النبي صلى هللا عليه وسلم بارزا يوما للناس ،فأتاه جبريل فقال:
ما اإليمان؟ قال« :اإليمان أن تؤمن باهلل ومالئكته ،وكتبه ،وبلقائه ،ورسله وتؤمن بالبعث» .قال :ما اإلسالم؟ قال" :
اإلسالم :أن تعبد هللا ،وال تشرك به شيئا ،وتقيم الصالة ،وتؤدي الزكاة المفروضة ،وتصوم رمضان " .قال :ما
اإلحسان؟ قال« :أن تعبد هللا كأنك تراه ،فإن لم تكن تراه فإنه يراك» إلى آخره.لينظر :صحيح البخاري  ,اإلمام
البخاري  ,52 :5رقم الحديث،10 :باب سؤال جبرئيل النبي _عليه السالم_.
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فرجل ال ٔيومن ابلقرآن مث ال يفهم حقوق اإلنسانية بفطرته مث ال ٔيومن بفطرته بربه جيازي الناس

علی أعدماهلم فويل له .هذا إنكار اجملازاة هو معنی قوله وهم ابالٓخرة هم كافرون .فاتساق تلك
األشياء الث ٰلثة اإلشراك ابهلل ،عدم إيتاء الزكوة  ،عدم اإلميان ابالٓخرة فيه لطافة :عدم إيتاء الزكوة
فساده يعرف ابلفطرة( )1يف عدموم الناس إذا كان مزاجهم سليدما ما رأينا اإلنسانية إذا ظهر عندهم
رجل حمتاج ،وجيد رجل يف نفسه غىن عن شیء فال ٔيوتی ذلك احملتاج إال إذا منعهم مانع من
احلكومة أو غريها فهذا الذي يعطونه بدون معرفة وبدون تفتيش حال .وهذا االٓن مشرتك يف مجيع
اإلنسانية يدل أنه مقتضی الفطرة اإلنسانية .هكذا طبقة عالية من الناس ذات عقول ،وجتارب
يقدرون علی تنظيدمات احلكومة القومية ،ويوجبون علی الناس أن أيخذوا أبحكام احلكومة ،وإن
كانت فيه إهانة لنفوسهم أو أمواهلم يعين يقدمون اجملازاة علی احلرية الشخصية الفطرية فهؤالء إذا
تفطنوا بفطرهتم جيزمون أبن جمازاة العصاة إذا مل يقع يف الدنيا فواجب أن تقع يف االٓخرة.
حيكون عن عبداملطلب قيل له( :)2رجل فاسق طول عدمره كان يف عيش رغد مات بدون
عناء مبرض أو غريه فتفكر بذلك زمنا مث قال :اعلم أن وراء هذه الدار دارا جيازی فيها العصاة .
هذا من مفتضی الفطرة اإلنسانية كذلك عندان لقاء اإلنسان ربه أيضا من مقتضی الفطرة اإلنسانية
إمنا يتفطن لتلك الفطرة من غلبت عليه امللكية هذا ال ٔابس به؛ألن املسائل العويصة للحساب إمنا
يتفطن هبا احملاسب ،وال خيرج بذلك من مقتضی الفطرة .فحالل اآلية أن من أفسد فطرته ويل
له ،ال أيتيه راحة .هذا بديهي من أفسد لحته ال يكون له راحة كذلك من أفسد فطرته.
مث بعده( )3آية مثال للبشارة إِّ َّن الَّ ِّذين آمنموا و َع ِّملموا َّ ِّ
ات َهلم أَ ْجر رَْي ر ممَْنم ظ
احل ِّ
ون ()7
الص َ
َ َ َ
ْ ٌ م

معناه من أللح فطرته فيؤمن ابهلل يعين يتجلی يف قلبه الرب بنوع ما من التجلي ،وال يلزم أن يكون
علی مصطلح الصوفية ،هو من قلبه أدرك أن له راب خلقه ،ويرزقه ،وال شريك له .وبعد ذلك إذا
( )1في ن م  :من الفطرة.
( )2لم أطلع على مصدر تلك الواقعة.
( )3في ن م  :ثم بعد ذلك.
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تيقن بكالم أنه كالم الرب يتبعه ،وال يتبع غريه .وإذا مل يكن عنده كالم من ربه ،وأمر من أوامره
يعدمل علی حسب مصلحته .وأما شیء يقدمه علی مصاحل نفسه فال يكون إال إذا ثبت عنده أنه
املومن لتكدميل إميانه عدمل بكل عدمل كله من الصاحلات .فدمن
من أمر الرب .هذا الرجل هو ٔ
استدمر علی ذلك له أجر غري ممنون ال ينتهی؛ألن حياهتم طويلة ابتصاهلم ابلرب فال جور أيضا
التنتهي .هذه البشارة أيضا دعوة إلی لقاء ربه.
بعد ما أمت الرجل معرفة ربه يف نفسه جيب عليه أن يتم معرفته بربه أنه خالق السدموت
واألرض ،وما بينهدما وحده ال شريك له .فإن كان ورد يف بيان ذلك تفصيل بواسطة نيب يؤمن
بصدقه .فالتصديق بتلك األلفا يكون ألزم؛ألنه كالم الرب املنزل إلی تفهيدمهم .فأهل مكة كانوا
مبوسی أنه نيب ،وهو أخربيف التوراة يف أول الكتب أن هللا خالق السدموت ،واألرض يف ستة
يؤمنون
ٰ

أايم ،وهو معروف بني أهل مكة بواسطة رجال من قريش تنصروا ،وترمجوا الكتاب من العربية إلی
العربية فاشتهر .فاالٓن تكذيب التوراة يف بيانه خللق السدموات واألرض يكون سببا هلالكهم .فإذا
كان القرآن حيكي عن التوراة فينضم مع موسیص النيبص نبوة نبينا فأهل التفطن لكالم الرب ال
يقدرون أن يكذبوا نبينا يف تلك املسألة خالة ،وإن كانت نبوته العامة غري اثبتة عندهم .فإذا
قاموا لتكذيب موسی ،وحمدمد يف مسألة يصدقها قلوهبم هذا يكون إفسادا للفطرة اإلنسانية
فيستحقون عذااب مثل عذاب من أفسد الفطرة .إلی هذا املعنی إشارة يف قوله :قم ْل أَئِّنَّ مك ْم لَتَ ْك مف مرو َن
ِّ
ك رب الْعالَ ِّمني ( )4وجعل فِّيها رو ِّ
ِّ
ِ ِّيف يَ ْوَم ْ ِّ
اس َي
ني َوََتْ َعلمو َن لَه أَنْ َدادا ذَل َ َ َ َ
ِّابلَّذي َخلَ َق ْاأل َْر َ
ََ
َ ََ َ
ِّمن فَ وقِّها وابر َك فِّيها وقَ َّدر فِّيها أَقْو َاتا ِّيف أَرب ع ِّة أَ ََّّيظم سواء لِّل َّ ِّ
استَ َو إِّ َىل
ني ( )40مُثَّ ْ
سائِّل َ
َْ َ
َ َ
ْ ْ ََ َ
ََ
َ
ِّ
ال َهلا َولِّ ِْل َْر ِّ
ضاه َّن
الس َم ِّاء َوه َي مد َخا ٌن فَ َق َ
َّ
ني ( )44فَ َق َ
ِ ائْتِّيَا ََْوعا أ َْو َك ْرها قَالَتَا أَتَ ْي نَا ََائِّع َ
ظ
س ْبع ََسَاو ظ
السماء الدنْ يَا ِِّبَ َ ِّ
ات ِّيف يَ ْوَم ْ ِّ
ك
يح َو ِّح ْفظا ذَلِّ َ
صاب َ
َ َ َ
ني َوأ َْو َحى ِّيف مك ِّل ََسَاء أ َْم َرها َوَزيَّنَّا َّ َ َ
تَ ْق ِّد مير ال َْع ِّز ِّ
يز ال َْعلِّ ِّيم ( )24هذه مسألة خلق األرض والسدماء مبثل ماجاء يف التوراة؛فلذا أنذروا
اع َقة ِّمثْل ص ِّ
ووا فَ مقل أَنْ َذرتم مكم ص ِّ
اع َق ِّة َع ظ
ود ( )20مث شرح بعد ذلك
بعد ذلك فَِّإ ْن أَ ْع َر م
اد َوَِثم َ
َ َ
ْ ْ ْ َ
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ملهلكة عاد ومثود حسب ما تواتر عند العرب يعين ال يقدر أحد أن يكذب شيئا من بيان النيب.
هذه إضافة من القرآن ليس يف التوراة منها بشیء ،وإشارة إلی أن األمر األول منقول عن التوراة
كدما تصدقونه أنتم( .)1واألمر الثاين املتعلق بعاد ومثود الذي خيرب به هذا النيب خالة أنتم تصدقونه
ََّي نَا
بتصديق أقوی من األول .أفال يكون سبب املؤاخذة؟ ألن العلة مشرتكة .هذا إلی آخر قولهَ :وْن ْ
َّ ِّ
آمنموا َوَكانموا يَتَّ مقو َن ( .)27فانظروا انتقال القرآن من أمر التوراة إلی أمر العرب أنفسهم
ين َ
الذ َ

هذا الذي كان يرجو قوم أن يكون نبيهم مثل موس يعلدمنا التقدم علی األقوام.

املسألة :إذا كانت حقة ،وتيقن هبا الناس أهنا اتفق عليها األنبياءمث خالفوها ،ولو ابإلعراض
جزائه ٔاييت هلم يف الدنيا قطعا .عاد ومثود كانوا مسلدمني عند العرب أهنم خالفوا األنبياء فأهلكوا.
فالعرب إذا اجتنبوا طريق األنبياء البد أن يتبعوا طريق أقوام غلبوا علی األرض ،وحكدموا فيها مثل
استَ ْكبَ مروا ِّيف ْاأل َْر ِّ
ِ بِّغَ ِّْري ا ْحلَِّق .فاألمة اليت نستعد ملركز اجتدماعي عاملي هل
عاد ومثود مث عاد فَ ْ
يتبعون عادا؟ ويستكربون يف األرض فيجتدمع األقوام عندهم؟ أوهل عندهم قوة لفتح مجيع البالد؟
فالذين يريدون أن طريق التقدم علی بين إسرائيل مثال فيكونون متيقظني الزم عليهم أن يرتكوا
اخلصال الطبيعية للعرب مثل عاد ومثود فال يتكربون علی الناس مبا ليس عندهم .هذا معنی
يستكربون بغري احلق ،وال يعدملون عدمل مثود إذا عرض عليهم طريق اهلدى فال يعرضوا عنها .فإن
مل يقدروا علی ترك عاد ومثود يعين التكرب واإلعراض عن األمر احلق فليعلدموا أن هالكهم قريب.
اء ْت مم الر مسل ِّم ْن بَ ْ ِّ
ني أَيْ ِّديه ْم َوِّم ْن َخل ِّْفه ْم أ ََّال
فهؤالء عاد ومثود كان فيهم أنبياء كثريون إِّ ْذ َج َ
م
تَ ْعبم مدوا إَِّّال َّ
اء َرب نَا َألَنْ َز َل َم َالئِّ َكة فَِّإ ََّ ِِّبَا أ ْمر ِّسلْتم ْم بِّه َكافِّ مرو َن ( )22طائفة من
اَّلل قَالموا لَ ْو َش َ
الصديقني واحلكدماء يؤمرون ابإلنذار والتبشري مثل األنبياء إما بواسطة األنبياء أو رأساً من امل ٔال

األعلی حتت إدارته مثل حواري املسيح .فهؤالء الرسل إذا عرضوا هلم طريقا للنجاة الزم عليهم أن

يتبعوهم فالذين آمنوا وكان يتقون جنيناهم فالذين يريدون أن يعلدموا الطريق؛فليؤمنوا بطريق أنبياء
( )1في ن م  :يصدقون أنتم إياه.
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ش مر
الذين يذكر القرآن طريقتهم ،ويتدمهرون يف ذلك إلی درجة التقوی ،فهذا اتباع الناجني َويَ ْوَم مُْي َ
اَّلل إِّ َىل الن ِّ
أَ ْع َداءم َّ
جاوا حمل العذاب َشه َد َعلَْيه ْم
َّار فَه ْم يم َ
وزعمو َن ( )24ففي هذا ذكر أهنم إذا ٔ
وده ْم ِِّبَا َكانموا يَ ْع َملمو َن ( .)43هذه اللطيفة اليت تكون يف قلب اإلنسان،
اره ْم َو مجلم م
َسَْعمه ْم َوأَبْ َ
صم
وهي جذابة إلی الرمحن أتثريها يكون يف مجيع أجزاء اإلنسانية .فإذا كانوا أفسدوا فطرة تلك اللطيفة

يشهد مجيع أجزاء البدن علی خالفهم فيتحريون! مل تشهد اجللود؟ فتبني هلم األمر أهنم ظنوا أنفسهم
بعيدين عن البعد ،وكان هذا خطأ ،فدما التفتوا إلی مساع دعوة احلق )1( ،وأفسدوا بذلك إنسانيتهم،
والعذاب بعد ذلك الزم .إذا كسر يد إنسان فأراد الطبيب إلالحه يكون عليه عذاب أم ال؟
هكذا إذا أفسدوا ضرورايت اإلنسانية ،وأراد هللا حلكدمة ما أن ميهلهم يصلحهم مرة اثنية ،فهذا
اإللالح يستلزم العذاب ،فالعذاب كان الزما هلم إلفسادهم الفطرة اإلنسانية بواسطة إفساد مركز
اإلنسانية يف قلوهبم .وهذا األمر كيف يقوم به الرجل يفسد فطرته فعلهم يكون مجاعته هيئة فاسدة
خالفت األنبياء ،ويكون يف جانب آخر دعوة األنبياء .فتلك الطائفة أعداء هللا تزين هلم كل أمر
فاسد .مثال ذلك جمدمع الزانة من الرجال والنساء يدعون الشبان إلی الزان بطرق وحيل .جمدمع آخر
من اللوطيني .هكذا جمدمع آخر من السارقني .هؤالء معروفون بفساد عدملهم ،وأهنم أشقياء .وهنا
جمامع ظهارهم طيب جمدمع من التجار احملتالني املتفقني؛لكن إمنا يقومون إبسم التجارة يعين أن
ظاهرهم ليس بفاسد مث جمدمع آخر من املدبرين للحكومات أيخذون الرشا يدعون إلی تعليم اإلدارة،
ويضدمون إليها الرشوة أيضا فال يقدر اإلنسان أن يتخلص من شبكات تلك الطوائف إال من مسع
أمر املرشدين اهلادين استدماع قبول من ابطن القلب .إليه االشارة يف قولهَ :وقَيَّ ْ
ضنَا َهل ْم قم َرََءَ
( )1في ن م " :فما التفتوا إلى ألفاظ القرآن بل اآلية القرآنية تكون كالقوة إذا توجد إليها النبي ينجلي له منهيا ش مل
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
ب طريق خاص به وبالص ديقين ليس هل القرآن الحكم بردها إال جهال منهم بمعار القرآن،وهم نراهم يحتجون بأن
هللا أنزل على عبده الكتاب ليس معه ش غيره ففهمهم،وإن كان غير ص حيح؛لكن إقامة الحجة عليهم مش كلة.عندي
في اآلية  70:من س ورة المؤمن حجة عليهم قال هللا  :الذين كذبوا بالكتاب..جمع الكتاب مع ما أرس لنا به،وعندنا
المراد به م عار الحك مة وقوا عد التش ريع ت مت الجم لة المعترض ة .ب عد ذ لك ذكر ال عذاب ا لذي يكون له في
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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ت ِّم ْن قَ ْبلِّه ْم ِّم َن ا ْجلِّ ِّن
ني أَيْ ِّديه ْم َوَما َخ ْل َفه ْم َو َح َّق َعلَْيه مم الْ َق ْو مل ِّيف أ َمم ظم قَ ْد َخلَ ْ
فَ َزيَّنموا َهل ْم َما بَ ْ َ
ِّ
اإلنْ ِّ َّ
َو ِّْ
ين ( )41حنن قرأان كتااب كتبه رجل من العاملني للحكومة اإلنكليزية هو
س إِّن ْم َكانموا َخاس ِّر َ

يريد أن ال أيخذ رشوة ،فطول عدمره كان يف العذاب من أيدي قرانئه كانوا يكذبون عليه ،ويعرفون

أنه أمرمانع يف ارتقائهم يريدون أن يتخلصوا من ذلك ،فاالهتامات ،واملصائب اليت أتت علی هذا
الرجل يقشعر هلا اجللود .وهكذا نعرف من مساع األخبار الصحيحة حالة الدعاة إلی الزان واللواطة
فدمعنی هذا الكالم دعوة األنبياء إذا ارتسخت يف قلوب الناس ترفع تلك املوانع .فاتباع أمر األنبياء
ليس سهال .أعداء هللا قائدمون ابحلرب دائدما فيكون إشارة إلی أن من يريد أن يعلم طريق التقدم
جيب عليه أن يسدمي لرفع هؤالء املفسدين من الطريق .فلدما كان أمر الدعوة منتجا إلی دفع هؤالء
املفسدين هم ال يريدون أن يسدمعوا قول األنبياء .قوله تعاىل:وقَ َ َّ ِّ
ين َك َف مروا َال تَ ْس َمعموا ِّهل َذا
ال الذ َ
َ
الْ مق ْرآ ِّن َوالْغَ ْوا فِّيه لَ َعلَّ مك ْم تَ ْغلِّبمو َن ()43
مجلة معرتضة :عامة التفاسري من احملدثني كانت أومن املتكلدمني أو من الفقهاء أومن
الوعا أومن النحاة كلها ممزوج ابللغو؛ولذلك ال يصفوا دعاء القرآن يف قلب طالب العلم إال ممن
رجا ابلباطل؛فلذلك غلب الكفار علی املسلدمني علی قياس قول الكفار لعلكم تغلبون.
حنن ما عرفنا رجال فهم هذا الفساد ,وسعی يف إلالحه إال الشيخ عبدالرحيم بن وجيه
الدين الدهلوي( )1والد إمام ويل هللا كان طريقه أن يعلم القرآن متنا خالصاً بدون أن يق ٔرا عليه
التالميذ تفسريا من التفاسري .ومجيع التفاسري اليت توجد يف تلك البلدة موجودة عنده يف وقت
درسه .كل آية أشكلت فيها يرجع إلی التفاسري مث يعلم الطلبة يعين ما اختذ تفسريا جديدا طريقا
له؛لكنه فصل القرآن عن اللغوايت .كان عادته إذا أشكلت عليه آية أييت حبلها من واحد من
املفسرين ال من عنده ،فنبه الناس أن فائدة التفسري هي هذا مثل كتب اللغة يكون فيها كل
( )1هو الشيخ العالم الكبير العار عبد الرحيم بن وجيه الدين العمري الدهلوي ولد ونشأ بدهلي ،كان من شيوخه
أمثال الشيخ أبي الرضا محمد الدهلوي ،الشيخ محمد زاهد الهروي ،الشيخ عبد هللا بن عبد الباقي النقشبندي وغيرهم.كان
عالما في علوم الحديث وعلوم القرآن والفقه والحكمة توفي سنة 5559ه لينظر :نزهة الخواطر للشيخ عبد الحي
الحسني الطالبي (المتوفى 5345ه) .747 /2
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شیء؛لكن الذي يق ٔرا كتب األدب هل أييت جبدميع ما كتب يف كتب اللغة؟ بل كلدما احتاج إلی
يقرون
حل لغته يرجع إليها .هذا موضع كتب التفسريال ما اختذه عامة أهل العلم دينا هلم أهنم ال ٔ

يقرون التفاسري .فاإلمام ويل هللا يعرتف بفضل أبيه ويقول :إنه حضر يف مدارس دينية،
القرآن إمنا ٔ
وكان ذلك فتحا لربكات كثرية يف علم القرآن مث جاء هذا اإلمام ،وجعل تعليم القرآن فنا مستقال

ب ٔراسه ،واتبعه أوالده أوال مث من علدماء اهلند مجاعة ،ومنهم مجاعة مشاخينا علدماء ديوبند .كتب
ولده الشيخ عبدالقادر ترمجة القرآن إلی اهلندية كدما كتب اإلمام ويل هللا ابلفارسية ،ولار بعض
األلفا مرتوكا يف حماورتنا فأللح شيخ اهلند ترمجة الشيخ عبدالقادر )1( ،وأخرج األلفا الغريبة،
وأتی بكلدمات فصيحة مشهورة يف حماوراتنا  .هذا الذي ذكران إمنا هو إثبات لوجود هذا الفن يف
أهل اهلند )2( ،فالباين هلذا الفن يف اهلند هو الشيخ عبدالرحيم ،وجعله فنا بوضع كتاب "الفوزالكبري
يف ألول التفسري" اإلمام ويل هللا .واهلند يستحق أن يفتخر بذلك علی بالداملسلدمني مث تبعهم
مجع من املصريني من اتباع مجال الدين األفغاين،

()3

والناس ال يعرفون أن األفغاين من تالميذ

ديوبند .ألله أفغاين من قرية "شري كر" ترمجوها أبسد آابد ،والناس يريدون أن خيفوا ذلك ،وجيعلونه
من إيران فبدل أسد آابد أبسعد آابد ،والناس يعرفون من ينش ٔا يف شرقی أفغان أو كابل من أين
أيخذون العلوم إن كان يف بيته في ٔاخذون من الذين تعلدموا يف دهلي .وإذا قام هو بنفسه فريجع
إلی دهلي .واألفغاين سنة واحدة أقام يف اهلند ملطالعة العلوم اجلديدة األوروبية .هذا يذكرون يف
ترمجته ،وما كان ملثل تلك العلوم مركز يف ذلك العصر إال دهلي كاجل ملا دخلت اإلنكليز دهلي
كان هنا مدرسة عربية قامت خترج منها عدمال السلطنة فأضافوا إليها العلوم اجلديدة مرتمجة ابللسان
( )1سبق ترجمته.
( )2في ن م  :هذه العبارة "أحمد ربي كثيرا أن ابن أخي مولوي محمد علي الذي قرأ علي القرآن،وض بطه وأيض ا
كت ب ترجم ة س هل ة لبي ان ربط اآلي ات،وجمعه ا مع ترج م ة الش يخ عب د الق ادر وفق ه هللا لطبع مص ح جمع
الترجمتين.التوجد في ن إ.
( )3محمد بن ص فدر الحس يني( 5351 - 5914هـ =  5827 - 5838م) ،جمال الدين :فيلس و اإلس الم في
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
إلى بالد ا فغان س نة 5323ه وكان عارفا باللغات العربية وا فغانية والفارس ية والس نس كريتية والتركية ،وتعلم
الفرنسية واإلنجليزية والروسية،لينظر :ا عالم للزركلي.522-528 /2 ,
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اهلندي.فكان الناس يتعلدمون فيها العلوم اإلسالمية ابللغتني العربية والفارسية أوالً .وهذه املدرسة

موجودة خارج ابب أمجريي ففيها كلية إسالمية أضافوا إليها مدرسة للعلوم اجلديدة ،وجعلوا حمال
بعيدا من تلك املدرسة حمل تعليم العلوم اجلديدة موضع كتب خانه دارالشكوه ،واليوم فيه مدرسة

إنكليزيه متصل مبحل "البوستة" قريب من ابب كشدمريی ،فدمجدموعة هاتني املكتبتني يسدمی دهلي
كاجل .وكان املدرسون بعد جمیء اإلنكليز أوال الشيخ رشيد الدين( )1تلدميذ اإلمام عبدالعزيز

()2

ورفيع الدين( )3مث موالان مملوك علي( )4عم موالان حمدمد قاسم هو كان تلدميذا خالا للشيخ رشيد
الدين )5( .وبعد وفاته قام مملوك علی( )6مقامه  .ومن هذا الشيخ أخذ لناديد اهلند اجلديد موالان
حمدمد قاسم مؤسس ديوبند ،والسيد أمحد خان( )7مؤسس عليكره .وأكرب كبار ذلك العصر من

( )1العالمة رشيد الدين بن أمين الدين الكشميري.ولد ونشأ بدهلي،وقرأ بعض الكتب الدرسية على المفتي علي كبير
البنارس ي وأكثرها على العالمة رفيع الدين بن ولي هللا العمري الدهلوي واس تفاد عن الش يخ عبد القادر وص نوه عبد
العزيز ،وانتهت إليه رئاسة التدريس بمدينة دهلي.ومن مصنفاته :إيضار لطافة المقال في تفصيل الجواب باإلفصار
عن ش رافة اآلل وتفض يل ا ص حاب وغير ذلك .توفي س نة ثالث وأربعين ومائتين وأل وله س تون س نة .لينظر:
نزهة الخواطر :للحسني .279- 275 /7
( )2سبق ترجمته.
( )3هوالش يخ اإلمام رفيع الدين عبد الوهاب بن ولي هللا ابن عبد الرحيم العمري الدهلوي ولد بمدينة دهلي ،ونش أ
بها ،واش تغل بالعلم على ص نوه عبد العزيز ,وبرع في العلم ,وأخذ الطريقة عن الش يخ محمد عاش ق بن عبيد هللا
البهلتي ,وقام على مقام أخيه في التدريس بعد ما أص يبت عيناه ،فازدحم عليه الناس ،وتلقى كل أحد من تلك اللطائ
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
الكبيرعبد العزيز لس ت ليال خلون من ش وال س نة 5933ه بمدينة دهلي فدفن بها خارج البلدة عند أبيه وجده
لينظر:نزهة الخواطر.271-274 /7:
( )4هو الش يخ مملوك العلى ولد في نانوته من مديرية س هارنفور في عام 5904ه=5782م.كان من ش يوخه مفتى
إلهي بخش،الش يخ رش يد أحمد،عبيد هللا خان علوي.توفي الش يخ في عام 5927ه =5815م.لينظر:أس تاذ الكل موالنا
مملوك العلي النانوتوي،للش يخ نور الحس ن راش د كاندهلوي ،305،مط:مفتى إلهي بخش أكيدمي،كاندهله ،ض لع
مظفر نكر يوبي(انديا).
( )5سبق ترجمته
( )6سبق ترجمته
( )7سبق ترجمته
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تالميذ الشيخ مملوك مثل الشيخ أمحد سعيد الدهلوي( )1وأخوه عبدالغين ()2الدهلوي مث حارب
أهل اهلند اإلنكليز يف دهلي ،وغلب اإلنكليز سدوا هذه املدرسة ،وأبطلوا مركزية دهلي مديرية
ملديرايت الهور فقام موالان حمدمد قاسم ،وجعل مثل تلك املدرسة يف ديوبند .ومن عجيب
االتفاقات أن املدرس األول ملدرسة ديوبند كان موالان حمدمد يعقوب

()3

ولد الشيخ مملوك علي

فاملركز يف ذلك الزمان لتعليم العلوم اجلديدة للدمسلدمني ماكان إال دهلي ،وما كان إال ذلك كاجل.
فإذا كان السيد االفغاين جاء إىل اهلند لتعلم اهليئة اجلديدة قبل احملاربة بسنة فهل ميكن أن يستفيد
إال من دهلي؛لكن هؤالء املصريون املتفضلون علی مجيع الدنيا ال يعجبهم أن شيخهم تعلم يف
دهلي .حنن رأينا رسالة للشيخ حمدمد عبده( )4مسوها ابلواردات من إفادات السيد األفغاين ،فالشيخ
يف بيان مسألة وحدة الوجود يستعدمل الطالحا كان يستعدمله موالان حمدمد قاسم( .)5والذي رأينا
( )1هو اللش يخ العالم الكبير الفقيه أحمد س عيد بن أبي س عيد بن الص في العمري الدهلوي ،أحد المش ايخ المش هورين،
ولد غرة ربيع الثاني س نة 5957ه بمدينة رامبور وكان من ش يوخه :فض ل إمام الخير آبادي والش يخ رش يد الدين
الدهلوي وغيرهما ،وكان يختل في أثناء تحصيله إلى الشيخ عبد القادر والشيخ رفيع الدين والشيخ عبد العزيز تارة
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
من ربيع ا ول س نة 5977ه بالمدينة المنورة ،فدفن بالبقيع عند قبة س يدنا عثمان رض ي هللا عنه .لينظر :نزهة
الخواطر.207-202 /7 ,
( )2الش يخ عبد الغني الدهلوي الش يخ اإلمام العالم المحدث عبد الغني بن أبي س عيد بن الص في العمري الدهلوي أحد
العلماء الربانيين ،كان من ذرية الش يخ أحمد بن عبد ا حد الس رهندي إمام الطريقة المجددية رحمه هللا ،ولد في ش هر
شعبان سنة 5931ه بمدينة دهلي ،وكان من شيوخه حبيب هللا الدهلوي ,الشيخ إسحاق بن أفضل الدهلوي سبط الشيخ
عبد العزيز وغيرهم .توفي يوم الثالثاء لس ت خلون من محرم س نة 922ه وأل بالمدينة المنورة.لينظر:نزهة
الخواطر :للحسني.5091-5094 /7,
()3محمد يعقوب النانوتوُ ( 5309 - 5942هـ  5884 - 5833 /م) هو عالم ،وفقيه حنفي  ،من أهل الهند .ولد
ببلدة نانوتة بمديرية س هارنفور بوالية أتربرديش أخذ عن والده الذي كان يدرس بمدينة دهلي في كلية دهلي العربية.
كما ُولي التدريس بالجامعة اإلس المية دارالعلوم في الديوبند لمدة،اعتزل في بيته حين ش بت الفتنة العامة ببالد الهند
سنة 5812م.لينظر:علماء ديوبند.577-575،
( )4محمد عبده بن حس ن خير هللا 5393 - 5922(،هـ =  5201 - 5842م) من آل التركماني :مفتي الديار
المصرية ،أحد من كبار رجال اإلصالر والتجديد في اإلسالم.ولد في شنرا (من قرى الغربية بمصر) ونشأ في محلة
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
القض اء ،واس تمر إلى أن توفي باإلس كندرية ،ودفن في القاهرة .له مص نفات قيمة منها الرد على هانوتو ,رس الة
الواردات,حاشية على شرر الدواني للعقائد العضدية وغيرها .لينظر :ا عالم للزركلي.919 /2 ,
( )5سبق ترجمته
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أن هذا االلطالح من خواص تلك املدرسة .واألمر الفاسد أن التعليم العايل يف األفغان إما كان
مستندا إلی دهلي وإما إلی خباری .وما كان يف األفغانستان مركز علدمي يستندون إليه .فالكتب
اليت كان يعلدمها السيد األفغاين ذكرها السيد رشيد رضا( )1برواية حمدمد عبده هي الكتب اليت
تدرس يف مدارسنا إلی اليوم ،وال يعرفها يف خباری أحد إال من خترج من مدارسنا اليوم .فهذه
الدعوة إلی قراءة القرآن غري ممزوج ابلتفاسري ،وحلها بفهم األستاذ .إمنا استفاد مصر من األفغاين،
والغالب أن األفغاين أخذ تلك الطريقة من دهلي.

()2

ِّ
َّ ِّ
ِّ
َس َوأَ الَّ ِّذي َكانموا يَ ْع َملمو َن
ين َك َف مروا َع َذااب َشديدا َولَنَ ْج ِّزيَنَّه ْم أ ْ
فَ لَنمذي َق َّن الذ َ
اومزج لغو يف القرآن ألنم بذلك يصدون عن سبيل اللهوقَ َ َّ ِّ
ين َك َف مروا َربَّنَا
ال الذ َ
َ

( )17هذا
أ َِّرََ اللَّ َذيْ ِّن

( )1محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين ( 5314 - 5989هـ =  5231 - 5821م) خليفة القلموني،
البغدادي ا صل ،الحسيني النسب:أحد رجال اإلصالر اإلسالمي .ولد ونشأ في القلمون (من أعمال طرابلس الشام)
وتعلم فيها وفي طرابلس ، .ثم رحل إلى مصر سنة  5351هـ فالزم الشيخ محمد عبده وتتلمذ له .وكان قد اتصل به
قبل ذلك في بيروت .ثم أص در مجلة (المنار) لبث آرائه في اإلص الر الديني واالجتماعي ورحل إلى الهند والحجاز
وأوربا .وعاد ،فاستقر بمصر إلى أن توفي فجأة في (سيارة) كان راجعا بها من السويس إلى القاهرة.ودفن بالقاهرة.
أش هر آثاره مجلة (المنار) أص در منها  34مجلدا ،وتفس ير القرآن الكريم ولم يكمله ،وغير ذلك من الكتب القيمة
لينظر:ا عالم للزركلي.597-592 /2,
( )2في ن م :لطيفة" :رأينا رجال من أهل مص ر مفس ر على طريق جديد هو الش يخ طنطاوي جوهري س ألنا هل
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
يس ألون ني على تفس يركم إذا ذكرنا من طريقتكم ....عندهم ثم لما رأينا أوروبا س معنا أيض ا من أوروبا كلمات كمثل
هذا هم يقولون هذه علوم الحكمة التي استخرجها أوروبا أو زاد ما كان عند المتقدمين وأصلحها بجهد جهيد في طول
مدة س نة مثال فيقوم رجل منكم يقول إن اآلية الفالنية مش يرة إلى هذه الحكمة فيقولون إن كانت اآلية دالة عليها فأين
كنتم نائمين قبل ذلك بأل س نة ثم ش بابنا يقولون أأنتم تأخذون العلوم من أوروبا وتش رحون بذلك القرآن ثم تتحمكون
علينا ونحن أعلم منكم بأقوال أوروبا .كثيرا ما تعتمدون عليه هو أقوال س خيفة عندهم.فإن كان التفس ير بهذا الطريق
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
جرى عليه ال سيد أحمد خان مؤ سس عليكره أوال فليس ش جديد عندنا،ونحن بذلك ق صرنا أنظارنا في تف سير القرآن
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
طريقة اللطائ من التحقيقات الجديدة يكون حل اآليات عليها أسهل نأخذ بها ،فإن العلوم تترقى بتالحق ا فكار وعند
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 م صريا وطنيا م سلما خال صا.ا فغاني
ع نده تص ورات وا لذين جاؤا ب عد مح مد ع بده اليس تقيمون منهم إال قل يل أ ما ع بده فأ مد حه هو م ثل أعلى بين
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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وَ ِّمن ْاأل ِّ
س َْْنع ْلهما َحتْ َ ِّ ِّ
َو َّال ََ ِّم َن ا ْجلِّ ِّن َو ِّْ
ني ()44هؤالء هم الذين مينعون
أَ
َس َفل َ
ت أَقْ َدامنَا ليَ مك َ َ ْ
اإلنْ ِّ َ َ

عن استدماع القرآن ،ويدخلون فيه اللغو ،واألكاذيب ينتقم منهم الذين اتبعوهم.

معنی التوحيد :هو قبول دعوة القرآن فقط .ومعنی الشرك هو ضم شیء معه .قوله :إِّ َّن
َّ ِّ
ين قَالموا َرب نَا َّ
استَ َق ماموا تَ تَ نَ َّز مل َعلَْيه مم ال َْم َالئِّ َكةم أ ََّال ََّتَافموا َوَال َحتْ َزنموا َوأَبْ ِّش مروا ِّاب ْجلَن َِّّة
اَّلل مُثَّ ْ
الذ َ
وع مدو َن ( )03أي ابتباعهم القرآن ،وترك ماعداه .هذا هو معنی االستقامة .تتنزل
الَِِّّت مك ْن تم ْم تم َ

عليهم املالئكة؛ألن القرآن انزل من امل ٔال األعلی فكدما أن رجال منا ملا ق ٔرا كتاب رجل كيف يفرح
املصنف؟ فعلی هذا القياس األمر الذي تقرر أبمر هللا يف حظرية القدس ،واتفق عليه املالئكة كلهم
()1

عليهم

إذا قرأه الرجل ،واتبعه ،وترك ماعداه كيف يسري الفرح يف املالئكة املقربني فيتنزل
ِّ
ِّ
س من قَ ْوال ِّممَّ ْن َد َعا إِّ َىل َّ
اَّلل
ابلبشارات بيان ذلك إلی نم مزال م ْن رَ مفوظر َرح ظيم ( )04مث قولهَ :وَم ْن أ ْ
َح َ
ِّ
ِّ
و َع ِّمل ص ِّ
ني ( )00أی القرآن .وعدمل لاحلا :كل عدمل يؤيده تعليم
احلا َوقَ َ
ال إِّنَِِّّن م َن ال مْم ْسل ِّم َ
َ َ َ
القرآن هو عدمل لاحل .وقال :إنين من املسلدمني ينضم إلی املسلدمني ،وال ينفرد مث لقن هللا طريقة
ك
سنَةم َوَال َّ
س من فَِّإ َذا الَّ ِّذي بَ ْي نَ َ
السيِّئَةم ا ْدفَ ْع ِّابلَِِّّت ه َي أ ْ
َح َ
انتشار دعوة القرآنَ .وَال تَ ْستَ ِّوي ا ْحلَ َ
ِّ
يم ( )02كل رجل يكون عنده سيئة ،والحيبك فاعدمل معه ابحلسنات
َوبَ ْي نَه َع َد َاوةٌ َكأَنَّه َوِّيل ٌّ َمح ٌ
حتی تغلبه هبا فيصري وليا لحيحا .الرجل الذي كان يبغضثم تبدل بغضه ابحلب ،واستدمر علی

ذلك هو القابل لالعتدماد أنخذ من هذه اآلية إشارة إذا أردمت أن يكون لكم أحباء خملصون
َّ ِّ
صبَ مروا َوَما يملَ َّقاها إَِّّال ذمو َح ظظ َع ِّظ ظيم ( )01النيب
ين َ
فانتخبوها من أعدائكم َوَما يملَ َّقاها إَِّّال الذ َ
مولوف يف القرآن إنك لعلی خلق عظيم( )2معناه عندان:هو غلب علی أعدائه فجعلهم أحبائه
كدما يدل عليه واقعة منه زوجة أبی سفيان( ")3ماكان خباء أبغض علي من خبائك"( . .)4أخل
( )1في ن م  :فيتنزلون
( )2القلم:اآلية1:
( )3سبق ترجمته
( )4وردت تلك الوقعة بألفاظ أخرى كما ورد في مسلم عن عائشة ،قالت :جاءت هند إلى النبي صلى هللا عليه وسلم،
فقالت :يا رسول هللا ،وهللا ما كان على ظهر ا رض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم هللا من أهل خبائك ،وما على
ظهر ا رض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم هللا من أهل خبائك ،فقال النبي صلى هللا عليه وسلم« :وأيضا ،والذي
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هذه إم ٔراة عظيدمة قتل أوالدها أبيدي املسلدمني يف لف يرأسهم رسول هللا فهي تقول بعد ذلك:
ليس خباء أحب إيل من خبائك اخل  ،ملا جعل الفاروق معاوية( )1واليا علی الشام قال له أبوه:اي
بين أنظر حنن أتخران فإذا قدموان فال ٔايت منك شیء يشينك

()2

انظروا كيف غلب خلق النيب علی هذا البيت الذي كان من أعدی أعدائه بعد أبی جهل.
لشم ِّ ِّ
ِّ
وِّمن ِّ
ار َو َّ
اس مج مدوا ََِّّّلل الَّ ِّذي
س َوَال ل ْل َق َم ِّر َو ْ
س َوالْ َق َم مر َال تَ ْس مج مدوا ل َّ ْ
آَّيته اللَّْي مل َوالنَّه م
َ ْ َ
الش ْم م
َخلَ َقه َّن إِّ ْن مك ْن تم ْم إِّ ََّّيه تَ ْعبم مدو َن ( )08نص االٓية ظاهر ،ولنا منها إشارة اعتبارية :الرجل إذا كان
كامال يف أخالقه ،وكان ذو حظ عظيم فدمنهم من يكون كالشدمس ،ومنهم من يكون كالقدمر فال

تسجدوا له .هم من آايت هللا فاسجدوا للذي خلقه .ويف تلك املرحلة زلت أقدام األمم قام فيهم
رجال ذو أخالق كاملة فجعلوا يعظدموهنم مث يعبدوهنم فاهلل سد هذا النوع من التحريف
للراسخني(.)3
َّ ِّ
سبِّ محو َن لَه ِّابللَّْي ِّل َوالنَّه ِّ
ار َوه ْم َال يَ ْسأ مَمو َن ()07
ين ِّع ْن َد َربِّ َ
فَِّإ ِّن ْ
استَ ْكبَ مروا فَالذ َ
ك يم َ
الظاهر تعلقه ابالٓية االٓخرة يعين واسجدوا هلل الذي خلقهن ،وحنن حنب أن جنعله متعلقا آبية إِّ َّن
ِّ
َّ ِّ
ِّ
ين قَالموا َرب نَا َّ
ِ
آَّيتِّه أَنَّ َ
ك تَ َر ْاأل َْر َ
اَّلل مُثَّ ْ
استَ َق ماموا تَ تَ نَ َّز مل َعلَْيه مم ال َْم َالئ َكةم اخلَ .وم ْن َ
الذ َ
ِّ
ِّ
َحيَاها لَ مم ْح ِّي ال َْم ْوتَى إِّنَّه َعلَى مك ِّل َش ْي ظء
اء اهتَ َّز ْ
ت َوَربَ ْ
ت إِّ َّن الَّذي أ ْ
َخاش َعة فَِّإ َذا أَنْ َزلْنَا َعلَْيها ال َْم َ
قَ ِّد ٌير ( )04اإلشارة يف تلك االٓايت عندان إلی وجود رجال عظام خيرجون بتعليم القرآن يكونون
ِّ
َّ ِّ
آَّيتِّنَا َال َُيَْف ْو َن َعلَْي نَا أَفَ َم ْن يم ْل َقى ِّيف النَّ ِّ
ار َخ ْي ٌر أ َْم َم ْن
ين يملْح مدو َن ِّيف َ
سبب حياة األمة إِّ َّن الذ َ
َيِِّْت ِّ
آمنا ي وم ال ِّْقيام ِّة ا ْعملموا ما ِّش ْئ تمم إِّنَّه ِِّبَا تَ ْعملمو َن ب ِّ
صريٌ ( )23اإلحلاد يف االٓايت هو امليل
َ َ
َْ َ َ َ َ َ
ْ
َ

نفسي بيده» ،ثم قالت :يا رسول هللا ،إن أبا سفيان رجل ممسك ،فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟
فقال النبي صلى هللا عليه وسلم" :ال حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعرو " لينظر :صحيح مسلم:لإلمام مسلم
,5332/3رقم الحديث ,5754:باب قضية هند.
( )1سبق ترجمته
( )2في ن م :هذه العبارة "ابن تيمية في تفس يره س ورة اإلخالص يذكر قال عبد هللا بن عمر ما رأيت بعد رس ول
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.
( )3في ن م  :في العلم
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عن االستقامة ،فالذي( )1مييل إلی عظدمة الرجال ابألنساب ،واليتحقق معىن اآلية أن عظدمة الرجال
بقبوهلم القرآن( .)2هوملحد .املراد :القران حييي,و ٔاييت برجال عظام.
ِّ
ِّ
َّ ِّ
اب َع ِّز ٌيز ( )22يعين أن العظدمة إمنا هي
اءه ْم َوإِّنَّه لَكتَ ٌ
إِّ َّن الذ َ
ين َك َف مروا ِّابلذ ْك ِّر لَ َّما َج َ
ِّ
ال لَ َ ِّ
ك لَ مذو َم ْغ ِّف َرةظ َوذمو
بتعليم هذا الكتاب َما يم َق م
ك إِّ َّن َربَّ َ
يل لِّلر مس ِّل ِّم ْن قَ ْبلِّ َ
ك إ َّال َما قَ ْد ق َ
ِّع َق ظ
اب أَلِّ ظيم ( )20ال يقال للرسول إال أنه يريد أن يتفضل علی الناس ،وجيعل قومه حاكدما علی
األقوام أو يقال هذا الرجل ال يفهم األمر ،وال يكون منه شیء مثل هذه الكلدمات يف كل جانب
عادة عامة الناس أهنم يقولون للكل مثل ذلك ،فهؤالء إن كان بسبب جهلهم يغفرهلم ،وإن كان
بعنادهم فيعاقبون .وأما خواص الناس فليس األمر عليهم مبهدما ألنك ال تريد إال أن يتعلدموا القران،
ويعدملون به ،ويرتكون كل ماعدا ذلك .والقرآن عريب( )3يفهدمون معنی كل ما تقوله أنت لو كان
عجدميا مث قالوا مثل ذلك الكالم ،وكلدموا فيك لكان هلم عذر .أما إذا كان عريبا خالصا فال عذر
هلم .وإليه اإلشارة يف قوله:ولَو جعلْنَاه قمرآَ أَ ْعج ِّميًّا لََقالموا لَوَال فم ِّ
آَّيتمه أَأَ ْع َج ِّم  ٌّي َو َع َرِّيب ٌّ
صلَ ْ
َ ْ ََ
َ
ْ
ْ
ت َ
َّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ك
ين َال يم ْؤِّمنمو َن ِّيف آذَ ِّان ْم َوق ٌْر َوه َو َعلَْيه ْم َعمى أمولَئِّ َ
ين َ
آمنموا هد َوش َفاءٌ َوالذ َ
قم ْل ه َو للَّذ َ
ِّ
ان ب ِّع ظ
ظ
يد ( )22ويف تلك السورة كانوا ال يفهدمون القرآن ،وكانوا يظنون بك الظنون
يمنَ َ
اد ْو َن م ْن َم َك َ
ولقالوا لو كان أمره كدما يقول ال يريد إال نفعنا( )4فلم جاء بكالم ال نفهدمه إذا كان املراد إيصال
النفع إلينا؟ ففهم الكالم ال يضر املقصود ،فيقولون لوال فصلت آَّيته قل هو للذين آمنوا هدی
اخل املراد من الذين آمنوا هم الذين يريدون طريق التقدم .والذين ال يؤمنون ليس هلم غرض التقدم
يف االجتدماع العدمومي هم ال يفهدمون القرآن أبدا ،فيكون مثاله أان الأعرف النجوم فيقرأ عندي
كتاب يف علم النجوم فهل أفهدمه؟ وإن كان الكتاب بلساننا أو كتاب يف العروض ،وأان
الأريده؛لكن الذي أراد النجوم والعروض هو يستفيد منهدما.
( )1في ن م  :فالذين لكن كلمة الذي أنسب.الباحث
( )2في ن م  :هو ملحد  :المراد القرآن يحيي ويا ٔتي برجال عظام التوجد.
( )3في ن م  :هم
( )4في ن م :إال نفعا.
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ِّ
ك لَ مق ِّ
ض َي بَ ْي نَه ْم
ف فِّيه َولَ ْوَال َكلِّ َمةٌ َسبَ َق ْ
اب فَا ْختملِّ َ
ت ِّم ْن َربِّ َ
وسى الْكتَ َ
َولََق ْد آتَ ْي نَا مم َ
وإِّ َّنم لَِّفي َش ظ
ك ِّم ْنه مم ِّر ظ
يب ( )21كذلك أتيناكم القرآن فال جتعلوا احلظ من القرآن االختالف
َ ْ

قرون القرآن ويفهدمونه.
فتحرموا من بركاته كدما حرم عنها بنو اسرائيل إذا كان الناس عامة ،وخالة ي ٔ

فإذا وقع االختالف بني اخلالة يرجعون إلی العامة .وإذا وقع االختالف بني العامة يرجعون إلی

اخلالة فباالجتدماع يذهب الريب .وأما إذا لار يق ٔراه قوم خمصوص( ،)1ويرتكه العامة ووقع بني
اخلالة اختالف يف شیء يكون للعامة سبب شك مريب .وبعد ذلك يذهب اإلميان حبقيقته،
وبكونه سببا لنجاهتم من مجيع املفاسد .املراد ال تكونوا مثل اليهود يف ذلك.
ك بِّظََّالظم لِّ ْلعبِّ ِّ
من َع ِّمل ِّ ِّ ِّ
يد ( )23األمر الصاحل
اء فَ َعلَْيها َوَما َرب َ
َ
َْ َ َ
صاحلا فَلنَ ْفسه َوَم ْن أ َ
َس َ

والعدمل الفاسد يضر؛لكن معرفة الصاحل والسیء أهم من ذلك العدمل؛وذلك يكون حبفظ الكتاب

عن الشكوك واالختالف .العدمل الصاحل وغريه يتبني من الكتاب اإلهلي ،وليس املراد من ذلك
الكتاب اإلهلي أنه يستخرج منه أحوال األايم اآلتية وأحوال األوالد واألموال ،فذلك خمتص ابهلل.
ليس عطاء ذلك العلم التكويين مقصودا من ذلك الكتاب اإلهلي ،وإليه اإلشارة عندان يف قوله:
ِّ
اع ِّة وما ََّتْرج ِّمن َِثَر ظ
ِّ
ض مع إَِّّال بِّ ِّعل ِّْمه
ْم َّ
ات ِّم ْن أَ ْك َم ِّامها َوَما َحتْ ِّم مل ِّم ْن أمنْ ثَى َوَال تَ َ
الس َ َ َ م م ْ َ
إلَْيه يم َرد عل م
اديهم أَين مشرَكائِّي قَالموا آ َذ ََّ َك ما ِّمنَّا ِّمن َشه ظ
ِّ
و َّل َع ْنه ْم َما َكانموا يَ ْدعمو َن ِّم ْن
يد (َ )17و َ
ْ
َ
َويَ ْوَم يمنَ ْ ْ َ َ
قَ ْب مل َوظَنوا َما َهل ْم ِّم ْن َُِّم ظ
يص ( )27مث الذين يرتكون هذا الكتاب ويعدملون هبداية رجل آخر فهؤالء
شركاء هللا .إليه اإلشارة يف قوله :ويوم يناديهم أين شركائي اخل ماهلم من ُميص ألن كتاب هللا

يدعو إلی توفية اقتضاء الفطرة اإلنسانية ،فهذا يقع عليهم البد .إذا كان خمالفا لتعليم الكتاب كان
خمالفا للفطرة فليس منه حميص .وأما الشركاء فال ٔايمرون أبمور الفطرة بل أبمور خمتصة برجل أو
بيت أو قوم فإذا جاء يوم ظهورالفطرة اإلنسانية ال يتذكرون من تلك الدعوات اخلالة كلدمة؛فلذلك
يقولون آذَك ما منا من شهيد.
( )1كما كان في اليهود والنصارى.الباحث
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َال يَ ْسأ مَم ِّْ
سه َّ
سا من ِّم ْن مد َع ِّاء ْ
ط ()1( )24الفطرة االنسانية
وِ قَ نمو ٌ
اخلَ ِّْري َوإِّ ْن َم َّ
الشر فَ يَ ئم ٌ
اإلنْ َ

جيلب النفع ويدفع الضرر ،فإن كانت الفطرة اإلنسانية ما هتذبت ال يكون لنظرها نفوذ إلی
آخرمقتضيات الفطرة بل يكون قالرا علی ظواهر الفطرة .فالكتاب اإلهلي يكدمل الفطرة وجيعلها
عاملة إلی آخر ما يقتضيها .وإذا حرمت الفطرة عن تعليم الكتاب مثاله مثل بدوي ضعيف العقل
إذا وجد شيئا ينفع قليال حيسبه كل النفع .وإذا وقع له ضرر ال يرجو النجاة منه بل يي ٔاس .ويف
تلك احلالة الغري املهذبة إذا حصل له نعدمة ابملرياث مثال جيعل نفسه مستغنيا .وإذا فقد منه الذي
جعله ٔراس ماله فيدور إلی الناس ليدعون له فَ مذو مد َع ظاء َع ِّر ظ
يض ( )12هذا كله بسبب عدم تكامل
فطرة قواه .هذا البدوي الذي ذكرانه إذا لار مدنيا فحصل له ضرر عظيم يف التجارة يصرب علی
ذلك وال خيرب الناس ،ويعدمل مبا بقي عنده من ٔراس املال مبتداي .ويف أايم قليلته يعودها له مثل
األول أو أحسن ،ولو كان هو يف احلالة األولی كدما كان يف الصحراء ،وكان وجد م ٔاة ألف مدفونة
يف األرض ،وفرح هبا فرحا شديدا مث أنه ركب يف سفينة فوقع كله يف البحر أفال ميوت من غدمه
علی الفور؟ وأما التاجر البصري في ٔاتيه النفع والضرر مرارا ،فالكتاب اإلهلي يكدمل الفطرة وجيعلها
مثل رجل قوي يف االجتدماع .وبدون تعليم الكتاب يكون فطرة الشيوخ مثل الصبيان أو مثل
اجملانني.
اَّلل مُثَّ َك َفرمُْت بِّه من أ َ ِّ
اق ب ِّع ظ
ِّ ظ
قم ْل أ ََرأَيْ تم ْم إِّ ْن َكا َن ِّم ْن ِّع ْن ِّد َّ
يد ( )14هذا
َْ
َول ممَّ ْن ه َو ِّيف ش َق َ
ْ
علی سبيل الفرض مث إذا حتقق ،وهم استدمروا علی الشقاق يكونون من اخلاسرين أم ال َسنم ِّريه ْم
ِّ
ِّ
ِّ
ني َهلم أَنَّه ا ْحلق أَوََلْ ي ْك ِّ
ك أَنَّه َعلَى مك ِّل َش ْي ظء َشهي ٌد
ف بَِّربِّ َ
َ َ َ
آَّيتنَا ِّيف ْاآلفَاق َوِّيف أَنْ مفسه ْم َح ََّت يَتَ بَ َّ َ ْ
َ
( )10فيتكامل فطرهتم مبعرفة األسباب ومسبباهتا ،وبتعلقه ابهلل ٔراسا .هذا معنی يف أنفسهم حتی
يتبني هلم أنه احلق .القرآن حق انزل من هللا .أَوََلْ ي ْك ِّ
ك أَنَّه َعلَى مك ِّل َش ْي ظء َشهي ٌد قبل
ف بَِّربِّ َ
َ َ
تكدميل فطرتك ال تطدمئن علی أستاذ معلم كامل فكيف تستفيد؟ هللا يريد أن يكدمل علدمك،
أخالقك ،وأعدمالك ،وجيعل هذا النيب كالواسطة أفال تعتدمد علی هللا أنه يقدر علی ذلك؟ أ َال إِّ َّن ْم
( )1في ن م  :عريض
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ط ( )12وإذا ق ٔراوا القران ،واعتدمدوا عليه يرتفع هذا
ِّيف ِّم ْريَظة ِّم ْن لَِّق ِّاء َرِّب ْم أ ََال إِّنَّه بِّ مك ِّل َش ْي ظء مُِّمي ٌ

الريب من قلوهبم ،ويرون أهنم يعدملون كل عدمل كأهنم ينظرون إلی رهبم يف لقاء هللا .اإلنسان يعلم
ربه معينا ال أن الرب يعلم العبد املعرب يف لقاء هللا هو معرفة العبد بربه.
أال إنه بكل شیء ُميط حميط بكل إنسان من مجيع أطواره ،فيكون له اتصال مبركز
اإلنسانية أيضا .وإذا حصل هذا تكامل الفطرة .متت السورة اليت تؤهل اإلنسان؛ألن يتداخل يف
ديوان احلكومات.
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بسم هللا الرمحن الرحيم

سورة الشوری
احلكم هلل ،والنفاذ يكون ابلشوری .فالسورة كانت بياان ألهلية احلكومة ابلرتبية يف البيت
وتعليم الكتاب .القانون الذي حيكم به يتعلدمه .وهذه السورة تنفيذ ذلك القانون .واحلكومة يف
العرف إمنا يقال للقوة املنفذة وإال فاحلكم ميكن أن يعلدمه املدرس يف درسه ،واإلمام يف مسجده.
وأما التنفيذ فال ٔاييت إال من احلاكم .وقوة احلاكم تكون ابلشوری فقط .الذين يؤمنون ابلقانون،
ويريدون تنفيذه ،ومل يثبت عن أحد شیء يدل علی أنه منافق يعين أنه يسعی يف عدم التنفيذ.
فالناس الذين يسلدمون القانون ،ويريدون تنفيذه ،فالتنفيذ ال يكون إال ابلشوری من كلهم .وهذه
كانت قوة احلكومة اإلسالمية .فدمن دخل يف اإلسالم من األقوام العرب والفرس والرتك والروم
واحلبش واهلند مبحض دخوهلم يف اإلسالم لاروا ركن احلكومة اإلسالمية؛ألن احلكومة اإلسالمية
ال تكون إال()1بشوراهم ،فهذا النظام املركزي يقام يف أم القری ،ومن حوهلا ،وهذا هو مسی النيب
صعليه السالمص يف أايمه؛لكن هذا ال يقوم إال بتعليم القرآن عامة ،والتعليم اليكون إال ابلفهم.
فاملسلدمون يف زماننا املرجتعون .وجوههم مسودة يتنفرون عن القرآن ،وعن فهدمه .فاإلسالم
أييت عندهم من بطون أمهاهتم؛ألن آابءهم كانوا مسلدمني.

()2

إهالك تلك الطائفة املضرة من

املسلدمني كيفدما يكون رمحة للدمسلدمني فإن مل يقتلهم املسلدمون أييت قوة أخری تقتلهم .كل الدنيا
الذي فيهم تيقظ كل حكوماهتم مبنية علی شوری ملتهم كان الناس املتقدمون وضعوا يف شوری
امللة حدودا .هذا يستحق أن يشري ،وهذا اليستحق ،ومضی علی ذلك زمان .وأما عصران هذا
فالبغاوة قائدمة علی احلدود الزم أن يكون كل الناس داخلني يف الشوری .هذا يف الذين ال ٔيومنون

ابلقرآن .فهل ميكن إقامة حكومة جبنب تلك احلكومات يف املدمالك املخصبة حكومة غري شورائية؟.
( )1في ن م  :هذه الكلمة" إال" التوجد.
( )2هذا الكالم مبني على الحقيقة كمااليخفى.الباحث.
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فإن مسوا تلك احلكومة اخلائنة الفاشتة إسالمية فهل يكون إبقائها فرضا علی هللا؟ هذا حكم هللا
القرآن.
كل حكومة مبنية علی خالفها الزم أن متحی عن وجه األرض .هل يقدر يف ذلك العصر
أحد أن يقول :إن احلكومة الشورائية حتت حكم القرآن ال ميكن إقامتها هو رجل إما جاهل
مبقتضيات هذا العصر وإما جاهل ابلقران .فإن كان مسلدما فهو جاهل هبدما .هذا هو فخر أهل
احلكم من املسلدمني أن يكون جاهال مبقتضيات العصر ،وأن يكون جاهال ابلقرآن .هذا أخذان
من إسم الشوری إسم السورة .السورة عندان معناها الباب ،فإذا كان ابب الشوری موجودا يف
كتاب هللا فهل يعذررجل عامل جبهله أبحكام الشوری؟ ال نعرف :من أي جهة جاءت تلك علی
املسلدمني .رأينا كبار أهل العلم أجهل الناس أبحكام الشوری .وهؤالء أكثرهم من احلنفية فقط
ومن الديوبنديني فكيف نفتخر علی هذا؟ شيخ شيخنا أسس مدرسة ديوبند ،وكتب هلا نظاما
أساسيا حنو عشرين سطورا .أان أتملت فيها مرارا ما علدمت من روح الشوری ،وال نظامه إال هو
مذكور فيه .وما وللنا إليه يف آخر عدمران بعد احلرب العدمومي أن االعتدماد يكون علی الطبقات
النازلة .وهذا الفكر ما دخل دماغنا قبل احلرب العدمومي .بعد ذلك ملا راجعنا تلك السطور
وجدانها حملوة( )1من هذا الفكر ،وشيخنا نبهنا علی سرية شيخه يف هذا الباب أبشياء؛ لكين ما
تنهبت إال بعد احلرب العدمومي .فاالٓن هل نقول هلؤالء املتخرجني من ديوبند هم ديوبنديون؟.
قسنا علی ذلك مجيع اجلدمعيات املسلدمة يف أطراف املدمالك ال بد يكون فيهم رجال يعرفون احلق،
ويعدملون به؛لكن االجتدماعات ما قامت يف تلك اجلدمعيات إلی يومنا هذا أخذا ابلقرآن .رأينا
األتراك آنقره تقدموا يف هذا الباب؛لكن ال إبسم اإلسالم أخذوا من أورواب من إيتاليا وغريها .هذا
اإلسالم يكون قائدما إلی يوم القيامة .وهل املهدي ،واملسيح أيتيان لنصرة مثل هذا اإلسالم ،وال
ينطبق علی هؤالء كلدمة ال كلدمة الشياطني وال كلدمة الدجالني فبأي إسم نسدميهم؟ الذي حتقق
عندي يف ديوبند :كل رجل فيه عزم إقامة احلكومة يكون فهدمه أقرب إلی احلق .ليس اجلرم إال
( )1في ن م  :مملوة.هذا اللفظ أنسب.الباحث
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اجلهل البسيط .والذين ليس عزمهم يف إقامة احلكومة هم يف ظلدمات ال نقدر علی إخراجهم منها.
مت ما كتبنا إبسم السورة :الشوری.
ك ي ِّ
ِّ
ِّ
َّ ِّ
ك َّ
يم . .ذكران
ين ِّم ْن قَ ْبلِّ َ
وحي إِّلَْي َ
حم ( )4عسق (َ )1ك َذل َ م
ك َوإِّ َىل الذ َ
اَّلل ال َْع ِّزي مز ا ْحلَك م
معنامها :العني سبعون .إذا زدان علی  ۸۸لارت ۱۱۸ :كان ذلك العدد لزمن مصادفا  ۱۷۵زمن
هشام عبدامللك( )1هو خامت اخلالفة األموية اليت ٔاتسست بعد مثانية وأربعني .وبعد ذلك رجال ال
قيدمة هلم يف السياسة مث السني قيدمة س  33فصارت  ۱۰۸والسنة اهلجرية .231 :هذا زمن
املهدي اهلامشي العباس املهدي املدعو يف األحاديث .يف تلك السنة خالة أرسل املهدي إبنه
هارون إلی فتح القسطنطنية ،وهارون ولل إلی البوسفور وقع الصلح بني قيصر وهارون ،ورجع.
أخرجه الرتمذی عن سفيان الثوری ،وابن عيينة كالمها عن عالم بن هبدله عن زر عن عبد هللا
قال النيب :عليه السالم التذهب الدنيا حتی ميلك العرب رجل من أهل بييت يواطئ إمسه إمسي قال
أبو عيسی هذا حديث حسن لحيح )2(.ذكر السيوطي يف حاشيته علی الرتمذي أن الرافعي قال
()4

املومنني املهدي( )3العباسي
يف اتريخ قزوين أورده اخلطيب يف كتابه اتريخ بغداد يف ترمجة أمري ٔ

فكأنه أشار إلی محل احلديث عليه( .)5يقول األستاذ موالان :اخلطيب محله علی ذلك ،والرافعي،
والسيوطي يصدقانه( ،)6وليس يف أحاديث املهدي حديث أللح يف اإلسناد منه .وكذلك محله
علی املهدي العباسي اإلمام ويل هللا يف إزالة اخلفاء )7( .فأان أتعجب كيف يذهب أفكار الناس
( )1سبق ترجمته.
( )2سنن الترمذي,101 /4,رقم الحديث ,9930:باب ما جاء في المهدي.
( )3لينظر :تاريخ بيداد للخطيب البيدادُ(ت423:ه).333/3
( )4سبق ترجمته.
( )5لينظر :الت دوين في أخب ار قزوين ،ت :عب د الكريم بن محم د بن عب د الكريم ،أبو الق اس م الرافعي القزويني
(المتوفى293 :هـ)،435/5المحقق :عزيز هللا العطاردي،الناشر :دار الكتب العلمية،ط5408 :هـ5287-م.
( )6يذكر اإلمام الس يوطي في حاش يته على الترمذي ما نص ه :إن في أمتي المهدي" قال الرافعي في "تاريخ قزوين":
"أورده الخطيب في "تاريخ بغداد" في ترجمة أمير المؤمنين المهدي العباس ي" فكأنه أش ار إلى حمل الحديث
عليه.لينظر :قوت المغتذي على جامع الترمذي المؤل  :عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين الس يوطي (المتوفى:
 255هـ )إعداد الطالب :ناصرالغريبي،إشرا  :فضيلة ا ستاذ الدكتور /سعدي الهاشمي،الناشر :رسالة الدكتوراة
جامعة أم القرى ،مكة المكرمة  -كلية الدعوة وأصول الدين ،قسم الكتاب والسنةعام النشر 5494 :ه.
( )7لينظر:إزالة الخفاء ،اإلمام ولي هللا الدهلوي.518-517/5،
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عن اتباع األمر الصحيح؟ وما أری ذلك إال سنة اليهود والنصاری كلهم متفقون علی أمثال هذا
ففهدمنا أن الفطرة اإلنسانية إذا ضعفت عن مقابلة شیء تكون مثل غريق يتشبث ابحلشيش.
()1

حاميم عسق ق ۱۷۷ :سنة  ،فكان ،۲۰۸:السنة اهلجرية تكون .431 :هذا زمن املعتدمد

آخر اخللفاء العباسية الذي كان له نوع من االستقالل .عندان هذه األعداد إشارة إلی احلكومة
العربية من زمن إنشائها إلی ختامها .وبعد ذلك أتسست السامانية( )2يف خباری ،وقام إبن طولون،
( )3والفاطدميون يف مصر ،واملغرب.قد وقع يف فكر أانس من العلدماء أن اإلسالم دين عريب .هذا
ابعتبار حكومة ملته ميكن أن يكون له لحة مثل دين بين إسرائيل ،ماكانت فيه إال ()4حكومة
امللة فكان دين اليهود .وطائفة من املسلدمني أخذوا ذلك الفكر من اليهود ،وجعلوا دين اإلسالم
دينا عربيا ،وخالفة حكومة عربية .عندهم إذا خرجت اخلالفة من العرب كأنه بطل دين اإلسالم.
وعندهم يقني أبنه يقوم الدين بعد طراين ضعف عليه .وكان يف زمن اخلالفة العربية مرارا جاء
ضعف مث خرج مهدي .الفتنة األولی بعد مقتل عثدمان .والفتنة الثانية بعد معاوية( )5إلی أن قام
عبدامللك( )6واستوی أمره .والفتنة الثالثة خروج بين هاشم إلی أن استوی( )7املنصور علي امللك.
كل تلك الفنت كان فيها ضعف قوي أثر علی احلكومة؛لكن حبدمد هللا خرج اإلسالم من ذلك
الضعف ،وهو قوي .وكذلك هؤالء أهل العلم أن احلكومة إن خرجت من العرب هو مثل الضعف
يف الفنت السابقة سيعود األمر إلی العرب مرة أخری .فاإلسالم حقيقة كان عندهم إلی اخلالفة
العربية ،وتعود حقيقة بعد ما يطلب العرب علی احلكومة .هذا فكر مجع معظم من املعلدمني
( )1سبق ترجمته.
سا َمان ( - 000نحو  529هـ =  - 000نحو  808م) أسد بن سامان بن حيّا ،ينسب إلى ا كاسرة :رأس
( )2ابن َ
الدولة السامانية ( Les Samanidesفيما وراء النهر) .لينظر :ا عالم للزركلي.928/5 ,
( )3أحمد بن طولون( 970 - 990هـ =  884 - 831م) أبو العباس :ا مير صاحب الديار المصرية والشامية
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
وكثرة اإلثخان والفتك فيمن عص اه .بنى الجامع المنس وب إليه في القاهرة .ومن آثاره قلعة يافا (بفلس طين) ووقعت له
مع الموفق العباسي أمور ،فرحل بجيش إلى أنطاكية فمرض فيها ،فركب البحر إلى مصر ،فتوفي بها .يؤخذ عليه أنه
كان حاد الخلق ،سفك كثيرا من الدماء في مصر والشام.لينظر :ا عالم للزركلي.540 /5,
( )4في ن م  :إال
( )5سبق ترجمته
( )6سبق ترجمته
( )7سبق ترجمته
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والوعا والدعاة .ونعرف أن هذا غلب عليهم من نشرايت ابن العريب الشيخ األكرب( .)1وعندي
بعد ما تقلدت هذا الفكر زمنا طويال ،وخضعت له جبدميع قويت ظهر يل ضعف هذا الفكر اتما
بعد احلرب العدمومي .وكان ابتدائه من زمن مطالعيت حكدمة اإلمام ويل هللا ،وإن كان الشيخ يرد
هذا الفكر جهرا؛لكن حكدمة تؤثر أتثريا غري ذلك فأقول االٓن :تعني عندي أن دين اإلسالم يف
املرتبة الثانية ليس دين ملة بل دين امللل .وهااتن املرتبتان أثبتهدما اإلمام ،وهي من أهم أركان
حكدمته .احلاجة إلی دين ينسخ األداين يكون كاخلليفة حيكم علی امللوك .فبتلك املرتبة ال يقال:
إنه دين العرب إمنا كان يرجو النيب أن حيكم قومه نصف يوم  ۵۷۷سنة ،ووقع كذلك .كان واقعة
بغداد يف 313ءفخدمس مائة سنة قطعا حكم العرب علی املسلدمني مث يعتقد عامة املسلدمني أن
الدين يقوم إلی يوم القيامة فدمن حيكم عليهم؟ أال يكون حكومة غري العرب؟ ويف سورة اجلدمعة
إشارة إلی حلوق مجاعة آخرين ابلعرب ،وفسروها ابلفرس( .)2فبعد العرب حيكم الفرس .وليس
عندان يراد ابلفرس اإليرانيون فقط بل اإليران والتوران واهلند الذين لسان أدهبم كان فارسيا كلهم
من الفرس .وهذا الفكر ليس معناه أن لسان األتراك ولسان اهلند ليس فيهدما قوة التقدم يف العلوم
حاشا وكال! .أان هندي ولسان اهلند "سانسكريت" يعرف مجيع الدنيا أهنا جتدمع العلوم والفنون.
هكذا يكون لسان الرتك فيه علوم ومعارف أان ال أنكرها.
مقصدي من ذلك شیء آخر :دين اإلسالم دين االجتدماع دين امللل .فالطبقة األولی من
السياسة من األقوام املختلفة اتفقوا علی جعل اللسان العريب لسان االجتدماع :اللسان العدمومي بني
امللل اإلسالمية .هؤالء نسدميهم حكومة العرب .معناه حكومة اللسان العريب مث جاء الدور الثاين
فاألمم احلاكدمة اتفقوا علی جعل اللسان الفارسي لساان سياسيا عدموميا بينهم ،وقدموا العربية عليه
( )1سبق ترجمته.
( )2يذكر اإلمام ابن عاش ور :روى البخاري ومس لم والترمذي يزيد آخرهم على ا ولين عن أبي هريرة قال :كنا
جلوسا عند النبيء صلى هللا عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة فتالها فلما بل وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال له
رج 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
وقال :لو كان اإليمان عند الثريا لناله رجال من هؤالء؟وهذا وارد مورد التفس ير لقوله تعالى :وآخرين.والذي يلور
أنه تفسير بالجزئي على وجه المثال ليفيد أن آخرين صادق على أمم كثيرة منها أمة فارس ،وأما شموله لقبائل العرب
فهو با ولى نهم مما شملهم لفظ ا ميين .لينظر :التحرير والتنوير:اإلمام ابن عاشور955 /98,
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ابعتبار أنه لسان ديين لسان القرآن والسنة  .وأما احلكومات فإمنا تقوم ابللسان الفارسي .ففي
ذلك الدور كان أقوام من توران وإيران وأقوام من اهلند التحقوا ابلدورة األولی .فإن جاء بعد ذلك
دورة اللسان العريب مرة أخری ليس الزما أن يكون مركزية احلكومة إلی احلجاز .زمن اإلنكليز
أخذت تغلب علی بالد العرب ابلتدريج ،وهم جيعلون اللسان العريب شعارا إلنكليز لرد دول الغرب
مثل فرنسا وأملانيا وإيتاليا لرد طدمع تلك الدول يف بالد العرب .فالعرب الذين يتكلدمون ابللسان
العريب يقومون بضد تلك الدول بقوهتم من أنفسهم ،ومييلون بقلوهبم إلی اإلنكليز؛ألهنم حيدمدون
اللغة العربية ،وهم ملهارهتم يف التغلب علی األقوام يقدمون اللسان اإلنكليزي رويد رويد يف بالد
العرب .فإذا خلصت بالد العرب عن معارضة املعارضني من دول الغرب يكون اإلنكليزي قسيدما
للعرب يف بالد العرب .وبعد ذلك ترون ما يكون ،فالناس مغرورون إن كانوا يتومهون أن اللغة
العربية جتیء هبذه السياسة مرة أخری .وحنن جربنا مثل ذلك يف اهلند .حكومة اهلند مجيعا يف آخرها
كان لساهنا فارسيا .فلدما تغلب اإلنكليز علی إدارة احلكومة بدلوا لسان احلكومة ابألردو،
فاستحسن املسلم اهلندي فعل اإلنكليز ذلك ،وكان ذلك لقطع طدمع التوران واإليران علی ممالك
اهلند فدما شعر املسلدمون مبكرهم وخداعهم ،وجعلوا كل مهدمهم معروفة إلی ارتقاء أردو ،وجاء من
خلفها اإلنكليزية فأخرج األردو ،واستقرت حمله .هكذا خناف أهنم يعدملون مع اللغة العربية معاملتهم
مع اللغة اهلندية.
ونری من االٓن بعض اإلدارات يف مكة ال ميكن العدمل فيها إال بعد معرفة اللغة اإلنكليزية.
ورأينا هنا مدرسة ليلية لتعدميم اللغة اإلنكليزية يتعلم فيها بعض األئدمة ،وبعض املدرسني يف املسجد
احلرام .هبذه الطريقة كان ابتداء اإلنكليزية رويد رويد يف اهلند فنخاف من مثل ما وقع علينا يف
بالدان )1( .مت هذه اإلفادة العالية.

( )1في ن م :وهللا أعلم بغيبه وليس لنا أن نتكلم على غيبة.
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عندان اإلسالم دين امللل فيكون احلكومة أيضا للدملل املختلفة .اخلالفة العربية يف نصف
دورها االٓخر انقسدمت :خالفة يف بغداد ،وخالفة يف القاهرة ،خالفات أخر يف ممالك للعلوية غري
الفاطدمية ،هكذا اخلالفة العثدمانية اليت خلفت خالفة بغداد كان معها خالفتان :خالفة إليران
للشيعة  ،خالفة يف اهلند للتيدموريني .مخس م ٔاة حكم العرب علی املسلدمني( )1قطعا ،والنصف من
هذه اخلدمس م ٔاة كان يف لعود ،واآلخر كان يف هبوط واحنطاط .فكان حاميم عسق هو آخر
السنني لصعود اخلالفة العربية .ففي تلك السنني أمر العرب كان علی الدرجة األولی ،والثانية،
والثالثة خمتلطة أتيت أايم علی حنو ،وأايم أخر علی حنوآخر مث يعود األمر األول .وهكذا الفطرة
اإلنسانية  .اإلنسان لحيح البدن سليم عن األمراض اخلبيثة أيضا يضربه أمراض ،ويكون آخر
دوره الشيخوخة هبوط ،فهذه فطرة فطر هللا الناس عليها كذلك تكون احلكومات اإلنسانية.
األعلی من احلكومة العاملية القرآن يف تلك السورة :حم
وكذلك تكون الشرائع الدينية فالطرف
ٰ
ك ي ِّ
ِّ
ِّ
َّ ِّ
ك َّ
يم .ما جعل هللا احلكم
ين ِّم ْن قَ ْبلِّ َ
وحي إِّلَْي َ
( )4عسق (َ )1ك َذل َ م
ك َوإِّ َىل الذ َ
اَّلل ال َْع ِّز ميز ا ْحلَك م
يف األرض لقوم من األقوام علی الدوام وتلك األَّيم نداوهلا بني الناِ .فإن كان ما تقرر عندان:
أن املقطعات إشارة إلی آجال مقررة فيكون معناها أن اخلالفة اليت يؤت ألهل أم القری تكون
ك ي ِّ
ِّ
ك َوإِّ َىل
وحي إِّلَْي َ
ممتدة إلی زمان حمدود فقط ،وليس هذا تنقيصا هلم .كذلك كان من قبل َك َذل َ م

َّ ِّ
ك .معنی هذه األمساء :العزيز ٔانخذ منه احلكومة امللكية ،واحلكيم أنخذ منه احلكومة
ين ِّم ْن قَ ْبلِّ َ
الذ َ

الدينية .ملكية إبسم العزيز دينية إبسم احلكيم .والذين ظنوا أن احلكومية الدينية اإلسالمية خمتصة
بقريش أوابلعرب إلی يوم القيامة هم أيتون خبرافات موضوعة ينبغي لكل أحد أن يتحفظ منها.
وتلك آفة أخری مبزج اللغو يف القرآن بعد ماكانوا مزجوا به خرافات اليهود ،وغريها.
هؤالء الناس الذين يريدون احلكومات .إمنا هم خلفاء هللا يف تنفيذ األمر ليس هلم حكومة
السماو ِّ
ات َوَما ِّيف ْاأل َْر ِّ
ِ َوه َو ال َْعلِّي
ذاتية إمنا احلكم هلل؛ولذلك االٓية الرابعة بعد ذلك لَه َما ِّيف َّ َ َ
( )1في ن م  :المضمون بعد ذلك بطوالته اليوجد في ن إ.
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ِّ
ات يَتَ َفطَّْر َن ِّم ْن فَ ْوقِّه َّن
اد َّ
الس َم َاو م
يم 1 .فاحلكم يف السدموت واألرض ليس إال هلل تَ َك م
ال َْعظ م
اَّلل هو الْغَ مفور َّ ِّ
ِّ
سبِّ محو َن ِِّبَ ْم ِّد َرِّب ْم َويَ ْستَ غْ ِّف مرو َن لِّ َم ْن ِّيف ْاأل َْر ِّ
يم1 .
م
ِ أ ََال إِّ َّن َّ َ
الرح م
َوال َْم َالئ َكةم يم َ
بدعوی اإلنسان احلكم لنفسه يف األرض ،ويف احلقيقة ليس احلكم إال هلل .فاإلنسان إذا أثبت
لإلنسان حكدما لنفسه أو لرجل معظم دونه فادعاءهم ذلك يكون سببا النفطار السدموت من
فوقهم إذا كانوا هم امللوك ،واملالك لةأرض . . .واألرض ال يقوم بشیء إال بعد ذلك الشیء من
السدموت ،فالسدموت بطبيعتها ال تطيعهم يف إعطاء شیء ما فيكاد ينفطر إذامل يكن شیء يف
السدماء ال ٔاييت هلم شیء .فالسدماء بطبيعتها االنفطار أولی عندها من إعطاء شیء املدعني؛لكن
هللا يغفر الناس ،واملالئكة يستغفرون؛فلذلك ال ينفطرالسدماء .والذين اختذوا ملكا هلم دون الرمحن
من أين أيكلون؟
ظ َعلَْيه ْم .ولذلك ينتظم تلك السلسلة الكاذبية .وهلل فيه حكدمة ابلغة وإال معرفة
اّلل َح ِفي ٌ
َّ
ت َعلَْيه ْم بَِّوكِّ ظ
يل .6فائدة:
األنبياء ال جتيز أن يقوم هؤالء علی األرض .إليه اإلشارة يف قولهَ :وَما أَنْ َ
حكدمة هللا اقتضت أن يكون يف عباده رجال هم بطبيعتهم ينفون حكم غري هللا عن األرض،
فيسألون هؤالء بطبيعتهم فيعطيهم هللا .وكذلك يس ٔال الذين يدعون احلكم يف األرض إما بلساهنم
أومباهلم ،وهللا يعطيهم أيضا كذلك .فكانوا من جهة الرب علی السواء مث هؤالء العلدماء احلكدماء
يتفكرون ألعدماهلم لور ال يقدر مبقابلتها الذين يدعون امللك فيغلبون .هذا يكون من عجائب
قدرة هللا متت.
فالنيب لو كان علی طبيعته السدماوية ما أجاز أن يقوم رجل يدعی امللك أو امللك إذا كان
النيب أيضا علی ذلك األرض فدما حيكم النيب بطبيعته السدماوية حكدمة هللا التوافقه بل النيب يعلم
ك قم ْرآَ
ك أ َْو َح ْي نَا إِّلَْي َ
قوما هم بعقوهلم الطبيعة يغلبون علی املبطلني،وإليه اإلشارة يف قولهَ :وَك َذلِّ َ
ِّ
ِّ ِّ
الس ِّع ِّري.7
ب فِّيه فَ ِّري ٌق ِّيف ا ْجلَن َِّّة َوفَ ِّري ٌق ِّيف َّ
َع َربِّيًّا لتم ْنذ َر أ َّمم الْ مق َر َوَم ْن َح ْوَهلا َوتم ْنذ َر يَ ْوَم ا ْجلَ ْم ِّع َال َريْ َ
يعين بتعليدمك يف أم القری ،ومن حوهلا احلجاز خيرج قوم هم يبطلون الفراعنة فالنيب كان أول أمره
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مقتصرا علی احلجاز فقط ،والباقي يتم علی أيدي من تعلم منهَ .وتم ْن ِّذ َر يَ ْوَم ا ْجلَ ْم ِّع:يوم اجلدمع يف

احملشر هو متثل لإلنسانية االجتدماعية .فهذا النيب ينذر اإلنسانية كلها بواسطة أم القری ،ومن

حوهلا .النبواتن اللتان جنعلهدما حتت نبوة النيب  :2نبوة ملية :4 ،نبوة عاملية أنخذ إليهدما اإلشارة
من تلك االٓية .فالفرض من وحي القرآن العريب أمران :األول تنذر أم القری ،ومن حوهلا .هذا
ظاهرحكم ملي لقوم يسكنون احلجاز .الثاين :تنذريوم اجلمع الريب فيه :إذا كان الرجل يعتقد
كل أمر يقع يف االٓخرة هو ليس أبمر مست ٔانف بل نتيجة ملا حتقق يف دارالدنيا ،فاجتدماع الناس يوم
احملشر يلزم أن يكون له سبب يف هذا العامل مؤثر يف إنتاجه ذلك ،وذلك ليس إال اجتدماعهم حتت
حكم دين واحد .فإذا كان النيب ينذر الناس أن يوم اجلدمع الريب فيه كان أيمرهم أن جيتدمعوا يف
الدنيا علی طريقة مقبولية يف ذلك اليوم ،ويوم اجلدمع يكون فريق يف اجلنة ،وفريق يف السعري .فالنيب
جيدمع الناس علی طريق فريق يدخل اجلنة.
الكربی إبظهارهذا الدين علی
من مجيع اإلنسانية رجاال يصلحون لذلك فهو يكون إقامة اخلالفة
ٰ

األداين ،ففي ضدمن هذا التعليم تعينت درجات احلكومة املنش ٔاة بتعليم القران :2حكومة ملية عربية

 :4حكومة اجتدماعية إنسانية إهلية ،فالفريق الذي يدخل اجلنة يدعو إليه النيب ،والفريق املخالف
اَّلل َجلعلَهم أ َّممة و ِّ
شاءم ِّيف َر ْمحَتِّه َوالظَّالِّ ممو َن
اح َدة َولَ ِّك ْن يم ْد ِّخ مل َم ْن يَ َ
اء َّ ََ ْ َ
من هم ؟ ففي قولهَ :ولَ ْو َش َ
ما َهلم ِّمن وِّظيل وَال نَ ِّ
ص ظري  .8هذا هو الفريق الذي يصل إلی اجلنة هو يستفيد من تعليم النيب
َ ْ ْ َ َ
فيكون داخال يف رمحة هللا ،هكذا يظهر يف االٓخرة أنه يدخل رمحة هللا .والفريق الثاين :الظاملون

ماهلم من ويل وال نصري.
َّ ِّ ِّ ِّ
اء  4 . . .تفسري لظلدمهم :ألل الظلم أن يسلم
يف قوله تعاىل:أَِّم اَّتَ مذوا م ْن مدونه أ َْوليَ َ

الرجل حكم غري هللا ،وأن جيوز أن يكون احلاكم يف األرض سوی قانون هللا املنزل .هذا هو أساس
يشاون ،ويظلدمون الناس .وإذا كان احلكم
الظلم فهم يعينون حقوقا لإلنسانية فيختارون ألنفسهم ما ٔ

هلل فاحلقوق املتعينة ابلفطرة ال جيوز ألحد أن يتجاوز عنها .وتلك احلقوق يعرفها األذكياء بفطرهتم،
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ويسلم الطبقة الثانية بشهادة من طبيعتهم أخبار األذكياء عن شئون الفطرة فال يبقی إال املنخدجون
هم ال يقدرون علی فهم الفطرة المن أنفسهم ،وال إبمساع من غريهم فيستحقون أن يعاملوا معاملة
احليواانت واألنعام ،فالكتب اإلهلية ليست إال إخبارا عن شئون الفطرة اإلنسانية ،وإيضاحاً لرد

بعض شبهات الطبقة الثانية .فدما يكون تقرر ابلفطرة احلكم موافقا لذلك هو العدل ،وما خالف
ذلك هو الظلم ،فاهلل خلق الفطرة اإلنسانية ،وجعل يف أكثرية أفرادها قوة التدميز ملا يقتضيه الفطرة،
وما ال يقتضيه الفطرة بل أييت من اخلارج .فاألول هو احلق ،والثاين هو الباطل.
فاهلل خلق يف األكثرية قوة التدميز بني احلق والباطل مث أوضح ذلك بلسان األذكياء ،وأولل
إلی مجيع اإلنسانية فحصل للناس علم بعد علدمهم .فدما أقام الناس حكومة موافقة لذلك احلق
كأهنم نفذوا حكم هللا يف األرض ،فكان احلكم هلل الذي فطر الناس علی تلك احلقوق وخالفة
التنفيذ للناس .أما الذين مل يسلدموا متيز الفطرة يف احلقوق ،وبيان األنبياء لتلك احلقوق فوضعوا
حقوقا من جهة أنفسهم هم الظاملون ليس هلم ويل ،وال نصري يف الدار االٓخرة فتبني بذلك أن ٔاييت
ليجعل الفرق بني الفريقني .هذا هو مقصد النبوة .من يتبع أحكام الفطرة هو فريق للجنة ،ومن ال
يتبعها فريق السعري .هذا وضع احلقوق لإلنسانية علی خالف الفطرة هو مبد ٔا الظلم فالذين يتبعون
الفطرة سلطاهنم ،وملكهم هلل اخلالق للفطرة .والذين اخرتعوا حقوقا علی خالف الفطرة سلطاهنم
وملكهم من هو؟ إلی هذا املعنی إشارة يف أم اَّتذوا من دونه أولياء۔ الذين ينصروهنم علی خالف
الفطرة كأهنم هم اخلالقون ألحكام خمالفة للفطرة فإلی رد ذلك أشار فَ َّ
اَّلل ه َو ال َْوِّيل َوه َو مُْي ِّي
ال َْم ْوتَى َوه َو َعلَى مك ِّل َش ْي ظء قَ ِّد ٌير.4
املالك ألحكام الفطرة ينصر من يعدمل هبا .وهؤالء ال ينصرون من يعدمل خبالف الفطرة.
نری يف الدنيا :رجل يعدمل علی خالف الفطرة فيبتلی مبصائب فليس له جناة إال ابلرجوع إلی
أحكام الفطرة .هذا ظاهر يف األمراض اليت حتدث يف الزواج علی خالف الفطرة  .إن كان الذين
يدعون الناس علی خالف الفطرة ينصرون العاملني علی خالف الفطرة فكان حيصل هلؤالء املرض
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الشفاء ،وهم مستدمرون علی أعدماهلم علی خالف الفطرة هذا ال يكون أبدا فعلدمنا أهنم ال ينصرون
مث مالك الفطرة حييي املوتی ،وهم ال يقدرون علی شیء ،فاآلن تصريح ابحلكومة اإلهلية يف قوله:
ِّ
اَّلل ذَلِّ مك مم َّ
َوَما ا ْختَ لَ ْفتم ْم فِّيه ِّم ْن َش ْي ظء فَ مح ْك ممه إِّ َىل َّ
يب  40هذا
اَّلل َرِّيب َعلَْيه تَ َوَّكل م
ْت َوإِّلَْيه أمن م
ِّ
السماو ِّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
ِ َج َع َل لَ مك ْم ِّم ْن أَنْ مف ِّس مك ْم أَ ْزَواجا َوِّم َن ا ْألَنْ َع ِّام أَ ْزَواجا
لفة الرمحن إلی فَاَ مر َّ َ َ
ِّ
السماو ِّ
ِّ
ي ْذرمؤمكم فِّيه لَْيس َك ِّمثْلِّه َشيء وهو َّ ِّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
ط
سم
السم م
َ َ ْ
يع الْبَصريم ( )44لَه َم َقالي مد َّ َ َ
ٌْ َ َ
ِ يَ ْب م
َ
ظ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يم  .24سورة احلكومة اإلهلية ومااختلفتم . .اخل هذا
الرْز َق لِّ َم ْن يَ َ
شاءم َويَ ْقد مر إِّنَّه ب مك ِّل َش ْيء َعل ٌ

تصريح أبن احلكومة القرآنية احلكم كله فيها هلل ،ومعناه إلی كتابه .فالقرآن هو بيان الفطرة ،وهللا
احلاكم لكونه فاَر السموت واألرِ تفسريه يف قولهَ :ج َع َل لَ مك ْم ِّم ْن أَنْ مف ِّس مك ْم أَ ْزَواجا َوِّم َن
()1
ْاألَنْ ع ِّام أَ ْزواجا ي ْذرمؤمكم فِّيه لَي ِّ ِّ
الس ِّميع الْب ِّ
صريم  .44هذا حرث وهللا يذر
س َكمثْله َش ْيءٌ َوه َو َّ م َ
َ َ َ َ ْ ْ َ
فيه أرواح الناس فهذا العدمل ال يستند إلی شیء ما سوی احلق .فالذي يفطركم ،وخيلقكم ليس
ِّ
السماو ِّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
ط
سم
كدمثله شیء وهو السدميع البصري .مت الفصل الثاين .وبعد لَه َم َقالي مد َّ َ َ
ِ يَ ْب م
ظ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يم ( )41هو يبني يف كتابه ما حيتاج إليه الفطرة
الرْز َق لِّ َم ْن يَ َ
شاءم َويَ ْقد مر إِّنَّه ب مك ِّل َش ْيء َعل ٌ
اإلنسانية ،فالتحاكم إليه طبيعي فاحلاكم ليس إال الرب ،والشرع .والقانون هو قانون الفطرة اليت
تواتر العدمل هبا بني أئدمة الفطرة .ومن أحكام الفطرة أحكام ال يدركها إال اخلواص فال يكلف هبا
العامة .ومن أحكام الفطرة يدركها اخلاص والعام ،فلتدمييز تلك األحكام العامة عن اخلالة الرجوع
إلی أئدمة الفطرة الزم .فكل شیء تواتر به األئدمة ابألمر هبا لعامة الناس هي الفطرة اليت جيب العدمل
هبا .فإذا مجعنا ما أمر به هؤالء األئدمة ال يتفرق الناس يف املسالك والعنها .هذا الذي هو أمر به
النيب ملركز اجتدماعي عاملي ،فاألمور املختلفة مرتوكة يف هذا الكتاب ،ويف هذا الشرع إليه اإلشارة
ع لَ مكم ِّمن ِّ
ك َوَما َو َّ ِّ ِّ
الد ِّ
وسى
ين َما َو َّ
صى بِّه نموحا َوالَّ ِّذي أ َْو َح ْي نَا إِّلَْي َ
يم َومم َ
يف َش َر َ ْ َ
ص ْي نَا به إبْ َراه َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ني َما تَ ْدعموه ْم إِّلَْيه َّ
اَّلل ََْيتَِّ إِّلَْيه
ين َوَال تَتَ َف َّرقموا فيه َكبم َر َعلَى ال مْم ْش ِّرك َ
يموا الد َ
يسى أَ ْن أَق م
َوع َ
( )1في ن م  :يذرأ
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ِّ
ِّ
يب 43 .هذا ميزان اإلنسانية هو مركز الدعوة اإلسالمية ال ميكن
َم ْن يَ َ
شاءم َويَهدي إِّلَْيه َم ْن يمن م

لقوم ما عندهم استعداد لفهم الفطرة أوهم يوافقون عليه .هؤالء اخلدمسة من األئدمة أولوالعزم من
عيسی ،حمدمد ﷺ .أولوالعزم من الرسل كلهم يريدون أن جيدمعوا
موسی،
الرسل نوح إبراهيم،
ٰ
ٰ
اإلنسانية كلها علی ملكه .فإذا اتفق مثل هؤالء اخلدمس علی شیء ال ميكن االختالف فيه عند
ألحاب الفطرة السليدمة .واملشركون يبطل أساس دينهم ،وهو مبين علی اختاذ بعض املشايخ،
واملرشدين أئدمة مث آهلة فهؤالء ال يقدرون أن يقاوموا االجتدماعية اإلنسانية كلها ،ويعرفون أن
االجتدماع علی دعوة نبينا حيصل إما اليوم وإما بعد اليوم ،فال يقدرون علی مقابلة اإلسالم .هذا

معنی كرب علی اومشركني ما تدعوهم إليه اخل املشركون أيضا ينتسبون إلی ما ينتسب إليه النيب.
فدمن أوالد إمساعيل اجتبی ربنا نبينا ،ورد املشركني مث هؤالء أهل الكتاب ملا انتسبوا إلی األئدمة أولی
العزم مل خيتلفون ؟ هذا تفرقهم ليس إال بعد علدموا العلم اجملتدمع عليه .وإمنا تفرقوا البتغاء متاع الدنيا
يعين بغيا بينهم .هذا ال جيب أن يكون عنده املال أكثر منه في ٔايت علی دينه بشكوك فتختلف
الطريقة .عامة الناس ال يفهدمون مثل هذه املسائل اليت يكون فيها احلق والباطل خملوطا ال ميكن
الفصل فيها يف دارالدنيا؛ألن استعداد اإلنسانية ما تكامل .بعد ما يفصل هللا ٔايمر ابحلق ،ويبطل
الباطل بسبب عدم إدراك الناس كنه األمراليرتفع االختالف .هذا يؤخر إلی يوم الدنيا .وأما إذا
امتاز احلق من الباطل أهل احلق اجتدمعوا يف جانب ،وأهل الباطل يف اجلانب االٓخر خمالفا له
فيقضی بينهم يف دارالدنيا .هذا القضاء يكون واضحا يفهدمه عامة الناس يعرفون وجه البطالن،
ويعرفون وجه إهالكهم .وأما القسم الباطل ،واحلق خملوط فيه ال ٔاييت الفصل فيه يف الدنيا إليه
ك إِّ َىل أَج ظل مس ًّمى لَ مق ِّ
ض َي بَ ْي نَه ْم  .20مث الذين ٔايتون
اإلشارة يف قولهَ :ولَ ْوَال َكلِّ َمةٌ َسبَ َق ْ
ت ِّم ْن َربِّ َ
َ مَ
ِّ
َّ ِّ
ين أ ِّ
اب ِّم ْن بَ ْع ِّده ْم لَِّفي
مورثموا الْكتَ َ
بعدهم خيتلفون مثل اختالف األولني وإليه اإلشارة َوإِّ َّن الذ َ
َش ظ
ك ِّم ْنه مم ِّر ظ
يب فاملشركون خيالفون ألل األمر ،والعدمل هم حيبون انفراديتهم ابتباع معبودهم ،وأهل
الكتاب خيتلفون يف شرح بعض األحكام اجملتدمع عليه ،فالقران أيمر ابلرد علی الفريقني الابتباعهم.
ِّ
ت ِِّبَا أَنْ َز َل
استَ ِّق ْم َك َما أ ِّمم ْر َ
انظروا إلی شدة األمر فَلِّ َذلِّ َ
آم ْن م
ك فَا ْدعم َو ْ
اءه ْم َوقم ْل َ
ت َوَال تَ تَّب ْع أَه َو َ
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اَّلل ِّم ْن كِّتَ ظ
ت ِّألَ ْع ِّد َل بَ ْي نَ مك مم َّ
َّ
اَّلل َرب نَا َوَرب مك ْم لَنَا أَ ْع َمالمنَا َولَ مك ْم أَ ْع َمالم مك ْم َال مح َّجةَ بَ ْي نَ نَا
اب َوأ ِّمم ْر م
اَّلل ََْيمع ب ْي نَ نَا وإِّلَْيه الْم ِّ
صريم 21 .يعين علی ما اتفق عليه اخلدمسة ،واستقم كما أمرت
َ
َوبَ ْي نَ مك مم َّ َ م َ َ

فيه يكون الجتهاد النيب مدخل جلعل األمر فيهم مستقيدما راسخا وال تتبع أهوائهم فاألمور
االختالفية ألهل اخلالف كلها مرتوكة .وقل آمنت ِبا أنزل هللا اخل كل الكتب اليت أنزهلا هللا أان
مؤمن بكلها فأتوين هبا أعلدمكم كيف يتفق بعضها مع بعض؟ وأمرت ألعدل بينكم . .هذا هو
مدار االجتدماعية القرآنية .األمم كلها تتفق علی أحكام توافق الفطرة اإلنسانية مث أاتهم علدماؤهم
ابختالفات ،وتوجيهات كلها مردودة عليهم .وأما الكتب اإلهلية فكلها معدمول هبا النطباق بعضها
علی بعض فانظروا هل ميكن أن خيلف النيب يف أداء هذا األمر إلی احلكيم؟ فإذا اختذ الناس سفهاء
أئدمتهم يف الدين فيكونون اختذوا ألناما آهلة مث النيب م ٔامور أبن يعدل بني مجيع الناس مع انقسامها
إلی ألناف وأقوام،فهذا العدل هل ميكن إقامته فيهم بدون مشورة عقالءهم وأهل الرأي منهم؟كال!
ال ميكن أبدا .ومن أبطل الشوری يف املسلدمني هو ضال مضل .وحنن نعرف الفقهاء أهنم ٔيومنون

ابإلمجاع .وبعد ما رجعنا إلی قول احملققني منهم ما وجدان معناه إال اتباع قول أكثر أهل الرأي

اتفقوا يف مسألة()1وما عدا ذلك كله إضافة حواش من جهلة الناس .فاملسلدمون إذا تيقظوا وتنبهوا
األمر عندهم القرآن أيمرهم ابلشوری ،والنيب وخلفائه يعدملون ابلشوری مث أييت طائفة من الفقهاء
هم يوجبون العدمل ابإلمجاع ،وخيرجون املنكرين عن إسم الفقيه؛ألن الفقه هو املشي علی الفطرة
اإلنسانية.هذا هو الفطرة .منت القانون متعني ال ميكن ألحد حتريفه .تعليم هذا ،وتنفيذه دائدما
حيتاج إلی تدبري خمصوص بذلك الوقت ،والنيب كان مفوضا إليه هذا األمر يعلم الكتاب ،وينفذ
فيهم األحكام ،فعدمل بفطانة وذكاوة ،واستعان ابلشوری من مجاعة مث لار هذا طريقا متبعا يف
الدين اتبعه أكثر أهل العلم ،وأهل الرأي ،ومساه الفقهاء إمجاعا  .ومعنی اإلمجاع هذا :إمنا وللنا
إليه ابتباع حكدمة ويل هللا يف إزالة اخلفاء مث رأينا احملققني من الفقهاء يدورون حوله السفهاء من
الناس يتقدمون مجاعة ،فيتخذون قول رجل واحد حجة ألنفسهم  .يف هذا هم يضاهون املشركني.
( )1وهو يسمى اإلجماع.الباحث.
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وهذا األمر ابلتدريج يولل اإلنسان إلی الشرك .خناف من فقهاء زماننا أن يدخلوا يف ذلك اتباعنا
لإلمام ويل هللا فلنوضح الفرق .حنن دائدما نقول نتبع اإلمام ويل هللا معنی هذا :حنن نفهم حقيقته
مث اجتهدان جهدا كبريا .يف التدماسنا رجاال من أهل العلم يوافقون قول الشيخ حتی يكون هو رجل
مجاعة ففزان يف ذلك .فلو أراد رجل أن يفهم هذا منا فليقم عندان سنة أو سنتني .وهذا كأنه
مشكل؛لكن أخرجه هللا مجاعة من أهل العلم متبوعني يف الناس هم يلتزمون طريقة اإلمام ويل هللا.
فإذا رجع اإلنسان إلی كالم اتباعه جيد شهادات علی موافقة اإلمام لكثري من احملققني مث هو يتفرد
يف بعض املسائل ،وحق له ذلك وحنن ال نتبعه إذا مل يوافق ٔراينا يف تفرداته .هذا ابعتبار األلول
والقواعد .وأما يف احلقيقة فدما وجدان له قوال شذ من أقوال العلدماء إال وللنا إلی كنهه ،وكونه من
احلق يف الدرجة العليا إال أن الناس تركوا البحث عن مذاهب أقوام العامل ،وردها إلی الدعوة القرآنية.
فلدما تغافلوا عن هذا الفكر وجدوا بعض أقوال اإلمام ال يفهدمون حقيقة .وأما أان فلي ذوق يف
حبث مذاهب العامل ،وقياس كل مذهب ابلفطرة اإلنسانية فدما وجدت يف ذلك الفن إماما إال
اإلمام ويل هللا؛ولذلك أفهم حكدمة أقواهلم الشاذة أيضا .بعد ما حتققت تلك املنزلة من التحقيق
ظننت أن أهل العلم الكبار اليتخذون رجال منهم إماما هلم إال إذا حبثوا عن أقواله مثل هذا البحث
مثل أيب حنيفة كبار الفقهاء يتخذونه إماما هلم فال ميكن أن مثل تلك اإلمامة تسلم عند أهل العلم
إال إذا سبقهم إلی درجة من العلم هم حيتاجون إليه ،وال يصلون إليها إال مبوافقة حتقيقاته .متت
الفائدة الشاذة.
هللا ربنا وربكم . . .فالعدل هو الذي يصدقه هللا .إذا كنا أفهدمنا العدل موافقا لكتابه
نرجوا من هللا إذا رجعنا إليه أن يكون هو العدل ،فإذا مل يسلدموا حكدمنا يف العدل فلنا أعمالنا
ولكم أعمالكم؛ألن كل واحد منا يدعي أنه يتبع كتاب هللا .الحجة بيننا وبينكم يعين نرتك
التنازع .هللا َيمع اخل نتوكل عليه أنه يلهدمنا االجتدماع إذا كنا كل منا يقصد احلق مث بعد ذلك
مجاعة ال يرتكون التنازع ،وإن اتفق أئدمتهم مع اإلسالم .رجال من أهل الكتاب كانوا خملصني يف
العدمل بكتاب هللا ،وما اتفقوا مع القران أمر النيب برتك التنازع معهم ،والدعاء من هللا أن جيدمع
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بيننا .وبعد زمان أهلم تلك الطائفة احلق فسلدموا حجة القرآن يف نسخ الشريعة السابقة إذا حتقق،
فجدماعة من اتباع هؤالء كانوا يقلدوهنم ،فبعد ما علدموا أهنم وافقوا اإلسالم ال يقلدوهنم يف اتباع
اإلسالم بل حياربون اإلسالم إبتيان احلجج ،واحلقيقة أنه ال أهلية هلم يف ذلك الفن ال يقبل عذرهم
َّ ِّ
اَّلل ِّمن ب ْع ِّد ما ْ ِّ
ضةٌ ِّع ْن َد َرِّب ْم َو َعلَْيه ْم
يب لَه مح َّجتمه ْم َدا ِّح َ
ين مُيَاجو َن ِّيف َّ ْ َ َ
إليه اإلشارة يف َوالذ َ
استمج َ
اب َش ِّدي ٌد  .23مثاله عبدهللا بن سالم كانوا يقلدونه ،وتركوه إذا آمن ابهلل َّ
اَّلل
رَ َ
ب َوَهل ْم َع َذ ٌ
ضٌ
ِّ
ِّ
يب .28عندان الفرقان وامليزان
يك لَ َع َّل َّ
اب ِّاب ْحلَِّق َوال ِّْم َيزا َن َوَما يم ْد ِّر َ
الس َ
الَّذي أَنْ َز َل الْكتَ َ
اعةَ قَ ِّر ٌ
عبارة عن قوة يف دماغ كل رجل مييز هبا بني احلق والباطل .اإلنسان إذا ذكر عنده مسألة علدمية،
وذكران دليله يف بعض األوقات يطدمئن به القلب ويف البعض ال  .فإذا ذكران أدلة أخری حيصل
االقتناع واالطدمينان ،فإدراك األمور العقلية شیء ،واالطدمينان هبا شیء آخر .فالقوة اليت إبشباعها
حيصل االطدمينان نسدميها ابلفرقان وامليزان يسدميها القران ابمليزان .والفرقان عندان:الرجل يعربعنه
ابلوجدان والضدمري .وحتقيق ذلك احلجر البحت( )1الذي يف قلب كل إنسان هو يستعد لنزول
عكس من جتلي الرمحن ،تلك القوة هي امليزان ،وعندان امليزان حظرية القدس .هذا ابعتبار النوع
اإلنساين .أما ابعتبار فرد ما ٔاييت يف قلبه من لورة حظرية القدس هذا االطدمينان من آاثرها ،فاهلل
أنزل كتابه ابحلق مطابقا للفطرة اإلنسانية إن كان يف األمور املتفق عليها فباالتفاق .وإن كان يف
األمور املختلفة عليها يف األفراد فدما اجتدمع عليه أكثر أفراد اإلنسانية .فاهلل أنزل كتابه ابحلق موافقا
للفطرة اإلنسانية إما ابالتفاق وإما ابألكثرية .وامليزان .فإذا حتقق الناس حقيقة الكتاب مبيزاهنم
وأدركوا بطالهنم وقاموا إللالحه أييت االنقالب:قوة حقانية هتلك تلك الطائفة .هذا هو املراد من
قوله :وما يدريك لعل الساعة .هذه الساعة هي ساعة االنقالب فالذين آمنوا علدمو أن االنقالب
َّ ِّ
ارو َن ِّيف
ين مُيَ م
واقع خيافون منها ،ويعلدمون أهنا احلق .والذين اليؤمنون هبا يستعجلون هبا أ ََال إِّ َّن الذ َ
و َال ظل ب ِّع ظ
الس َ ِّ ِّ
يد  .24إذا انتظم املركز إلقامة احلق اجملدمع عليه يف اإلنسانية ،وإل قامة
َّ
اعة لَفي َ َ
العدل االنقالب الزم الزم الزم فالذين ميارون يف الساعة هم يف ضالل بعيد ال يستحقون أن

( )1الحجر البحت هو اصطالر خاص لدى اإلمام الدهلوي،وقد مر الكالم عنه في تفسير الروم.الباحث.
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خياطبوا .البحث يف مسألة االنقالب جار إلی  01فنبحث عنه يف ما بعد .أما الذين ٔايتون
ابالنقالب ،ويقيدمون احلق ما مثاهلم وما حاالهتم؟معنی هذا إذا أردمت االنقالب فليجتدمع مجاعة
ِّ ِّ
فيهم تلك األولاف فَ َما أموتِّيتم ْم ِّم ْن َش ْي ظء فَ َمتَاعم ا ْحلَيَاةِّ الدنْ يَا َوَما ِّع ْن َد َّ
ين
اَّلل َخ ْي ٌر َوأَبْ َقى للَّذ َ
آمنموا َو َعلَى َرِّب ْم يَتَ َوَّكلمو َن  .36بعد االنقالب حيصل لكم احلكم واملال والدولة .كل شیء متاع
َ
احلياة الدنيا .فلدما كان احلياة الدنيا حمدودة حبدود فاالنتفاع هبا يكون قليال .فينبغي للعاقل أن ال
يقتصر نظره يف االنقالب علی حتصيل متاع الدنيا فقط بل جيدمع خصاال عالية يف نفسها ،ويكون
االنقالب تكدميال لتلك األخالق مثال ال يريدون االنقالب إال يعلم الناس عامة دينهم احلق ،وإال
ليدفع الظلم عن عامة املظلومني ،وإال ليولل الرزق إلی عامة أهل احلاجة وأمثال ذلك من اخلصال
ال يتم وال يرسخ إال إذا حصل له موقع بعد االنقالب .ونتيجة تلك األخالق تكون عندهللا يف
احلياة األخروية إلی زمن مديد إليه اإلشارة يف قوله تعاىل:وما عندهللا خري وأبقی  . .آمنوا ابلكتاب،
ويتوكلون علی رهبم يف إقامة ذلك احلق أهنم جيزمون أهنم قادرون علی إقامة ذلك الكتاب مع كوهنم
سيويدان .االنقالب بعدمله بعض الناس
من ضعفاء الناس فيتوكلون علی هللا أن الذي أنزله ٔ

يرجونه؛ألن رقابة اجملتدمع علی الناس ترتفع يف زمن االنقالب .كثري من الناس الذين تروهنم لاحلني
اتركني ألمور الفسق إمنا ذلك أهنم خيافون رقابة اجملتدمع .فإذا بطل رقابة اجملتدمع إلی زمان يعدملون
يشاون من الفسق والفجور؛لكن القرآن ال ٔاييت بذلك االنقالب بل الذين يقيدمون االنقالب
ما ٔ

القرآين هم أوال اكتسبوا األخالق احلسنة ،ودرجات من اإلحسان .فإلی ماعند هللا ال ينظرإال
ِّ
َّ ِّ
احش وإِّذَا ما رَ ِّ
ين ََْيتَنِّبمو َن َكبَائَِّر ِّْ
ضبموا ه ْم يَغْ ِّف مرو َن
اإل ُِّْث َوالْ َف َو َ َ َ
احملسن ،وأشار إليهم القرآن َوالذ َ
 .08مث االنقالب حيتاج بعد اهلدم إلی التعدمري .ففي زمن التعدمري( )1يظهر أهنم يعدملون بكل حسنة
َّ ِّ
ور
استَ َجابموا لَِّرِّب ْم َوأَقَ ماموا َّ
ين ْ
الص َالةَ َوأ َْم مره ْم مش َ
جاء الطلب هبا يف القرآن .هذا معنی قولهَ :والذ َ
بَ ْي نَه ْم َوِّممَّا َرَزقْنَاه ْم يم ْن ِّف مقو َن  .07مث قوله وأقاموا . .هذا من شعائر الدين ،وقد شرحناها مرارا.
واملراد منها هنا إقامة الصلوت يف اجملامع  .هذا استعداد كون الرجل مستشارا إذا كان الرجل يقيم
( )1في ن م  :الهدم االنقالبيون اليشتغلون باإلثم والفواحش.
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الصلوة فيحضر يف اجتدماع الصلوات الزما مث إذا أمر أبمر مناسب لذلك الوقت من أوامر هللا
املكتوبة يف القرآن يستجيب له .هذا دليل علی إحسانه ،وعلی أنه ليس من املنافقني .فكل رجل
حضر يف املسجد علی هذه الصفة هو أهل؛ألن يستشار منه يف أمور اإلسالم.
وأمرهم شوری بينهم يعين حكدمهم ابملشورة بينهم .احلكم قسدمان :2القانون هو يف كتاب
هللا  :4وما جاء به النيب مستنبطا من القرآن .هذا القيد إمنا هو لإليضاح .الرسول ال ٔايمر أبمر
من عند نفسه إمنا أيخذ من كتاب هللا .فإن فهم رجل مأخذ النيب فبها ،ونعدمت .وليس ألحد أن
يسأل النيب من أين أخذ هو؟ ألنه أمني علی الوحي .فالقانونية منحصرة يف الكتاب .وقوة التنفيذ
منحصرة يف الشوری أمرهم شوری بينهم .قد غلط بعض الناس يف فهم سرية النيب يف الشوری،
فجدميع الشكوك اليت تعرتي الناس قد ردها اجلصاص 1يف أحكام القرآن( )2وكفی وشفی.
فال جيوز لرجل من الفقهاء احلنفية إذا ولل إليه ذلك الكتاب أن يتشكك يف أمر الشوری.
فإن استقام بعد ذلك يغفر له ما تقدم من جهله ،ومن عائد علی جهله بعد ذلك أيضا فهو من
الذين يصدون عن سبيل هللا يعين عن إقامة حكومة مسلدمة حتت تعليم القرآن .ومما رزقناهم
ينفقون .هذا الزم يف التعدمري بعد االنقالب :أن جيعل لرجل حزبه كاملشرتكني يف املال ،فامللكية
عندهم يف ذلك الزمان يكون معناها احلفظ واألمانة فقط .ويف االنتفاع من ذلك املال يشرتك
احلزب كله علی السواء .عندان هذه الصورة أولی من اختاره الناس يف ذلك العصر من سلبهم مجيع
األموال فإنه ٔيودی إلی قيام الديكتاتورية علی احلزب أيضا .واالنقالب معناه :القيام قيام احلزب
الرازي ،أبو بكر الجصاص( 370 - 301هـ =  280 - 257م) :فاضل من أهل الري ،سكن
 1أحمد بن علي َّ
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،
محيي الدين الحنفي (المتوفى771 :هـ)، 84/5الناشر :مير محمد كتب خانه  -كراتشي
( )2إن الش يخ الجص اص قد ذكر كالما بس يطا لفهم س يرة النبي في الش وری تحت قوله تعالى ":وش اورهم في
ا مر"لينظر :أحكام القرآن ت :أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجص اص الحنفي (المتوفى370 :هـ ):.14-15/9
عبد الس الم محمد علي ش اهين الناش ر :دار الكتب العلمية بيروت – لبنان ط :ا ولى5451 ،هـ 5224/م .ويذكر
أيض ا تحت قوله تعالى":والذين اس تجابوا لربهم وأقاموا الص الة وأمرهم ش ورى بينهم" أن القول المذكور يدل على
جاللة موقع المشورة لذكره لها مع اإليمان ،وإقامة الصالة،ويدل على أنا مأمورون بها.لينظر:المصدر نفسه.150/3:
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اتما ديكتاتورا علی من عداهم ال قيام رجل من احلزب ديكتاتورا علی احلزب أيضا ،فجدميع أفراد
احلزب يكونون أحرارا متساويني يف احلق واحلكم .فإذا قام رجل منهم ديكتاتورا عليهم ،فتلك
احلكومة تكون سلطنة مستبدة ،وهي كالشجرة امللعونة يف اإلنسانية .فإذا كان أموال احلزب أبيدي
رجال احلزب ،وبينهم من الوداد كلهم حيسب أنه مالك مجيع أموال احلزب يتم االنقالب .قوله
والَّ ِّذين إِّ َذا أَص َابم الْب ْغي هم ي ْن تَ ِّ
ص مرو َن  .04هذه قوة هي الباعثة لالنقالب ،ومع ذلك فيهم
َ م َ م َْ
َ َ
ِّ
َّ ِّ
قوة العفو؛لكن الظاملني ال يعفوهنم إليه اإلشارة يف إِّ ََّّنَا َّ ِّ
َّاِ َويَ ْب غمو َن
يل َعلَى الذ َ
ين يَظْل ممو َن الن َ
السب م
ك َهلم َع َذ ِّ
ِّ
ك لَ ِّم ْن َع ْزِّم ْاأل ممم ِّ
ِّيف ْاأل َْر ِّ
ور 24
صبَ َر َورَ َف َر إِّ َّن ذَلِّ َ
ٌ
يم َولَ َم ْن َ
ِ بِّغَ ِّْري ا ْحلَِّق أمولَئ َ ْ
اب أَل ٌ
فهذه االٓايت إلی قوله ملن عزم األمور فيها اإلشارات أن احلزب الظامل يؤاخذ مؤاخذة اتمة ،وأما
()1
من حزبه إذا وقع اخلطأ َو َج َزاءم َسيِّئَ ظة َسيِّئَةٌ ِّمثْ لمها .23 .وآخر اآلايت ومن عزم األمور هذه
االٓايت كلها إمنا تتعلق بداخل احلزب .العفو والغفران والصرب .وأما الذين عادهتم ظلم الناس فلهم
عذاب أليم يعين أن احلزب إمنا قام ليعذهبم هذا الظلم إذا لاروا مغلوبني أبيدی أهل احلق ،ورأوا
العذاب يف الدنيا هذا بعد موهتم يتصل بعذاب االٓخرة هذا إلی قوله :فَ َما لَه ِّم ْن َسبِّ ظ
يل ()16
ِّ
استَ ِّجيبموا لَِّربِّ مك ْم ِّم ْن قَ ْب ِّل أَ ْن ََيِِّْتَ يَ ْوٌم َال َم َر َّد لَه ِّم َن َّ
ْجظإ يَ ْوَمئِّ ظذ َوَما لَ مك ْم ِّم ْن
ْ
اَّلل َما لَ مك ْم م ْن َمل َ
نَ ِّك ظري  .28يعين اجتدمعوا حتت حزب القرآن حزب هللا من قبل أن ٔاييت يوم االنقالب يوم ال مرد
له من هللا . . .اخل يف الدرجة األولی ليس إال التعليم وال التنظيم .وبعد ما غفل الناس عن قبول

هذه الدعوة مث ابتلوا ابلبالء يكفرون ابلرمحن .هذا جلهل اإلنسان املستقر يف جبلته ،وإليه إشارة يف
اإلنْسا َن ِّمنَّا ر ْمحَة فَ ِّرح ِّبا وإِّ ْن تم ِّ
ِّ ِّ
ت أَيْ ِّديه ْم فَِّإ َّن
ص ْبه ْم َسيِّئَةٌ ِِّبَا قَ َّد َم ْ
َ
َ َ
قوله :الْبَ َالغُ َوإ ََّ إذَا أَذَقْنَا ِّْ َ
ِّْ
ور  18هذا العذاب بعد البالغ أبيديهم .بعد هذا االنقالب ،وقيام حكم القرآن يف
سا َن َك مف ٌ
اإلنْ َ
السماو ِّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
ب
ِ َُيْلم مق َما يَ َ
األرض يتوارث امللوك ،وإليه اإلشارة يف قولهََِّّّ :لل ممل م
ْك َّ َ َ
شاءم يَه م
ور  24فيه إشارة إلی أن أهل أم القری يكون فيهم امللوك
ب لِّ َم ْن يَ َ
لِّ َم ْن يَ َ
شاءم الذ مك َ
شاءم إِّ َََث َويَه م
والتوارث .هذا يكون يف الدرجة الثانية من املصلحة إذا كان نظام ال يقوم إال بصورة خالة

( )1في ن م  :تلك
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ملقتضيات الظروف ،فاتباع ذلك يكون من احلق ،فنوع واحد من لور احلكم يلزم اإلنسان به ليس
معقوال بل خيتلف الصورحسب اختالف الظروف فال يكون االعتدماد يف احلكم علی القانون أوعلی
تنفيذ القانون بل االعتدماد علی تيقظ الناس واجتدماعيتهم واجب تعليم القرآن مث الدعوة إلی إقامة
حكومة حتت قانونه يف كل عصر مثل عصر النيب وخلفائه .وإذا قلنا االٓن تقرر القانون يف لورة
القرآن والسنة وتقرر التنفيذ يف لورة اإلمجاع والقياس من الفقهاء .فالناس ميشون االٓن علی هذا
املسلك فال حاجة إلی تعليم القرآن مثل عصر النيب .فهذا خطأ .فإن احلياة ليت يف لورة القانون
وال يف لورة التنفيذ .احلياة مدارها الرجال القائدمون ابلقانون .وهؤالء ال ٔاييت فيهم التيقظ وال
االجتدماعية إال إذا علدموا يف البيوت قبل جميئهم إلی ديوان حكومة القرآن( )1مثل التعلم يف القرن
األول ،فالقرآن ال يوحی كل يوم إلی نيب من األنبياء .النيب أوحي إليه القرآن ،وهو علم انسا
فهداهم إلی لراط مستقيم .علی ذلك املنهج الدعوة إلی تعليم القرآن ،وهداية الصراط املستقيم
الزم يف كل زمان .وأما النبوة فقد ختدمت وأما عدمل النبوة فالزم إحيائه يف كل حني ،وآن إلی هذا
ش ظر أَ ْن يم َكلِّ َمه َّ
اَّلل إَِّّال َو ْحيا أ َْو
أشار يف االٓايت الثلث خامتة سورة الشوری من قولهَ :وَما َكا َن لِّبَ َ
اب أَو ي ر ِّسل رسوال فَ ي ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ك أ َْو َح ْي نَا
وح َي ِِّبِّ ْذنِّه َما يَ َ
يم (َ )54وَك َذلِّ َ
م ْن َوَراء ح َج ظ ْ م ْ َ َ م م
شاءم إِّنَّه َعل  ٌّي َحك ٌ
ِّ
اب َوَال ِّْ
اإلُيَا من َولَ ِّك ْن َج َعلْنَاه نمورا َن ِّدي بِّه َم ْن نَ َ
إِّلَْي َ
ك مروحا ِّم ْن أ َْم ِّرََ َما مك ْن َ
ت تَ ْد ِّري َما الْكتَ م
شاءم

صر ِّ
اد ََ وإِّنَّ َ ِّ ِّ ِّ ظ
اط َّ َّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
السماو ِّ
ِّ
ات َوَما
اَّلل الذي لَه َما ِّيف َّ َ َ
م ْن عبَ َ
ك لَتَهدي إ َىل ص َراط مم ْستَق ظيم (َ )51
ِ أ ََال إِّ َىل َّ ِّ
ِّيف ْاأل َْر ِّ
ور  .53فالنيب كان نبياعلی طريقة األنبياء السابقني إلی هذا
اَّلل تَصريم ْاأل ممم م
أشار كذلك أوحينا اليك روحا من أمرَ ما كنت تدری ما الكتاب القانون الذي يف القرآن مل
يكن معدموال يف قومك .وال اإلُيان معناه :فهم الكتاب ،واستعدمال قوة نفس اتمة يف إقامة التعليم
وإقامة احلكومة .هذا العزم هو اإلميان .جعلناه نورا ندی به من نشاء بواسطتك وإنك لتهدي
اخل تعليدمك كله حق فاجتهاد النيب يف إقامة أمر القرآن لار بتصديق هللا ملحقا ابلوحي .والصراط
املستقيم معناه أنه يهدي إلی حكم هللا الذي له ما يف السدموت اخل فكل األمور تصري إلی هللا
( )1في ن م  :العظيم
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ابالٓخرة هكذا الزم أن يكون العلم أيضا يرجع إلی القرآن إال إلی هللا تصري األمور .تتدمة سورة
الشوری.
ٰ
تعني مقصد هذه الدعوی من آية  20إىل  . 21حالله أن دين األنبياء السابقة من نوح إلی
حمدمد املتفق عليهدما منه هو مصداق هذا الكتاب الذي أنزل من هللا العزيز احلكيم .والدعوة مقتصرة
يف ذلك؛ولذلك فادع .وإقامة هذا األمر هو مفوض إلی عدمل النيب .واستقم كما أمرت اخل فالنيب
جيتهد بكل قوته من العقل والقلب أنه جيتنب أهواء قومه ويرتسخ فيهم هذا الدين القومي إذا فعل
هذا أقام هذا الدين القومي يف قومه مقام أهوائهم فاستقام النيب كدما أمره هللا .الظاهر من االٓية
فاستقم كما أمرت اخل يفهم أنه يعدمل هبذا الدين القومي فاستقام ،وليس هذا عندان معنی االٓية:
فإن النيب جمهول علی هذا الدين القدمي فاستقامة هو إقامة هذا الدين يف قومه ،وحيبون هذا الدين
قوم النيب مثل ما حيبون أهواءهم إذا أولل ارتساخ هذا الدين يف قومه فقد استقام كدما أمر .وكذلك
إقامة حكومة عادلة بني مجيع األقوام هو مقصد هذه الدعوة أي تعليم أو برانمج ال يكون فيه
طريق فصل االختالفات ليس له ثبوت وثبات علی األرض فأمر النيب ليقيم العدل بينهم حتت نظام
الدين املتفق عليه بني األنبياء هذا هو مقصد هذا الدين ،وعنوان انقالبه معنی إظهار الدين علی
األداين كله مث ٔاييت بعد ذلك ذكر مجع القوة إلنشاء االنقالب .فاملسألة األولی اليت بينها هللا أن
قول مجاعة إذا كان طائفة منها قبلت هذا الدين ،واستقام له يف أمره فحجة أقران تلك الطائفة ال
تسدمع ،وهم يعذبون إذا مل يصلحوا أنفسهم ابالستفادة من أقراهنم املؤمنني ابملذاكرة واملباحثة
واجملادلة مثال إذا كان بيت آمن منه رجل فال ٔاييت النيب إلقامة احلجة علی ابقی أفراد البيت :حجة
هللا قائدمة علی أهل البيت هم يعذبون ،وال يسدمع هلم عذر .هكذا تقيسون اجلدماعة الكبرية.
احلارة آمنت منها رجال فكل احلارة تثبت عليها حجة هللا .هكذا حكم املدينة إال إذا
غلب هؤالء الناس علی املهتدين علی من آمن ابلدين القومي من الطائفة الصغرية فغلبوا عليهم
ابحلجة فال يعذبون .وهذا ال ميكن أن يكون أبدا .فإذا لاروا مغلوبني عن تلك الطائفة ابحلجة
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َّ ِّ
ين مُيَاجو َن ِّيف َّ
اَّلل ِّم ْن بَ ْع ِّد َما
فال يسدمع هلم عذر أنه مل ٔايت هلم نيب وهذا هو معنی قولهَ :والذ َ
است ِّجيب لَه ح َّجتهم د ِّ
ب َش ِّدي ٌد هذه مسألة أولی
ضةٌ ِّع ْن َد َرِّب ْم َو َعلَْيه ْم رَ َ
اح َ
ْم َ م م ْ َ
ب َوَهل ْم َع َذا ٌ
ضٌ
لتسوية السطح لقيام االنقالب الثانية .بعد ذلك :هللا الذي أنزل الكتاب ابحلق  :أنزل معه ميزاان
يف قلب اإلنسان .فرغنا من شرح هذا امليزان يكون سببا لتوجه الناس إلی فهم الكتاب .ومعنی
امليزان الذي أفهم أان يكون الرجل يف قلبه تقرر املس ٔالة أنه إذا عرف احلق ال ينكره ،وإذا مل يعرف
احلق ال يتبعه بعزمه إمنا يكون يف اجلدماعة مثل العامة .الناس يدعون إلی أشياء هؤالء يعرفها هوال
يسدمع أبدا .وإذا عرف احلق يتبعه بكل قوته ال مينعه مانع .فإذا ٔراينا هذا األثر ظهر علی رجل
عرفنا أن هللا أنزل يف قلبه امليزان .والكتاب إذا كان ال ٔايتيه الباطل ال من بني يديه وال من خلفه
حق كله من أي جهة أتيته إذا جئت من اجلهة العقلية فهو حق .وإذا جئت من جهة اجلذابت
الشريفة وامللكات الفاضلة فهو احلق .وإذا جئت من حيث إلالح الفجرة والفسقة هو احلق .وإذا
جئت من جهة اللطائف الباطنية اإلنسانية اليت نسدميها ابلسر ،والروح ،واخلفي ،واألخفی ،واحلجر
البحت ،واألاننية الكربی فهو احلق .وهذه الكلدمات الطالحات( )1يف حكدمة اإلمام ويل هللا.
فدمثل هذا الكتاب احلق إذا عرض علی رجل يف قلبه امليزان أال يتبعه؟ هذا هو طريق التقدم .هذا
هو طريق االنقالب .فإن االجتدماعية االنسانية ال تقوم إال بتقدمي أهل امليزان علی االجتدماع .فكل
ما رأينا اجتدماعيا فيه حياة ،وعرضنا عليه القرآن أهل امليزان يتبعونه علی الفور .وحجة القرآن تقوم
علی كل االجتدماع إبميان أهل امليزان .هكذا بتقدم القرآن إلی مجاعة اجتدماع آخر ،ويؤثر فيهم مثل
هذا التاثري .هذا الذي جيعل االنقالب قريبا .هو معنی قوله :وما يدريك لعل الساعة قريب.
الفرق يف فهم االنقالب موجود .الذين يفهدمونه هم خيافون من عاقبة ،ويؤمنون ابلقرآن ،وستزيدون
من علدمهم ابلقرآن ليكونوا علی أمن من عواقب االنقالب .والذين ليس عندهم فهم هم ميارون
يف الساعة هم يف ضالل بعيد إلی االٓن ال حيسون احلاجة إلی االنقالب فال خيافون ،واليتهيأون
( )1وض ح اإلمام ولي هللا الدهلوي تلك االص طالحات في كتابه "التفهيمات اإللهية" توض يحا تاما على عدة
مواضع.لينظر:التفهيمات اإللهية،اإلمام ولي هللا الدهلوي،تفهميم.941-943/5 ،27:
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الستقباله .وحنن نری أمثلة هذه االٓية الكرمية يف زماننا بني قومنا يف اهلند :طائفة فهدموا معنی
االنقالب العصري هم متيقنون أبنه كائن البد ،وهم خيافون من عواقبه ،ويريدون أن جيعلوا قومهم
حتت حزب االنقالب؛ليكونوا يف أمن .وطائفة أخری هم كدما ألفوا ابحلكومة الربيطانية حتت
الدعاية املستدمرة من سبعني سنة يقولون :إذا كانت حكومة اإلنكليز قائدمة علی ٔراسنا فأي معنی
لالنقالب؟ هذا حقيقتهم ال يعرفون معنی االنقالب مث جيعلوهنم يف أول لف االنقالب ،ولو
ابإلسم فقط.

()1

مسلم ليك( )2وكانكريس( .)3مسلم ليك تستعجل ابالنقالب التام ،وال تعرف معنی االنقالب.
وأما أهل كانكريس هم يعرفون معنی االنقالب ،وخيافون منه أن ال يتعجل قبل أن يتهيأوا للقبض
علی احلكومة االنقالبية ،ويتقدمون كل يوم إلی مجع استعداد لذلك .فإذا استحضرمت املثال فاالٓن
ِّ ِّ َّ ِّ
ِّ ِّ َّ ِّ
آمنموا مم ْش ِّف مقو َن ِّم ْنها َويَ ْعلَ ممو َن
ين َ
ين َال يم ْؤمنمو َن با َوالذ َ
نكتب معنی االٓية  :يَ ْستَ ْعج مل با الذ َ
و َال ظل ب ِّع ظ
الس َ ِّ ِّ
َّ ِّ
َّ
يد  27فإذا محلنا الساعة علی االنقالب
ارو َن ِّيف َّ
اعة لَفي َ َ
ين مُيَ م
أَنا ا ْحلَق أ ََال إِّ َّن الذ َ
( )1في ن م  :لطيفة ":من إخواننا في الهور جماعة عملوا دعاية في اتحاد اإلس الم عمال حس نا في أيام الحرب
الكبير حص لت لهم منزلة عند القوم،فبعد س قوط تركيا مابقي موض ع لدعوة اتحاد اإلس الم فهم يتش بثون بكل حش يش
مثل الغريق يوما بإس م أمير ا فاغنة،ويوما بإس م أمير آخر من أمراء المس لمين التابعين للبريطانية فتش بثوا هؤالء
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
محرر تلك الجريدة وهي كانت مجيد بالمرة إلى الحج ويقين قلت أعمالك ظاهرة فلم سميت جريدة تلك باالنقالب قال:
إني في أول صفحة منها في أول عددها أشعت قصيدة إلقبال كان فيها ذكر االنقالب فلذلك سميت جريدتي باالنقالب
هذا إنما هو إس م فقط وأنا امتحنته ففي قلبه فهم الحق موجود وهو مقص ر قطعا في العمل يض لل الناس أن االنقالب
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
في التقدم والتأخر؛لكن من أيام الحرم العمومي وانضمام المسلمين في مسألة الخالفة معهم صاروا أقوى قوة في الهند
بعد قوة الحكومة ثم بنحو من الدعاية اإلنكليزة وتأثيرها عامة المس لمين تخرجوا عنها ،وما بقى فيها من اإلس الم إال
الراسخون في السياسة العالمية.أما الذين أنظارهم كانت قا صرة على سياسة الم سلمين فقط فبعد فساد مركز الخالفة
ليس لسياسة المسلمين قرار فهؤالء اليطمئنون في أفكارهم السياسية على ش ما نه ليس فهم استعداد فهم السياسة
للعالمية هؤالء ارتجعوا إلى جمعية إس مها مس لم ليك.من أول أيامها هي جمعية الطائفة من المس لمين الذين يتبعون
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
صفحة لذا اكتفيت بهذا القدر.وهذه التوجد في ن إ .
( )2جماعة س ياس ية أنش أت لحرية المس لمين من اإلنكليز والهندوس في ش به القارة الهندية.وكان قائد تلك الجماعة
محمد على جنار.الباحث
( )3جماعة س ياس ة أنش أت لحرية الهندوس من اإلنكليز في ش به القارة الهندية.وكان قائد تلك الجماعة مهاتما
كاندي.الباحث.
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فدمثالنا موجود عندان أم ال؟ وهذا معنی فهم القرآن .القرآن يعلم األمر الكلي األمرالعدمومي مث
نتفحص له مثاال جزئيا علی وجه األرض إما يف جمتدمعنا وإما يف جمتدمع غريان .فإذا وجدان ذلك
نق ٔرا االٓية مرارا ونطبقها علی األمثلة ابالطدمينان ال للدمراء واجلدال مث نستخرج نتيجة ما أييت لنا
فيدما بعد حبساب تلك األمثلة .هذا معنی التدبر يف القرآن.
روح التغيري الذي نريده حنن هو أن يتوجه املسلم إلی احلرب االرجتاعي .الرجل االرجتاعی
سواء كان املرجتع مسلدما ونرتك وال حنارب رجال كافرا يتقدم يف االنقالب .جنعل االرجتاعني حماربني،
وجنعل االنقالبيني موافقني .هذا أمر عظيم يف انقالب الذهنية ،ولو استدمسك مجاعتنا مبدارسة
القرآن ابلتدبر ،ومطالعة فلسفة اإلمام ويل هللا نرجو من هللا أن يستفيد ذهنيته إلی اإللالح،
ويكونون حمفوظني من الفساد.
َّ ِّ
يف بِّ ِّعب ِّ
شاءم َوه َو الْ َق ِّوي ال َْع ِّز ميز  24االنقاليب إذا تقدم إلی االنقالب كل
اده يَ ْرمز مق َم ْن يَ َ
اَّلل لَط ٌ َ
وسائل احلياة اليت كان يعتدمد عليها تنقطع عنه .فإذا كان أحد يريد االنقالب علی حكم هللا املتقرر

َ
يف حظرية القدس أييت له الرزق بطرق لطيفته ال يصل إليها أفكار العامةَ .م ْن َكا َن يم ِّري مد َح ْر َ
َ الدنْ يا نم ْؤتِّه ِّم ْنها وما لَه ِّيف ْاآل ِّخرةِّ ِّمن نَ ِّ
ص ظ
يب
ْاآل ِّخ َرةِّ نَ ِّز ْد لَه ِّيف َح ْرثِّه َوَم ْن َكا َن يم ِّري مد َح ْر َ
َ ْ
َ
ََ
( )10االنقاليب احلقيقي هو الذي يريد نتيجة عدمله األخالق العالية نتكامل فيه ،وهو حرث
االٓخرة ينتفع هبا يف االٓخرة .فدمن يريد هذا ٔنوتيه مزيد مما يريده .هؤالء هم عدماد االنقالب هبم يقوم

االنقالب ،ويكون معهم مجاعة ال تريد إال متاع احلياة الدنيا .والفصل بني االنقالبيني غري ممكن.
واجلدماعة الثانية تكون مع األول .وهذا من لوازم االنقالب؛لكن هللا يعطي الطائفة الثانية يف الدنيا
فقط وما هلا يف االٓخرة من نصيب .فاهلل ال أيمران إبخراج هؤالء من مجاعة االنقالب فلو كان أحد

يريد االنقالب ليتدمتع يف الدنيا .هذا نقبله ال أبس به هو الذي جنعله يف حكم أهل الذمة .وأما
من يشرك ابهلل ،و ٔاييت بقانون آخر مقابل قانون القرآن فليس عندان من أهل االنقالب بل هو يريد
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الظلم ال نتقبله أبدا ،وإن كان إفنائهم ليس يف قدرتنا .وإليه اإلشارة أ َْم َهل ْم مش َرَكاءم َش َرعموا َهل ْم ِّم َن
ضي ب ي نَهم وإِّ َّن الظَّالِّ ِّمني َهلم َع َذ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الد ِّ
ين َما ََلْ ََيْذَ ْن بِّه َّ
يم14 .
اَّلل َولَْوَال َكل َمةم الْ َف ْ
ٌ
َ ْ
اب أَل ٌ
ص ِّل لَ مق َ َ ْ ْ َ

ك الَّ ِّذي ي ب ِّشر َّ ِّ
اده الَّ ِّذين آمنموا و َع ِّملموا َّ ِّ
احل ِّ
َسأَلم مك ْم
قوله تعاىل:ذَلِّ َ
اَّلل عبَ َ
ات قم ْل َال أ ْ
الص َ
َ َ َ
مَ م
سنَة نَ ِّز ْد لَه فِّيها مح ْسنا إِّ َّن َّ
ور.40
َجرا إَِّّال ال َْم َو َّد َة ِّيف الْ مق ْرََب َوَم ْن يَ ْق َِّرت ْ
َعلَْيه أ ْ
ور َش مك ٌ
اَّلل رَ مف ٌ
ف َح َ
 .هذا بشارة ملن يقيم حكومة القرآن ابالنقالب .قل ال أسئلكم اخل أما النيب إمام االنقالب فكأنه

حيصل لنفسه حكومة املدمالك فاعرفوا أين الأسألكم ما ينفعين أو أهلي أو قومي خالة سوی عامة
املؤمنني أهل االنقالب إال اومودة .كل واحد منكم يود أقرابئه ،وجيعلهم أهال الستفادته من ذلك
االنقالب ،فتوسيع حركة االنقالب ،ونشرها يف عدموم الناس هو أجرى  .ومن يقرتف حسنة . .
 .ومن كان يود يف غري القربی مثل مودته يف القربی فقد اقرتف حسنة نزيد له حسنا هو يكون
شِّإ َّ
مقبول العامة فيكون رئيسا للعامة يف املعامالت .أ َْم يَ مقولمو َن افْ تَ َر َعلَى َّ
اَّلل
اَّلل َك ِّذاب فَِّإ ْن يَ َ
ك وُيَْح َّ ِّ
اَل و مُِّيق ا ْحل َّق بِّ َكلِّماتِّه إِّنَّه َعلِّيم بِّ َذ ِّ
ِّ
ِّ
ات الص مد ِّ
ور  .42هذا
َ
ٌ
َُيْت ْم َعلَى قَ ْلب َ َ م
َ
اَّلل الْبَ َ َ
االنقالب إمنا يتم بنشره يف األقرابء األقرب ،فاألقرب ،وهم يقولون:إن النبی افرتی علی هللا كذاب

أن هذا االنقالب ٔاييت بيد أمة تقوم علی اإلمرباطوريني ،وهو لتصحيح كذبه ٔايمر العامة واخلالة
للعدمل يف االنقالب .وهل ميكن مثل تلك النشرايت الغري املنظدمة تقوم مبقابلة حكومات؟ فكأنه
هو زور يف قلبه شيئا ،ويسع لتكدميله بكل قوته ونسبته إلی هللا كذب ،ويظهر ذلك الكذب أن
االنقالب ال يتم فإن كان أراده هللا ال بد أن يكون يتم فأجاب هللا  .فإن يش ٔا هللا ُيتم علی قلبك
ال ٔاييت يف ابلك كلدمة علی االنقالب وُيحو هللا الباَل  . .هذا معنی االنقالب :حمو الباطل
وإحقاق احلق ،فيكون النيب ساكتا لامتا ،وهللا يلهم كلدمة االنقالب يف قلوب العامة ،وأفكار
األذكياء منهم ،وهم ينشرون بني العوام ،ويتم االنقالب .النبوة ليست الزمة لنجاح االنقالب.
مرور االنقالب علی انتشار الفكرالصحيح بني العامة .وهذا ممكن علی وجه آخر أيضا .أفكار
الطبقة املتوسطة تت ٔاثر بتأثري املالئكة ،وتنقلب خطراهتم أفكارا ينشروهنا يف الناس فيتم االنقالب؛لكن
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نتيجة تكون فيه عدم االنضباط الذي يعرب عنه ابلفوضوية ،واألانرثيزم)1( .وتلك الفوضوية قد ٔراوها
يف فتنة عثدمان .هم ٔايتون إببطال الباطل وإحقاق احلق؛لكن عن قريب ينفجر فيهم الفوضوية ،وال
يقدرون علی مداواهتا .وأما االنقالب بيد النبوة فيكون حتت نظام واحد ،وقانون عادل قبل ابتداء
العدمل العدمومي يف االنقالب أو نسخ إمياهنم علی قبول أمر النيب علی كل حال ،والصرب علی
إطاعة ،ويكون هذا أنفع للناس مث يت ٔاخر الفوضوية فيه ،والنيب يعلدمهم طريق النجاة منها فيخرجون
ساملني .ومدح النيب ابنه حسنا وقال :ابين هذا سيد سيصلح هللا به بني الفتئني( )2فكان سبب
للح بني الفئتني إذ لاحل معاوية ،وحسني كان متغضبا يف ذلك؛لكن هو أطاع أخاه األكرب،
وفتح معاوية يف البحر ،ومحل علی القسطنطنية .أليس هذا كله من بركات نبوة نبينا؟ َوه َو الَّ ِّذي
ي ْقبل التَّوبةَ َعن ِّعب ِّ
السيِّئَ ِّ
ات َويَ ْعلَ مم َما تَ ْف َعلمو َن  .41هذا عندي إشارة إلی رجوع
اده َويَ ْع مفو َع ِّن َّ
َ َ م َْ ْ َ
كبار الصحابة عن القتال بني املسلدمني مت هذا.

االٓن أمثلة لتقوية فهم هذا النظام ،وقبل ذلك نكتب كلدمة  :القتال :قتل اإلنسان بيد اإلنسان
حرام يف التكوين ،وجيوز يف التشريع للضرورة .وأما االنقالب فال يكون القتل فيه حمدودا علی
الضرورة بل يقتل مع العصاة الربئ ،وإن كان يف االٓخرة يرجع كل واحد علی حسابه ،فهذا القتل
الزائد علی قانون الشرع الذي يقع يف االنقالب الزما يقتضي حتت قانون التكوين ،فيقتل القاتلون،
فإن كان مجاعة أعلی من احلاضرين أقرب إلی احلق فال يقوم مجاعة أخری لتقتلهم بل يقتل البعض
وسى لَِّق ْوِّمه ََّيقَ ْوِّم إِّنَّ مك ْم
":وإِّ ْذ قَ َ
ال مم َ
بعضا .وذكر القتل يف االنقالب يف سورة البقرة قوله تعاىل َ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
س مك ْم ذَلِّ مك ْم َخ ْي ٌر لَ مك ْم ِّع ْن َد
س مك ْم ابَّتَاذ مك مم الْع ْج َل فَ تموبموا إ َىل َاب ِّرئ مك ْم فَاقْتم لموا أَنْ مف َ
ظَلَ ْمتم ْم أَنْ مف َ
ِّ
َّواب َّ ِّ
يم"( )3هؤالء اجلدماعة البعض منها يقتل البعض؛الأن
اب َعلَْي مك ْم إِّنَّه ه َو الت َّ م
َاب ِّرئ مك ْم فَ تَ َ
الرح م
( )1في ن م .Anarchism:معناه بالعربية:ا ناركية.هي كلمة يونانية قديمة أص ال وقد اس تخدمت طوال قرون في
الكتابات العربية ويطلق على أتباعها الالسلطويون.الباحث
( )2أخرجه اإلمام أبو داؤد في س ننه عن محمد بن عبد هللا ا نص اري ،قال :حدثني ا ش عث ،عن الحس ن ،عن أبي
بكرة ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :للحسن بن علي« :إن ابني هذا سيد ،وإني أرجو أن يصلح هللا به بين
فئتين ،من أمتي»  -وقال في حديث حماد  -ولعل هللا أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين " لينظر:سنن أبي
داؤد,اإلمام أبوداؤد السجستاني,رقم الحديث,4229:باب:ما يدل على ترك الكالم في الفتنة(.حكم ا لباني:صحيح).
( )3البقرة.12:
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هذا كان شرعيا فقط بل القانون التكويين يوجب أن يقتل البعض بعضا ۔ لن َتد لسنة هللا تبديال۔
مث يغفرهلم وجيازون حتت قانون .هذا شیء آخر .هذه هي حكدمة الفتنة اليت وقعت بني املسلدمني.
فاالٓن نذكر األمثلة  .هللا ينزل الرزق علی قدر ما يشاء حتت نظامه ،ولوأعطاهم بدون نظام ألنكروا
الرْز َق لِّ ِّعب ِّ
اده لَبَ غَ ْوا ِّيف ْاأل َْر ِّ
ط َّ
سَ
ِ َولَ ِّك ْن يمنَ ِّز مل بَِّق َد ظر َما يَ َ
اَّلل ِّ َ
شاءم
الرب وهذا معنی قولهَ :ولَ ْو بَ َ
ِّ
السماو ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِ َوَما بَ َّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
ث فِّيه َما ِّم ْن َدابَّظة
آَّيتِّه َخل م
إِّنَّه بعبَاده َخبريٌ بَصريٌ ( )17اخلَ .وم ْن َ
ْق َّ َ َ
شاءم قَ ِّد ٌير  .14خلق السدموت ،وما بث فيهدما من دابة كله حتت نظام
َوه َو َعلَى َمجْ ِّعه ْم إِّذَا يَ َ
دائدمة .أنواع الدواب عنده يف حظرية القدس .وهو علی مجعهم إذا يشاء قدير۔ إذا تصرف يف
إمام جيتدمع أفراده كتأثري الربق علی الفور .هكذا لإلنسان إمام إذا شاء أن جيدمعكم علی الفور
ِّ ِّ ظ ِّ
ت أَيْ ِّدي مك ْم َويَ ْع مفو
سبَ ْ
جتتدمعون .هذا يف االٓية املت ٔاخرة .وقبل ذلك َوَما أ َ
َصابَ مك ْم م ْن ممصيبَة فَب َما َك َ
َع ْن َكثِّ ظري ()30هذه إشارة إلی أن املصائب اليت تصل اإلنسان نتيجة أعدماله هي من أتثري إمام
النوع اإلنساين .أعدمال اإلنسان ترتفع إلی الرب املتجلي يف قلب اإلمام :إمام النوع اإلنساين .فإذا

سخط ينقلب ذلك األمر بصورة املصيبة ،وتنزل علی اإلنسان ،وال جيازيكم بكل أعدمالكم حلكدمة
ِّ
آَّيتِّه ا ْجلََو ِّار ِّيف الْبَ ْح ِّر َك ْاألَ ْع َالِّم
مقررة يف حظرية القدس .هذا كله من أتثريات النظام اإلهليَ .وم ْن َ

()31اخل هذا كله حتت نظام اهلواء ،واهلواء بيد هللا .وي ْعلَم الَّ ِّذين مَي ِّ
ادلمو َن ِّيف آ ََّيتِّنَا َما َهل ْم ِّم ْن
ََ َ َ َ
َُِّم ظ
يص ( :)35الذين يريدون أن الينتشر هذا العلم بنظام مقرر من طريق النيب ،فاالٓية هي وجود
نبينا صعليه الصالة والسالم صجيادلون يف ذلك يريدون أن ال يقع( )1العدمل االنقاليب حتت نظام،
فإن النظام إذا اقتضی اشتدماله علی هؤالء فال يقدرون علی الفرار ماهلم من ُميص .فلنجاة أنفسهم
من تلك املخدمصة الطبيعية يريدون أن يبطل النظام من األلل ال يكون النيب؛ألهنم يعرفون أن
النبی إن وجد فدماهلم من حميص .مت املثال الثالث ،وبذلك اتصل فما أوتيتم من شیء فمتاع احلياة
الدنيا.

( )1في ن م :يقع.
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بسم هللا الرمحن الرحيم

سورة الزخرف
حم (َ )4والْكِّتَ ِّ
اب ال مْمبِّ ِّ
ني()1إِّ ََّ َج َعلْنَاه قم ْرآَ َع َربِّيًّا لَ َعلَّ مك ْم تَ ْع ِّقلمو َن .يف هذا املوضع
لرح البيضاوي أن القسم يف القرآن يكون للشهادة)1( ،فإن القسم واملقسم عليه هنا شيیء واحد.
فإابنة الكتاب شاهدة علی أن املراد تفهيدمكم ،وإال فدمسألة الكليات اليت تذكر يف السورة ميكن
أن جتدمل يف عشر آايت ،فاإلطناب والبيان كله شاهد علی أن األمي العريب يفهم املسائل حقيقتها
فتقريبا إلی أفهامهم يبني القرآن بياان واضحا علی منهاج اللغة العربية .حنن اختذان هذه الكلدمة من
البيضاوي( )2ألال يف مجيع أقسام القرآن .وهم يريدون يف التفسري مجيع( )3األقوال املختلفة بصورة
االحتدماالت ،فتكون التفاسري كلها ليست لتفهيم القرآن إمنا هی دورات مقدمات مثل كتب
اللغات جتدمع معاين خمتلفة وأقواال خمتلفة .واإلنسان إذا متكن من فهم مسألة بوجه ،وأراد أن أييت
بشاهد ممن تقدم فلريجع إلی التفاسري جيد فيها قوال يوافق فكره .وألل طريقة تعليم التفسري هو
الطريق الذي حكيناه عن اإلمام وجيه الدين الدهلوي( )4عم اإلمام ويل هللا .وحنن جعلنا الشيخ

( )1يدل عليه قول اإلمام البي ضاوي في تفسير قوله تعالى :حم والكتاب المبين :إنا جعلناه قرآنا عربيا :أقسم بالقرآن
على أنه جعله قرآنا عربيا ،وهو من البدائع لتناس ب القس م والمقس م عليه كقول أبي تمام :وثناياك أنها إغريض .ولعل
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.
لينظر:أنوار التنزيل وأسرار التأويل تألي  :أبو عبد هللا بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (المتوفى281 :هـ )
5/86ت :محمد عبد الرحمن المرعشلي الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت ط :ا ولى  5458 -هـ.
( )2عبد هللا بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي( 281 - 000هـ =  5982 - 000م) ناصر الدين البيضاوي:
قاض ،مفسر ،عالمة .ولد في المدينة البيضاء (بفارس -قرب شيراز) وولي قضاء شيراز مدة .وصر عن القضاء،
فرحل إلى تبريز فتوفي فيها .من تص انيفه القيمة :أنوار التنزيل وأس رار التأويل يعر بتفس ير البيض اوي ،طوالع
ا نوار وغيرهما .لينظر:ا عالم للزركلي.555-550/4,
( )3في ن م  :جمع وكلمة الجمع أنسب بدل الجميع حسب السياق.الباحث.
( )4هوالش يخ العالم الكبير وجيه الدين الدهلوي أحد العلماء المبرزين في المنطق والحكمة ،قرأ العلم على موالنا
نظ ام ال دين بن قط ب ال دين اللكهنوي,وولي الت دريس ببل دة دهلي ،أخ ذ عن ه خلق كثير ،وك ان مفرط ال ذك اء ،كثير
الشعر.مات ودفن ببلدة دهلي ،كما في رساله قطبيه.لينظر:نزهة الخواطر ,عبد الحي الحسني.5539/7,
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عبدالرحيم( )1مستتبعا البنه اإلمام ويل هللا جمدد امل ٔاة الثانية عشر يف اهلند .وكذلك جعلنا الشيخ
إبراهيم الكردي املدين( )2مستتبعا لولده حمدمد طاهر( )3جمددا يف احلجاز للقرن الثاين عشر.

()4

هذه االٓية يف القرآن لارت منبع اإلرشاد للدمفسرين يف فهم أقسام القرآن .ذكران قبل ذلك
أن سورة الشوری بيان طريق احلكومة .ونذكر مثل ذلك مما لح لنا :أن سورة الزخرف تفسري
ملقصد حتصيل احلكومة هلذه اجلدماعة اإلبراهيدمية الساكنة يف الصحراء .ومرجع فكران هو إثبات أن
ذلك( )5ليس جلدمع زخارف الدنيا كدما يكون املقصد يف االنقالابت القومية عدموما بل املقصد هو
إظهار املزية اإلنسانية املوجودة يف طبقة خمصولة من اإلنسانية ،فبحصول احلكومة لتلك الطائفة
( )1سبق ترجمته
( )2هو الش يخ إبراهيم بن حس ن الكراني المدني الش افعي (ت5505:ه) لينظر :جالء العينين في محاكمة ا حمدين
المؤل  :نعمان بن محمود بن عبد هللا ،أبو البركات خير الدين ،اآللوس ي (المتوفى5357 :هـ )،14الناش ر :مطبعة
المدني،ط 5405 :هـ  5285 -م.
( )3هو الشيخ أبوطاهر المال محمد بن المال إبراهيم بن حسن الكردي المدني الشافعي ولد5085ه= 5270م وتوفي
عام 5541ه =5733م من مؤلفاته:له اختص ار ش رر ش واهد الس رخس ي.لينظر :فهرس الفهارس وا ثبات ومعجم
ي بن عبد الكبير ابن محمد الحس ني اإلدريس ي ،المعرو بعبد
المعاجم والمش يخات والمس لس الت ت :محمد َعبْد ال َح ّ
الحي الكتاني (المتوفى5389 :هـ )، 219/9المحقق :إحس ان عباس،الناش ر :دار الغرب اإلس المي  -بيروت،9 ،
5289م.
( )4في ن م  :هذه العبارة الطويلة " اإلمام ولي هللا اجتمع في قلبه علوم الش يخ عبد الرحيم الدهلوي الجامع لفيوض
أهل الهند ،وعلوم الش يخ إبراهيم الكردي بواس طة إبنه محمد طاهر .فإنه عك عليه في الحجاز خاص ة فتطابق
الطريقتان عند اإلمام ولي هللا في ا ص ول,وانجبر نقص ان كل طريقة .فإن الش يخ عبد الرحيم في طريقة علم الحديث
كان قليال .أما العلوم العقلية المكتش فة فإنه وص ل فيها إلى نهايتها وطريقة الش يخ إبراهيم الكردي ,فالعلوم,وا مور
المكتش فة فيها كانت أنقص من طريقة الش يخ الدهلوي ,والعلوم العقلية في كلتا هاتين الطريقتين متس اوية متقاربة،فإن
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
معنى رجل مثله .أما فنحن فنص ر ،وندعي أنه لم يكن مثله البعده،والقبله نعم في بعض الفنون ا س اتذة قد مض وا
قبله قطعا،والجامعية التي وجدناها في اإلمام ولي هللا فهي مختص ة به .وإذا ذكرنا أن اإلمام ولي هللا أخذ علوم والده
كلها،ولو ض منا إليه علوم عمه الش يخ أبي الرض ا محمد بن وجيه الدين ظهرنا إليه ما قص دناه تاما,وأبو الرض ا لم
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
نر ى طريقة الش يخ أبي الرض ا مس تقال أو جزئيا،وأوفق تطبيقا بطريقة الش يخ إبراهيم الكردي ومش ائخه من أهل
الحجاز ثم اإلمام ولي هللا جمع كتابا إس مه أنفاس العارفين.ذكر في الفص ل ا ول منه أقوال الش يخ عبدالرحيم
والده،وذكر س يرته.وفي الفص ل الثاني جمع س يرة عمه أبي الرض ا محمد.وأنا رأيت بالتتبع كثيرا من مس ائل الحكمة
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
الر ضا محمد إماما في الك شفيات م ستقال .إنما ي شبه بنوع ما من الت شبيه باإلمام عبد القادر الجيالني،وهو م ستفيد من
روحانيته رجعنا إلى أصل المسألة".التوجد في ن إ.
( )5في ن م :تلك

حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي (من سورة الدهر إىل سورة احلجرات) ]163[ ..............

يشتهر أمر يف مجيع اإلنسانية ،ويكونون قدوة لاحلة يف تلك املزااي لعدموم اإلنسانية .فنسبة السورة
إلی الزخرف كالنفي له .سورة نفي الزخرف نذكر مقدمة تنفع يف فهم أكثر السورة .عادة العرب
يف بياهنم أهنم أيتون أبشياء عامة تتوجه إليها أفكار احلاضرين بطبيعتها ،ويدخلون يف ذلك البيان
لطافة حتی جتذب توجه احلاضرين .وهذا عدمل فطري لكل رجل يريد أن يلقي أفكارا علی
املخاطبني ،فأول غرضه يكون استجالب توجه احلاضرين إلی نفسه حتی يشتاقون إلی مساع كالمه.
وهذا إمنا ميكن إذا حبثنا يف ما يبحث عنه عامة الناس ،وقدران علی إجياد اللطف والدقة واجلدة يف
بيان تلك األمور العامة .ومثال ذلك قصائدهم يف اجلاهلية هي منبع علومهم ،ومبلغ فضيلتهم
جتدون يف أوائلها تشبيها؛ألن عامة اإلنكار يف ذلك اجملتدمع إمنا كان قضاء شهوات الرجال من
النساء فال جتدون عربيا انبغا أييت بقصيدة إال وهو أييت يف أوهلا حديث النساء( )1فيتوجه كل من
حضر بطبيعتهم إلی استدماعها ،ويكون فيه نوع من اللطافة يستجلب أنظار العامة واخلالة مث
ينتقل إلی املقصد :إلی مدح أو هجو فيحفظ الناس عامة كالمه .هذا جزء من حتقيق أدب العرب
يف اجلاهلية .االٓن ننتقل إلی ما اختاره القرآن مقام التشبيب

()2

بعد نزول القرآن كان أحاديث

اخلالة والعامة الذين هلم حصة يف التقدم علی االجتدماع:هو التنقيد علی اعتقادات القرآن .البعث
بعد املوت مبىن اجلزاء .والقرآن جيعل جزاء فعل اإلنسان معه أين ما كان؟ ال يرتكه جزاء عدمله،
ولو مضی علی ذلك ألف سنة .هذه ( )3املسألة من مسائل احلكدمة األللية ،ويستلزم ذلك البعث
بعد املوت فيبحثون عنها ويتشككون فيها مث مسألة أخری أهم من ذلك يف تعليم القرآن هي مجع
الناس كلهم العرب والعجم .جاء ذكر ذلك ضدمنا يف خماطبة النيب أليب جهل عند أيب طالب ساعة
احتضاره قال النيب :أقول كلدمة تدين لكم هبا العرب وتؤدي إليكم العجم اجلزية قال أبوجهل كلدمة
َج َع َل
واحدة؟ قال :نعم فلدما بني النيب أن تلك الكلدمة هي ال إله إال هللا أنكروا ذلك وقالوا( :أ َ
( )1ليراجع نفحة اليمن ,ديوان الحماسة  ,مقامات الحريري وغيرها.الباحث
( )2من المجاز{ ( :التش بيب) وهو في ا ص ل ذكر أيام الش باب واللهو والغزل ويكون في ابتداء القص ائد ،س مي
ابتداؤها مطلقا وإن لم يكن فيه ذكر الشباب.لينظر:تاج العروس,محمد الزبيدي.22/3,
( )3في ن م :تلك
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ْاآل ِّهلةَ إِّ َهلا و ِّ
اب)
احدا إِّ َّن ه َذا لَ َ
ش ْيءٌ عم َج ٌ
َ
القرآن أنه فطرة اإلنسان .أهذا هو مبنی الدعوة القرآنية؟ كال! الدعوة القرآنية إلی التوحيد معناها
()1

فتوحيد الرب يف خلق السدموت واألرض لرحه

كلدمة يتفق عليها العرب والعجم فال جيد اإلنسان يف طول تدبره يف االجتدماعيات كلدمة جيتدمع
عليها أهل النظر من مجيع الطبقات اإلنسانية من طبيعي رايضي إهلي حتی تصري تلك الكلدمة
مرجعا الجتدماع اإلنسانية العدمومية ال جيد إال كلدمة الإله إال هللا .هذا التوحيد هو الذي يدعو إليه
اإلسالم .والناس املستغرقون يف قوميتهم املستعجبون آبابئهم هل جتدون فيهم قوة القبول؟ أن
اإلنسانية العامة جتتدمع فعليا علی شیء؟ لو شققتم قلوب هؤالء ما قدرمت أخطاء تلك الكلدمة علی
ابهلم؛ألن مجع القوميات يبطل خصوليات القوميات كلها ،وهم ال يفهدمون معنی اإلنسانية إال
قومهم.
فبناء علی هذا الفكر العدمومي الرائج يف فكر العرب أن العرب والعجم ال يتساوون أبدا.
وأن فضيلة العرب علی مجيع األقوام طبيعية لإلنسانية ،فدمن هذا الوجه يتناقشون يف التوحيد .كيف
يكون إله العرب وإله األقوام واحد؟ لو سلدمنا هذا اجتدماع العرب والعجم يف مسجد ذلك اإلله
علی درجة املساواة ،وهذا ال يكون أبدا مث مسألة اثلثة مهدمة يف اإلسالم :من ٔيومن بتوحيد الرب

رب العاملني رب األقوام فليؤمن مع ذلك أن هذا القرآن هو قانون ذلك الرب فالزم علی كل أحد
أن يطيع ذلك القانون إن كان آمن ابلرب للفرق بني الدرجتني يستعدمل القرآن كلدمة اإلميان ،وكلدمة

اإلسالم فدمن آمن ابلرب الواحد الزم عليه أن يسلم وجهه هلذا الكتاب .فالشبهة الظاهرة يف هذه
( )1أخرج اإلمام الطبري هذا ا ثر بس نده :عن س عيد بن ُج َبير ،عن ابن عباس ،قال( :لما مرض أبو طالب دخل
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:
فخش ي أبو جهل إن جلس إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه ،فوثب فجلس في ذلك المجلس ،ولم يجد رس ول
هللا صلى هللا عليه وسلم مجلسا قرب عمه ،فجلس عند الباب ،فقال له أبو طالب :أي ابن أخي ،ما بال قومك يشكونك؟
يزعمون أنك تشتم آلهتهم ،وتقول وتقول; قال :فأكثروا عليه القول ،وتكلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال":يا عم
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
إال هللا "; قال :فقاموا فزعين ينفض ون ثيابهم ،وهم يقولون( :أجعل اآللهة إلها واحدا إن هذا لش يء عجاب) لينظر:
جامع البيان في تأويل القرآن ت :محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي ،أبو جعفر الطبري (المتوفى:
350هـ) ,510 /59ت :أحمد محمد شاكرالناشر :مؤسسة الرسالة ,ط :ا ولى 5490 ،هـ  9000 -م.
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العقيدة تنش ٔا من أن هذا الكتاب عريب من إنشاء حمدمد بن عبدهللا فيجاب عنها( )1أنه ليس إال
األعلی ،فيتناقشون هذا بشر مثلنا كيف يكون رسول
رسوال يولل إليكم كالم الرب املتقرر يف امل ٔال
ٰ

اإلله؟.

مجلة معرتضة :معنی الرسول ليس املقصود منه إثبات علوية ذات النيب ،وجعله يف طبقة اجلواهر
اجملردة من العقول ،واملالئكة كدما هو ذهنية الصابئة مل يكن( )2غرض من الرسول إال أنه مسع من
ملك كرمي ما تقررعندالرمحن فأبلغه إلی قومه ابألمانة ،فيكون فيه استعداد األخذ من املالئكة؛
وذلك لصدقه وأمانته اليستبعد فيكون فيه قوة تبلغه إلی قومه ،فيجعلهم مضطرا إلی اتباع هذا
الكتاب ال يرتك هلم منفذا .هذه قوة عقلية وحكدمة ،فالرسول حيتاج يف ثبوت رسالة إلی لدق
وأمانة وتفهيم وحكدمة .وهذه األولاف موجودة يف نبينا بشهادة املخالفني ،وبذلك يفرض عليهم
إطاعة القران :كأنه حكم من الرمحن .هذا يثقل عليهم ابملرة فيتناقشون فيه إما بذهنية الصابئة أنه
ليس جمردا من األكل والشرب وإما جيعل أنفسهم مساوين للنيب يف الكدماالت ،فلم ال ينزل إليهم
ٔراسا؟وإذا قيل هلم أن نظام اإلنسانية ال يقوم هبذا فيقولون مل ال ينزل علی رجل عظيم يكون عنده
مال وأوالد واتباع؟ومثل هذه املناقشات الث ٰلثة غلبت علی اجتدماعات الناس يف مكة بعد نزول
القرآن ولار ذلك مثل أحاديثهم عن لذاهتن .فاالٓن إذا أردان أن خناطب العرب مراعيا لذهنيتهم
وفطرهتم فواجب علی املتكلم أن يف األحاديث العامة ،وأييت يف البحث أبسلوب غريب ،فإذا
التفتوا إلی املتكلم فلينتقل إلی ما أراد إلقائه يف ذلك اجمللس .هذه( )3مقدمة كلية لفهم عامة السور
املكية ،وما تنبه علی ذلك عامة املفسرين فلم ٔراوا التكرار التدماثل يف املسائل الثالث يف مبد ٔا كل
سورة؟وما قدروا علی فهم لطافة األساليب يف كل سورة .فإن ذلك ليس مما يهدمهم هم فرضوا يف
أنفسهم قاعدة :املخاطبون أميون جاهلون ،فاخلطاب ال جيب فيه رعاية العقلية بل يلقی إليهم

( )1في ن م  :من تلك الشبهة
( )2في ن م  :ليس ذلك بغرض
( )3في ن م  :تلك
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املسائل أبي وجه أمكن حتی حييط أبفكارهم ويصريون مضطرين لإلذعان بذلك ،فعل هذه

()1

خمطاون يف ذلك( .)2العاقل إذا خاطب
املقدمة اعتدمد أوساط املفسرين من أواخر زمن بغداد ،وهم ٔ

اجلهال فأما أن يكون كالمه خمتصا بذلك املقام ال ينتقل إلی مقام آخر ،ففي تلك الصورة ميكن
أن يوجه ملقدمتهم بنوع من التوجيه .أما إذا نقل ذلك الكالم إلی جمدمع العقالء ،فالعاقل يستهني
عنده نفسه أن يتكلم بكالم ال يكون له قدر عند العقالء .فالقرآن ملا جعل يقرأ يف للوت
املسلدمني عامة يف مجيع أقطار الدنيا أفال ميرذلك الكالم علی جمدمع من العقالء؟ وهم إذا وجدوا
عامة الكالم غري مبنية علی طريق العقلية .أفال جيعلونه ساقطا عن أنظارهم؟أميكن لرجل أن يتخيل
يف حق كتاب هللا أن ال يكون فيه مداواة هذا املرض كال! القرآن راعی أعلی ميزان الفطرة اإلنسانية
يف أساليبه ،ويف مجله يف كل آية آية منه؛لكن هذا الفكر الباطل إمنا غلب علی طوائف من املفسرين
لبعدهم عن ذهنية العربية ،وعدم فراغهم للتدبر يف آايت هللا .متت املقدمة الكلية.
لطيفة :الشيخ الشبلي( )3من رفقائنا مثل عدم الرتتيب يف آايت القرآن مبثال كثيب من
األزهاراملختلفة من الورد ،وغريه من أقسام )4( .فأي شیء منه أخذته فيه لطافة رائحة طيبة ،ومنظر
لطيف .وأما جمدموعتها فهي كالكثيب فهو املسكني رأی يف ذلك مجيع أنواع التكرمي واالحرتام اليت
كانت له يف القرآن؛لكن ملا ق ٔرات أنكرت مث شرعت يف التدبر فوجدت كل سورة منسلكا يف
ِّ ِّ
سلك" )5( .وإِّنَّه ِّيف أِّمم ال ِّ
ْكتَ ِّ
يم"  .1قد ذكران يف املقدمة أن معنی هذه االٓية
اب لَ َديْ نَا لَ َعل  ٌّي َحك ٌ
َ
( )1في ن م  :تلك
( )2في ن م  :خطأ بينا
( )3هو الش يخ ش بلي بن حبيب هللا البندولي و لد س نة 5974ه بقرية بندول من أعمال أعظمكده وكان من
ش يوخه:موالنا فاروق بن ع لي العباس ي الجرياكوبي،الش يخ أحمد علي بن لط هللا الماتريدي الس هانبوري
وغيرهما،كان قوي الحفظ،دقيق النظر قوي الحجة.له مص نفات قيمة منها تاريخ الكالم،مقاالته في رس ائل ش بلي
ومقاالت ش بلي وغيرذلك .توفي باإلس هال الدموي ض حوة يوم ا ربعاء لليلة بقيت من ذي الحجة س نة 339ه.وأل
ببلدة أعظمكده.لينظر :ا عالم للزركلي.949-945 / 8,
( )4في ن م  :وغير ذلك من أقام
( )5في ن م:هذه العبارة الطويلة "والعجب أن تلميذه وص احبه وأخوه الش يخ عبد الحميد الفراهي يؤمن بنظام القرآن
على ضد الشبلي المضادة الواصلة إلى درجة التناقض.وفي آخر عمره الشبلي اعتر بقوة عبد الحميد أنه كان يكتب
ذ لك بالعربية ،وكان يعر أن العرب اليلتفتون إلى أفكار العجم في مثل ذلك،وكان يوجب أن كل ما ينس خ له
بالهندية؛لكن لم يكن عند عبد الحميد قدرة التحرير بالهندية.فكثير من ا فكار العالية حررها الحميد ما جاءت على
صفحات الكتاب،ولو أنه كان تفكر أوال في لسانه انشرر صدره بالبيان.تمت اللطيفة" .التوجد في ن إ.
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مفيد يف فهم معنی الرسالة .يف حكدمة اإلمام ويل هللا أن يف حظرية القدس درجات  :2يف أعالها
تتنزل احلكدمة من الرمحن ابلصورة الروحانية يعين املعاين اجملردة عن األلفا يشري إليه قوله ابلروح
من أمره ،وحنن ال نقدر علی تصور حقيقته إال إذا قدران علی جتريد أنفسنا من البدن مث من
النسدمة .فدمن مل يغذ ابلتجريد ليس حظه يف تلك الدرجة إال اإلميان والتسليم :4 .الدرجة الثانية
يف حظرية القدس أيخذ تلك املعاين لورا من األلفا يف لغة من يبعث إليهم احلكدمة مراعيا لذهنية
الرسول املبعوث فيهم .فالناس يف الظاهر يدركون أن هذا من إنشاء هذا الرسول .ويف احلقيقة يكون
كتااب مرتبا يف حظرية القدس مناسبا لذهنية الرسول ،فيأتيه ملك كرمي ،فيتلقی الرسول منه ،ويفهم
ِّ
ص ْفحا أَ ْن مك ْن تم ْم
معانيه كأنه كالمه هذا تتدمة قوله قرآان عربيا مث من قوله (:أَفَ نَ ْ
ب َع ْن مك مم الذ ْك َر َ
ض ِّر م
ِّ
ِّ
ِّ
ني (َ )6وَما ََيْتِّيه ْم ِّم ْن نَِّ ظ إَِّّال َكانموا بِّه
ني ( )5إىل َوَك ْم أ َْر َسلْنَا م ْن نَِّ ظ ِّيف ْاأل ََّول َ
قَ ْوما مم ْس ِّرف َ
ِّ
ني (َ )8ولَئِّ ْن َسأَلْتَه ْم َم ْن َخلَ َق
يَ ْستَه ِّزئمو َن ( )7فَأَهلَ ْكنَا أَ َش َّد ِّم ْنه ْم بَطْشا َوَم َ
ضى َمثَ مل ْاأل ََّول َ
ِّ
ِّ
السماو ِّ
ِ َمهدا َو َج َع َل
يم ( )4الَّذي َج َع َل لَ مك مم ْاأل َْر َ
ات َو ْاأل َْر َ
َّ َ َ
ِ لَيَ مقولم َّن َخلَ َقه َّن ال َْع ِّز ميز ال َْعل م
الس َم ِّاء َماء بَِّق َد ظر فَأَنْ َش ْرََ بِّه بَ ْل َدة َم ْي تا
لَ مك ْم فِّيها مسبمال لَ َعلَّ مك ْم َتتَ مدو َن (َ )40والَّ ِّذي نَ َّز َل ِّم َن َّ
ِّ
ك مَّتْرجو َن ( )44والَّ ِّذي َخلَ َق ْاألَ ْزواج مكلَّها وجعل لَ مكم ِّمن الْ مفل ِّ
ْك َو ْاألَنْ َع ِّام َما تَ ْرَكبمو َن
َك َذل َ َ م
َ َ
َ ََ َ ْ َ
َ
( )41لِّتَ ْستَ مووا َعلَى ظمه ِّ
استَ َويْ تم ْم َعلَْيه َوتَ مقولموا مس ْب َحا َن الَّ ِّذي
وره مُثَّ تَ ْذ مك مروا نِّ ْع َمةَ َربِّ مك ْم إِّذَا ْ
سخَّر لَنَا ه َذا وما مكنَّا لَه م ْق ِّرنِّني ( )43وإِّ ََّ إِّ َىل ربِّنَا لَم ْن َقلِّبو َن ( )41وجعلموا لَه ِّمن ِّعب ِّ
اده مج ْزءا
م َ
َ ََ
ْ َ
َ م م
ََ
َ
َ َ
ِّ
ني ( )45أَِّم َّاَّتَ َذ ِّممَّا َُيْلم مق ب نَ ظ
إِّ َّن ِّْ
َح مده ْم
ور ممبِّ ٌ
ات َوأ ْ
َص َفا مك ْم ِّابلْبَنِّ َ
سا َن لَ َك مف ٌ
ني (َ )46وإِّذَا بمش َر أ َ
َ
اإلنْ َ
ِّ
شأم ِّيف ا ْحلِّلْي ِّة وهو ِّيف ِّْ
يم ( )47أ ََوَم ْن يمنَ َّ
ص ِّام
ب لِّ َّ
ِِّبَا َ
اخل َ
و َر َ
لر ْمحَ ِّن َمثَال ظَ َّل َو ْجهه مم ْس َودًّا َوه َو َكظ ٌ
َ َ َ
ِّ
ِّ َّ ِّ
رَْي مر ممبِّ ظ
اد مت ْم
اد َّ
ب َشه َ
ين ه ْم عبَ م
ني (َ )48و َج َعلموا ال َْم َالئ َكةَ الذ َ
الر ْمحَ ِّن إِّ َََث أَ َشه مدوا َخ ْل َقه ْم َستم ْكتَ م
الر ْمحن ما عب ْد ََهم ما َهلم بِّ َذلِّ َ ِّ ِّ
صو َن
ك م ْن ع ْل ظم إِّ ْن ه ْم إَِّّال َُيْ مر م
اء َّ َ م َ َ َ ْ َ ْ
َويم ْسأَلمو َن (َ )44وقَالموا لَ ْو َش َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
آاب َء ََ َعلَى
( )10أ َْم آتَ ْي نَاه ْم كتَااب م ْن قَ ْبله فَه ْم به مم ْستَ ْمس مكو َن ( )14بَ ْل قَالموا إِّ ََّ َو َج ْد ََ َ
ال
ك ِّيف قَ ْريَظة ِّم ْن نَ ِّذي ظر إَِّّال قَ َ
أ َّمم ظة َوإِّ ََّ َعلَى َ
ك َما أ َْر َسلْنَا ِّم ْن قَ ْبلِّ َ
آَث ِّره ْم ممهتَ مدو َن (َ )11وَك َذلِّ َ
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ال أ ََولَ ْو ِّج ْئ تم مك ْم ِّأبَه َد
آَث ِّره ْم مم ْقتَ مدو َن ( )13قَ َ
آاب َء ََ َعلَى أ َّمم ظة َوإِّ ََّ َعلَى َ
مم ْت َرفموها إِّ ََّ َو َج ْد ََ َ
ِّ
ف َكا َن
آاب َء مك ْم قَالموا إِّ ََّ ِِّبَا أ ْمر ِّسلْتم ْم بِّه َكافِّ مرو َن ( )11فَانْ تَ َق ْمنَا ِّم ْنه ْم فَانْظمْر َك ْي َ
ممَّا َو َج ْد مُتْ َعلَْيه َ
ِّ
ِّ
ني  .41هذا كله متهيد مثل التشبيب كدما ذكران يف املقدمة :هم يتناقشون يف التوحيد
َعاقبَةم ال مْم َكذبِّ َ
والرسالة والقيامة .وكله منسلك يف سلك لطيف نرتك حبثه لوقت آخر.
هذا تفسري لكوهنم مسرفني ال ينظرون إلی املقصود من تلك اجلواهر :عقيدة اجملازاة عقيدة
توحيد األمم عقيدة الرسالة نزول كتاب من هللا من يتبعه يرحم يف األرض ،فال يبحثون عن أشياء
من احلكدمة يدركها عقوهلم ،وينتقلون إلی مباحث ال تدركها عقوهلم .هذا إثبات إلسرافهم .فإن
كانت طوائف مسرفني ففيكم رجال فطرهتم سليدمة نقيم بواسطتهم امللة احلنفية نعم نفعها جلدميع
اإلنسانية ،فال جيوز ترك خطاب العرب بسبب إسراف بعض املسرفني؛ألن فيهم لالحية إقامة
امللة احلنيفيةَ .وإِّ ْذ قَ َ ِّ
يم ِّألَبِّيه َوقَ ْوِّمه إِّنَِِّّن بَ َراءٌ ِّممَّا تَ ْعبم مدو َن فاألمر اخلاص إببراهيم أنه ال
ال إبْ َراه م
يؤمن إال برب فطره ،وأنه يتوكل عليه أبنه سيهدين .وما عدا ذلك مما يعبده الناس ت ٔربا من ذلك
كله .هذا هو مظهر فطرة إبراهيم .هي حقيقة الفطرة اإلنسانيةَ .و َج َعلَها َكلِّ َمة َابقِّيَة ِّيف َع ِّقبِّه
لَ َعلَّه ْم يَ ْرِّجعمو َن .فتلك الكلدمة كانت ابقية يف بين إسرائيل إلی زمان فحرفوها إال أفراد منهم ،وبقي
استعداد محالن تلك الكلدمة يف نسل إبراهيم من إمساعيل ساملا .مل جيرب بعد ال ابلنبوة وال
ابلسلطنة .هؤالء موجودون يف العرب .هذا الذي حنن نذكر طائفة من قريش كانوا رجعوا من
احلنيفية ،وكان البعض تنصر مييل إلی قيصر ،وأكثريتهم غلب عليهم الصابئية ،وعبادة األلنام
وكانوا مييلون إلی كسری .فالطائفة القائدمة علی احلنيفية كانت تريد ترك كسری وقيصر ترك
اليهودية ،وإقامة احلنيفية علی طريقة إبراهيم ،وإمساعيل منهم كان نبيا ،وطائفة قليلة ،فصدق أن
كلدمة إبراهيم كانت ابقية إلی يوم املبعث .وإذا رجعنا إلی التوراة يف كتب آخرهم يف املتاخرين من
أنبيائهم هم ينكرون علی بين اسرائيل أن يتسدموا أبوالد إبراهيم .نيب ال أذكر إمسه يقول هلم :إن هللا
ِّ
آاب َءه ْم َح ََّت
َّع م
قادر أن يقيم نسل إبراهيم من حجارة .أما أنتم فلستم منه .فقوله":بَ ْل َمت ْ
ت ه مؤَالء َو َ
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اءه مم ا ْحلَق َوَر مس ٌ
ني" فاهلل حفظ عقب إبراهيم يف جبال ،وعصدمهم عن االختالط أبقوام
ول ممبِّ ٌ
َج َ
حتی جاءهم رسول جيدمع األمم علی طريقة إبراهيم ،فتعليدما هلؤالء نزل القرآن عربيا .والذين يسرفون

يف فهدمه ليسوا مرادا .ومن كان علی طريقة إبراهيم يف مدافعة لآلهلة كلها سوی الرب اخلالق متبعا
للبذر املبقي يف قريش يف مكة فكلهم خماطبون ابلقرآن ،ولو كانوا إلی آخر أقطار األرض .ومن
ليس فيه تلك الكلدمة أنه يتبع ربه فقط ويرتك مجيع ما عداه ()1فليفهم أنه ليس أهال خلطاب
اءه مم ا ْحلَق قَالموا ه َذا ِّس ْح ٌر َوإِّ ََّ بِّه َكافِّ مرو َن هذا قول أكثرهم مع كوهنم ال يستحقون
القرآنَ .ولَ َّما َج َ
أن يفهدموا القرآن أول مرة؛لكن فيهم رجال إذا تكررعلی أذهاهنم يستيقظون وفيهم كاألموات هؤالء
الغرض هبم .وأما الذين انئدمون فيتفكرون أن رجال ذا مال وجاه يكون حمل نزول القرآن( )2وال
يفهدمون أن املخالفة اليت تقوم ابإلميان ابلقرآن من جهة أقوام ،وملوك هل يقدر هؤالء السراة من
احلجاز أن يقاوموه؟ لو كان هذا دينا حجازاي فقط لكان لقوهلم وجه .أما االٓن فهم ال ينظرون إلی
()3
املسألة علی وجههاَ .وقَالموا لَ ْوَال نم ِّز َل ه َذا الْ مق ْرآ من َعلَى َر مج ظل ِّم َن الْ َق ْريَتَ ْ ِّ
ني َع ِّظي ظم مكة ,والطائف
كان فيه ألحاب الثروة ،واحلكم فيقولون ينزل علی مثل هؤالء الرجال ،والقرآن يرد عليهم "أَه ْم
ضه ْم فَ ْو َق بَ ْع ظ
ض
س ْمنَا بَ ْي نَه ْم َم ِّعي َ
شتَه ْم ِّيف ا ْحلَيَاةِّ الدنْ يَا َوَرفَ ْعنَا بَ ْع َ
ت َربِّ َ
يَ ْق ِّس ممو َن َر ْمحَ َ
ك ََْن من قَ َ
ات لِّي ت ِّ
ظ
ك َخ ْي ٌر ِّممَّا ََْي َمعمو َن"هذا القرآن يستدعي قوة
ت َربِّ َ
َّخ َذ بَ ْع م
ضه ْم بَ ْعضا مس ْخ ِّرًَّّي َوَر ْمحَ م
َد َر َج َ

إنشاء االنقالب العظيم يف الدنيا ،وال يقدر عليه كل أحد إال برمحة من ربه .فاحلياة اليت مضت

علی النيب أربعون سنة .واحلياة اليت مضت علی ألحاب الثروة إذا قاسوا بينهم لوجدومها متباينني.
هؤالء ألحاب الثروة كلهم بدون استثناء أهنم يقضون شهوات بطوهنم وفروجهم كأهنم ماخلقوا إال
لذلك ،ومجعوا الثروة لذلك املقصد ال فيه قانون وإنصاف بل أيخذون من الضعفاء واملساكني إذا
قدورا عليهم .مات أخوهم ترك ولدا يتيدما واراث له فيأكلون مجيع مرياثه قبل بلوغ هذا اليتيم .وإذا
كان خصومة بني عائلتهم وبني غريها فوض األمرإليهم فال يقضون إال لعائلتهم مثل هذا ترون
( )1في ن م :فإذا لم يكن فيه استعداد وقوة تلك الكلمة.
( )2في ن م :هذه العبارة" فيتفكرون أن رجال ذا مال وجاه يكون محل نزول القرآن" التوجد في ن إ.
( )3في ن م :والطائفة لكن كلمة " الطائ " أنسب هنا.
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حياة هؤالء العظام من القريتني أهنم يقيدمون الدين علی العدل واإلنصاف .ومبقابلة ذلك يرون سرية
النيب لدوق أمني ،فرمحة الرب تقتضي أن يكون هو إماما أو يكونوا هم .هم يعرفون نظام تقسيم
املعيشة ،ويعرفون اختالف املراتب فيها أعلی وأوسط وأدنی .كل ذلك حتت نظام وقانون ليدمكن
مجع الناس جملتدمع لاحل ،فإذا كان الناس يف املعيشة سواء ال يقدر أحد علی تسخري االٓخر جبعله
حتت حكومة ،فيعيشون مثل احليواانت اليرتسخ فيهم اجتدماع وال حيدث فيهم متدن .تقسيم
املعيشة ،وجعلها علی طبقتني وحكومة طبقة ,وإطاعة األخری هلا هو الذي نظم اإلنسانية ،وقسدمها
علی مدن طويلة عريضة كدما ترون أن املعيشة ،وتفاوت أفرادها سبب لالجتدماع؛وذلك االجتدماع
يكون يف اإلنسانية يف الدرجة األدنی .يسخرالبعض االٓخرين بسبب زايدة املعيشة يف أيديهم.
والنوع االٓخر من االجتدماعية اإلنسانية جيتدمعون حتت أمر رجل لفضيلة اإلنسانية ال ملعاشية ،فرجل
بلغ يف العلم درجة عالية فالتالميذ الذين حيبون علدمه ،وليس عندهم ذلك العلم جيتدمعون حوله،
أعلی من األولی .كذلك رجل عادل منصف ،وآخرون بينهم
وينشأون مدينة فهذه املدينة ٰ
خصومات فال جيدون يف األرض يكون يف احلكم ابلعدل مثله جيتدمعون حوله ،ويطيعون أمره
فينش ٔاون نوعا آخر من املدينة العالية .فإذا كان مجاعة فيهم رجال ابلغون يف العلم غاية ،وآخرون
حيكدمون بني الناس ابإلنصاف جيتدمع الناس حوهلم ينشأون مدينة .هذا يكون مثال أعلی يف املدينة،
وال يكون احلكم علی هؤالء إال هللا الواحد فاطر السدموت واألرض.
كل أمر يؤمرون جيدون يف أنفسهم حاجة إلی ذلك األمر .لو مل ٔايهتم األمر لفعلوا مثل
ذلك ،فيجدون ذلك األمر رمحة ال ثقال .وهللا يقول هلم أنتم تعرفون اجتدماع الناس حتت قانون
تقسيم املعيشة .وحنن نريد ابلناس رمحة أكدمل من ذلك .إلی هذا إشارة ورمحة ربك خري . .اخل
فإلنشاء تلك املدينة العالية هم ينتخبون لنا رجاال نوحيهم الدرجة العالية يف تلك املدينة ،واحلال
أهنم ال يفهدمون تلك الدرجة العالية من املدينة .هذا الذي أسباب املعيشة عندهم هلا عظدمة مبقابلة
تلك الرمحة اليت يريدها هللا بعباده ال قيدمة هلا .إليه اإلشارة ولَوَال أَ ْن ي مكو َن النَّاِ أ َّممة و ِّ
اح َدة َجلََعلْنَا
َ
َْ
م َ
ِّ
َّة ومعارِّج َعلَيها يظْهرو َن إىل . .ولِّب ي ِّ
ِّ ِّ ظ
ِّ ِّ
ِّ
وت ْم أَبْ َوااب َو مس مررا
َ مم
ل َم ْن يَ ْك مف مر اب َّلر ْمحَ ِّن لبم يموت ْم مس مقفا م ْن فض َ َ َ َ ْ َ م
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َعلَيها ي ت ِّ
ك لِّ ْل ممتَّ ِّقني
ك لَ َّما َمتَاعم ا ْحلَيَاةِّ الدنْ يَا َو ْاآل ِّخ َرةم ِّع ْن َد َربِّ َ
َّكئمو َن (َ )31ومز ْخ مرفا َوإِّ ْن مكل َذلِّ َ
ْ َ
ض لَه
ش َع ْن ِّذ ْك ِّر َّ
الر ْمحَ ِّن نم َقيِّ ْ
 .01هذه األشياء ليس هلا قيدمة يف نسبة ما نريده حننَ .وَم ْن يَ ْع م

ين  36الذي ال يتوجه إلی فهم املسألة ٔاييت معه رجل يصده عن ذلك حتی
َش ْيطَاَ فَه َو لَه قَ ِّر ٌ

إذا جاء يوم االنقالب يريد القرار عن القرين؛لكن الميكن له احلرب إذا وقعت بني الطائفتني فإذا

كان أهال للحرب فالزم أن ينضم إلی أحد الطرفني ،ويكون بني املتحاربني مجاعة ليس هلم غرض
يف احملاربة مثل ألحاب احلرف والصنائع .يف حرب األداين ،والربانجمات العالية من يكون يف
خيارعن الطرفني جيعله القرآن من أهل األعراف .وأما املتحارابن فأحدمها للجنة واالٓخر للسعري.
نتكلم بلسان العصر :االنقالبيون واالرجتاعيون متحارابن .االنقاليب يف جنة ،واالرجتاعي
يف السعري؛لذلك جزمت أان من مل يوفق النظر يف السياسيات االجتدماعية ال قدرة له علی فهم
القرآن.
مجلة معرتضة :فإذا خرج من حزب االنقالب,وبقي متأخرا عنهم فالزم يف تلك احلالة أن
أييت إليه رجل من حزب االرجتاع,ويدعوه إلی حزبه,ويكون معه قرينا حتی إذا غلب أهل االنقالب
فرييد االنقاليب أن خيرج من مجاعة االرجتاع ،وينسب نفسه إلی االنقالب؛لكن بعد غلبة االنقالب
اليقدرعلی ذلك ،ويؤاخذ مثل االرجتاعي .إلی هذا إشارة يف قوله :ومن يعش . .اخل ۔
و َال ظل ممبِّ ظ
ني  23هؤالء الذين مسيناهم
ت تم ْس ِّم مع الص َّم أ َْو َت ِّدي الْعم ْم َي َوَم ْن َكا َن ِّيف َ
أَفَأَنْ َ

ألحاب األعراف ليس هلم حبث يف هذا اجلدال والقتال ،فإضاعة القوة االنقالبية بصرفها يف غري
مصارفها غريجائزة .والغرض يف تلك احلالة حصول الغلبة علی االرجتاعيني ،فإذا حصل ذلك
ك فَِّإ ََّ ِّم ْنه ْم مم ْن تَ ِّق ممو َن  . .22هذا
فألحاب األعراف يكونون من اتباعنا متاما فَِّإ َّما نَ ْذه َ َّ
ْب بِّ َ
النزاع بني احلق والباطل واالنقالب .وغلبة كائن ال حمالة ليس األمر كدما يزعدمه الناس .أنت الذي
تثري االنقالب بل وجودك يكون رمحة للطرفني االنقاليب واالرجتاعي ،وهو واقع اليصد عنه شیء.
هذا الذي يدل أن شريعة نبينا كلها مبنية علی احلكدمة .املفسد واملصلح موجودان أوال فإذا أوجبنا
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علی املصلح شيئا ليس أمرا جديدا منا بل هو ملصلحة له فيكون احلسن والقبح عقليني ،وإال كان
بعثة االنبياء مصيبة علی الناس ال رمحة فرحم هللا الفقهاء وغفرهلم الذين مل يفهدموا حقيقة األمر،
وتداخلوا يف مدارج علدمية ماكانوا أهال هلا ،ومل يكونوا مكلفني هبا فأفسدوا أمر الناس بدون قصد
منهم .واإللالح االٓن ال ميكن إال بتجريد النظر يف مطالب القران ،وعدم االلتفات إلی ما نظدمه
ك ِّابلَّ ِّذي أ ِّ
صر ظ
ِّ
اط مم ْستَ ِّق ظيم  20ملا كان وقع
استَ ْم ِّس ْ
ك إِّنَّ َ
موح َي إِّلَْي َ
الفقهاء.قوله:فَ ْ
ك َعلَى َ
االنقالب( )1قطعيا فالربانمج الصحيح كيف يرتكه اإلنسان خصولا ملا كان ذلك االنقالب عائدا
إلی هذا الرجل وإىل قومه .فكيف ميكن السكوت عنه؟ألن كل أهل عقل يسأل :أنه أي شیء
اسأ َْل
ك َو َس ْو َ
ك َولَِّق ْوِّم َ
عدمل لفالح قومه؟ وإلی هذا إشارة َوإِّنَّه لَ ِّذ ْك ٌر لَ َ
ف تم ْسأَلمو َن  11ولقومك َو ْ
ِّ ِّ
الر ْمحَ ِّن ِّ
ك ِّمن رسلِّنَا أَجعلْنَا ِّمن مد ِّ
آهلة يم ْعبَ مدو َن  .15االنقالب دائدما ٔاييت
ون َّ
َم ْن أ َْر َسلْنَا م ْن قَ ْبل َ ْ م م َ َ ْ

علی هذا األلل :إله حق أمره واقتضائه كله فطرة إنسانية  .هذا دين أللي .والناس يعبدون آهلة
أخری وخيتلقون إبمسهم أدايان أدنی من دين احلق ،ويغلب هذا األدنی علی أكثر اإلنسانية ،فيقوم
نيب ويدعو إلی دين اإلله احلق وحيق احلق ويبطل الباطل ،فيتحقق االنقالب الكلي علی وجه
األرض ،وال جتدون يف األرض انقالاب كليا إال حتت ذلك القانون .واملراد من االنقالب الكلي
عندان حمو االرجتاعيني عن وجه األرض .وأما االنقالابت اجلزئية فتكون بدون دعوة األنبياء بتنظيم
املصلحني بعض األمور االجتدماعية ،فال ميحی قوم بل يقوم حزب عوض حزب ،فدمثل هذا
وسى ِِّب ََّيتِّنَا
االنقالب الذي أتی به القرآن كان انقالب موسی وفرعون ،فذكر هللاَ :ولََق ْد أ َْر َسلْنَا مم َ
ول َر ِّ
ني  .16مث بعد موسی انقالب ابن مرمي .هذا مثال
ال إِِِّّن َر مس م
إِّ َىل فِّ ْر َع ْو َن َوَملَئِّه فَ َق َ
ب ال َْعالَ ِّم َ
لالنقالب اجلزئي ،فاجلزئي يكون علی يد األنبياء ،وعلی يد غري االنبياء .وملا جاء ذكر ابن مرمي
علی سبيل املثال اختذه قومك طريقا للدمخالدمة ،وجعلوا النصرانية احملرفة من مسلدمات القرآن،
وشرعوا يف اخلصام  .وقَالموا أ ِّ
ك إَِّّال ج َدال بل هم قَ وٌم َخ ِّ
ص ممو َن
و َربموه لَ َ
َآهلتم نَا َخ ْي ٌر أ َْم ه َو َما َ
َ َْ ْ ْ
َ
 .27ابن مرمي إله يف احملرفة ليس مبسلم يف القرآن جعلوا تلك الكلدمة حجة ألنفسهم مثل اجملادلني
( )1في ن م  :االنقالب لما كان وقوعه.
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ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
يل  14هذا بيان حلقيقة املسيح يف التعليم
إ ْن ه َو إ َّال َع ْب ٌد أَنْ َع ْمنَا َعلَْيه َو َج َعلْنَاه َمثَال لبَِِّن إ ْس َرائ َ
القرآين كان مثال أعلی لبين إسرائيل يف زهده واعتدماده علی هللا يف تنظيم االنقالب بعد ثلث م ٔاة

سنة غلب دينه علی األرض .وقبل ذلك اليهود كانوا يظلدمون النصاری ما استطاعوا ،لكن تعليم
عيس أثر فيهم .هم مااحنرفوا عن منهجهم .واليهود عذبوا عذااب شديدا لعدم اختاذهم مبواعظ ابن
أعلی لنجاة بين إسرائيل .وما كان يسلب ملكهم .وكان هو مثل
مرمي .فدما انتفعوا بذلك كان مثال ٰ
املالئكة .وقد حتقق يف حكدمة اإلمام ويل هللا :أن بعض األفراد يف اإلنسانية يكون املادة الغالبة

عليهم أم العنالر كدما ترون يف الطب :رجل غلب عليه النار فصار لفراواي ،ورجل غلب عليه
املاء فصار بلغدميا .ولكل أمراض ،ولكل أدوية مفردة .كذلك رجل يكون املادة الغالبة فيه املاء
الذي خلق هللا مجيع العنالر منه ،وكان عرشه عل املاء مث بعض الرجال يكون املادة الغالبة عليه
من املاء الذي هو ألل املاء :هو الطف املواد ال يوجد مادة الطف منه هذا الرجل يسدمی يف
حكدمة اإلمام فردا .وتلك اجلدماعة أفراد .هؤالء األفراد يقتدرون أن جيعلوا أنفسهم مثل املالئكة،
فإبن مرمي كأنه من تلك األفراد؛ألنه ما خلق من مادة مزدوجة من األبوين نفخة املالئكة نفخة
امللكية جتعل املادة اليت خرجت من أمه يف اللطافة مثل املاء .عندي إلی هذا املعنی إشارة يف قوله:
شاءم َجلََعلْنَا ِّم ْن مك ْم َم َالئِّ َكة ِّيف ْاأل َْر ِّ
ِ َُيْلم مفو َن.60
َولَ ْو نَ َ
صرا ٌ ِّ
لس َ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
يم  .64وكان هللا خيلق أفرادا
ْم لِّ َّ
ط مم ْستَق ٌ
َوإِّنَّه لَعل ٌ
اعة فَ َال ُتَْتَ مر َّن با َواتَّبعمون ه َذا َ
()1
اع ِة فسرها املفسرون أبن عيسی
من العدماء  .وهذه املقالة مبسوطة يف التفهيدماتَ .وإِنَّه لَعِْل ٌم لِ َّ
لس َ
( )1يذكر اإلمام الدهلوي بعد ذكر التمهيد في تفيهم  27قوله ":إذا تمهد هذا فاعلم أن حقيقة الجس م بس يطة من وجه
مركبة من وجه واختال الوجوه هو الس بب الختال القوم.وهو العماء في لس ان الش رع وهو طبيعة هيوالنية قابلة
لجميع الص ور الروحانية والجس مانية.وقيومها الرحموت وهو الذي کان ش رطا لوجودها کفت قيومتها بالعماء عن
القيومية التي تحتاج لها الهيولي إلي الص ورة،والعماء قديم بالزمان حادث بالذات.وس ئل النبيﷺ أين کان ربنا قبل أن
يخلق الخلق قال کان في عماء ما فوقه هاء وما تحتة هواء )۱(.والعلماءکمرآة الحموت يظهر فيها جماله فتس مي
باعتبار هذه الص فة هيولي وباعتبار تقومها بالحموت جس ما ،وباعتبار کونها مبدأ لظهور اآلثار طبيعة کلية)۲(.
ومقتض اها ا ولي في ا فالك الحركة الدورية اليومية،وفي العناص ر الحرکة التقلبية بالکون والفس اد ،وللعناص ر
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
وجبلها عليها في أول فطرتها.فمن نظر إلي أن هذا الشيء أصل ا جسام وهو واحد بعينه،وإنما تعدد ا جزاء بمنزلة
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وقت نزوله يكون علدما للساعة( )2( .)1وعندان هو حتريف للقرآن هم اعتقدوا أن عيسی ينزل من
السدماء مثل اليهود والنصاری ،وليس عندهم من دليل إال رواايت اشتبهت علی الرواة حتی دخلت
يف الصحاح ،وجزموا بنزوله .فلدما رأوا هنا وإنه لعلم للساعة حرفوها لعقيدهتم .هذا كله خطأ،
وحتريف للقرآن .الظاهر املفهوم من السياق أنه أي ابن مرمي النزوله علم علدما أهم علومه علم
عيسی علم للساعة يعلم الناس الساعة .واملراد من الساعة ساعة االنقالب
الساعة ،فقال إن
ٰ

()3

وهو جمیء نبينا صعليه السالمص هو فهم قومه أوال معنی االنقالب مث وقف يف نصف البيان ،وقال
أييت ذلك البيان من لسان من أان أرسله .أنتم االٓن ال تقدرون علی فهم تلك الكلدمات كلها .هوال

تعددها في اإلنس ان حيث يتض من الحيوان والناطق ،فال يقدر هذا التعدد في وحدته قال حقيقة ا جس ام بس يطة،ومن
نظر إلى التعداد ولم يهمل أمره قال مركبة .ولكل وجهة هو موليها .وقدم العماء ال يخدش ه اتفاق الملل علي حدوث
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
وجه وإنها قديمة بالزمان حادثة بالذات من جهة أنها موجودة بالذات اإللهية فيظهر من هذا البيان أن العالم ال يطلق
عن د هم ع لى ا ل ع لم اء نفس ه ب ل ع لى ا ل ع لم اء من حي ث ت ظ هر في ه حق ا ئق ا مك ا ني ة .فت د بر.
،لينظر:التفهيم ات اإللهي ة،اإلم ام ال دهلوي،تفهيم )5(.954-953/5 ،27:أخرج ه الترم ذي في س نن ه رقم
الحديث )۲(3502:يقول الش يخ القاس مي في هامش التفهيمات :يقول ش يخ مش ائخنا موالنا محمد قاس م النانوتوى ما
محص له في العربية :إن العلماء في عالم الغيب والبطون يقال للوجود المنس بط الذي هو تحت مرتبة الذات ومنبع
للص فات الفاعلية و فوق مرتبة المنفعالت أعني الممکنات هذا و التفص يل في رس الته الفارس ية المؤلفة في ش رر هذا
الحديث المسمائة بشرر حديث أبي رزين ،طبع بيت الحکمة جامعه نگر دهلي.لينظر :هامش التفهيمات اإللهية،
( )1يذكر اإلمام ابن كثير في تفس يره  :قال ابن عباس رض ي هللا عنهما:لقد علمت آية من القرآن ما س ألني عنها
رجل قط ،فما أدري أعلمها الناس فلم يسألوا عنها أو لم يفطنوا لها فيسألوا عنها .قال :ثم طفق يحدثنا ،فلما قام تالومنا
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
لم يس ألك عنها رجل قط ،فال تدري أعلمها الناس أم لم يفطنوا لها ،فقلت :أخبرني عنها وعن الالتي قرأت قبلها.قال
رض ي هللا عنه :نعم إن رس ول هللا ص لى هللا عليه وس لم قال لقريش «يا معش ر قريش إنه ليس أحد يعبد من دون هللا
فيه خير» وقد علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى ابن مريم عليهما الصالة والسالم ،وما تقول في محمد صلى هللا
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
يص دون؟ قال :يض حكون وإنه لعلم للس اع ة قال :هو خروج عيس ى ابن مريم عليه الص الة والس الم قبل يوم
القيامة.لينظر:تفسير القرآن العظيم ,اإلمام الدمشقي.951/7,
( )2في ن م  :ونحن النرى في ذلك إال س بق أوهام في تفس ير القرآن،وتحريفا في القرآن.هم قرروا في أنفس هم على
اليقين.
( )3إن الس اعة معناها وقت القيام ة عند عامة المفس رين؛ ولكن لفظ الس اعة عام يس تعمل لوقت القيامة والغلبة أي ضا
فوجه تخص يص عامة المفس رين مرويات الص حابة _رض وان هللا أجمعين _بأن معنى الس اعة القيامة ن الغلبة
_غلبة الدين_ قد بدء فجأة في زمنهم؛وكانوا في انتظار القيامة؛ولكن المعنيين_وقت القيامة والغلبة _ كانا يفهمان في
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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ٔايتيكم من نفسه بل هو يقول عين مث فسرقوله عين هو يقول من هللا ،وأان أيضا أقول من هللا فإذا
قال من هللا فكأنه قال مين هو يكون معكم إلی آخر الدهر إذا بعدان عن دماغنا ظلدمات األوهام
اليت جعلتها النصاری حميطة بتلك الكلدمات .وإذا جعلنا دماغنا متبعدا عن األوهام اليت ابتلي هبا
املسلدمون ابلفتوحات املكية للشيخ األكرب ،وق ٔراان األانجيل جزمنا أبنه إشارة إلی إتيان نبينا صعليه
السالمص.
عيسی يعلم جمیء االنقالب العظيم فال ُترتن با ال يكن لكم شك
وإنه لعلم للساعة أن
ٰ

يف ساعة االنقالب واتبعوِن املراد من الساعة هو الدعوة إلی اتباعي ال تقعوا يف الشكوك .هذا
ص َّدنَّ مك مم َّ
ني )1( .61هذه الساعة اليت أشار هبا
الش ْيطَا من إِّنَّه لَ مك ْم َع مد  ٌّو ممبِّ ٌ
صراط مستقيم َوَال يَ م
عيسی إلی مبعث حمدمدصعليه السالم والصلوةص محلوها علی الساعة الكربی اليت خترب العامل.
ٰ

فعيسی جعلهم منتظرين لتلك الساعة ،ويقول يف بعض كالمه أان آتيكم ،ويقول :إن ملكوت
ٰ
الكربی فتبني بذلك معنی قوله :ه ْل يَ ْنظممرو َن إَِّّال
السدموت تنزل إلی االرض .وملا محلوها علی
ٰ
اعةَ أَ ْن َأتْتِّيَه ْم بَغْتَة َوه ْم َال يَ ْشعم مرو َن  33فاختالف األحزاب جعل ساعة الرمحة ،واالنقالب
َّ
الس َ
مبدال لساعة التخريب ،والقيامة الكربی ْاأل ِّ
ِّ
ضه ْم لِّبَ ْع ظ
ني ()67
َخ َّالءم يَ ْوَمئِّ ظذ بَ ْع م
ض َع مد  ٌّو إَِّّال ال مْمتَّق َ
فالذين لربوا علی احلق من بين إسرائيل ،وكانوا من املتقني ،وآمنوا ابلنيب من  37إلی  80بشارة
هلم ابجلنة .ومن  82إىل  88إنذار للظاملني جبهنم.
ِّ
ِّ
ِّ
ْح ِّق َك ِّ
ارهو َن  .78يف هذا متثيل كدما أن العرب فيها
لََق ْد ج ْئ نَا مك ْم ِّاب ْحلَِّق َولَك َّن أَ ْكثَ َرمك ْم لل َ

بقية لاحلة علی فطرة إبراهيم .كذلك بقي يف بنی إسرائيل اتباع ابن مرمي مجاعة لاحلة آمنت
ابالنقالب علی وجهه ،ودخلوا يف مجاعة املتقني علی اتباع إبراهيم ،فكان تتدمة أللل موضوع
السورة أ َْم أَبْ َرمموا أ َْمرا فَِّإ ََّ مم ِّْربممو َن  .84هل هم قدروا علی إحياء امللةاحلنيفة؛لكن حنن بنزول
القرآن نفعل ذلك .كان واجبا علی اليهود أن يقيدموا سلطنة علی األرض علی طريق التوراة؛ لكن
( )1في ن م  :حملوا
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الختتص ببين اسرائيل بل جتدمع األمم .هل قدروا علی إبرام أمر ما مع أن الروم لاروا نصاری فإان
مربمون بعد نزول القران نقيم تلك السلطنة كلها مثل الوعد.
سبمو َن أَ ََّ َال نَ ْس َم مع ِّس َّره ْم َوَْْن َواه ْم بَلَى َومر مسلمنَا لَ َديْه ْم يَ ْكتم بمو َن  .73هم يقولون يف
أ َْم َُْي َ

أنفسهم املسلدمون طيبون؛لكن فيهم عيب واحد ينكرون علی الولد الوحيد للرمحان ،وجيعلونه مثل

عامة األنبياء وعامة البشر .لو مل يكن فيهم هذا العيب لكانوا لاحلني .كل أمورهم طيبة فجواب
ِّ ِّ
ين  72لو كان له ولد لعبدته مس ْب َحا َن َر ِّ
ب
ذلك .قم ْل إِّ ْن َكا َن لِّ َّ
لر ْمحَ ِّن َولَ ٌد فَأ َََ أ ََّو مل ال َْعابد َ
ش َع َّما ي ِّ
السماو ِّ
ِ َر ِّ
ب ال َْع ْر ِّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
وووا َويَل َْعبموا َح ََّت
ص مفو َن  74ليس له ولد فَ َذ ْره ْم َُيم م
َ
َّ َ َ
وع مدو َن  70أيتون بشبهات من الفالسفة ،وال يرجعون إلی ألل متني يف
يمَالقموا يَ ْوَمه مم الَّ ِّذي يم َ
ِّ
الس َم ِّاء إِّلَه َوِّيف ْاأل َْر ِّ ِّ
يم
احلكدمة ،فهذا الينفع للدعوة إلی الدين َوه َو الَّ ِّذي ِّيف َّ
ِ إلَه َوه َو ا ْحلَك م
ِّ
عيسی التباعه فيها فكرة واحدة .سلطنتك كدما هي يف السدماء
الصلوة اليت علم
يم 81اخل ٰ
ٰ
ال َْعل م
فلتكن يف األرض مثلها .هذه يدعون يف للواهتم كل يوم .وكل أسبوع إلی يومنا هذا .فاملقصد
من دعوة ابن مرمي كان إقامة سلطنة إالهية يف األرض يعين السلطنة حتت حكم قانون الرب .ومت
حكم كتاب هللا .هذه قد متت إبقامة نظام احلكومة القرآنية علی األرض .وإليه اإلشارة يف قوله:
ِّ
السماو ِّ
الس َم ِّاء إِّلَه َوِّيف ْاأل َْر ِّ ِّ
ات
َوه َو الَّ ِّذي ِّيف َّ
ار َك الَّ ِّذي لَه ممل م
يم إىل َوتَ بَ َ
ْك َّ َ َ
ِ إلَه َوه َو ا ْحلَك م
ِّ ِّ
َو ْاأل َْر ِّ
اع ِّة َوإِّلَْيه تم ْر َجعمو َن  85عند النصاری خطأ آخر يف حاالت
ْم َّ
الس َ
ِ َوَما بَ ْي نَه َما َوع ْن َده عل م
عيسی يغفرهلم ،وجعلوا مبزج فلسفتهم مسألة الكفارة من العقائد
الساعة الكربی أهنم يعتقدون أن
ٰ
ِّ ِّ
اع ِّة َوإِّلَْيه تم ْر َجعمو َن (َ )71وَال
ْم َّ
الس َ
الدينية فاهلل لرح يف القرآن ابلرد عليهم معنی قولهَ :وع ْن َده عل م
ُيَْلِّ م َّ ِّ
ين يَ ْدعمو َن ِّم ْن مدونِّه َّ
اعةَ إَِّّال َم ْن َشه َد ِّاب ْحلَِّق َوه ْم يَ ْعلَ ممو َن  .86نف هللا الشفاعة
الش َف َ
ك الذ َ
()1
أن ميلكها أحد غري هللا ،وجعل ذلك منحصرا يف الشهادة ابحلق منهم ،وأمر الشفاعة من هللا
َولَئِّ ْن َسأَلْتَه ْم َم ْن َخلَ َقه ْم لَيَ مقولم َّن َّ
ََن يم ْؤفَ مكو َن  .78كدما أهنم اتفقوا علی أن هللا هو اخلالق
اَّلل فَأ َّ
( )1تكلم الشيخ السندي على موضوع الشفاعة بالتفصيل في تفسيره "مقام محمود" فليراجع لهذا الموضوع.الباحث.
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كذلك جيب عليهم أن يتفقوا علی أن هللا هو املنجيَ .وقِّيلِّه ََّي َر ِّ
ب إِّ َّن ه مؤَال ِّء قَ ْوٌم َال يم ْؤِّمنمو َن

اص َف ْح َع ْنه ْم َوقم ْل َس َال ٌم
 .77النيب إذا اجتهد حق اجتهاده ال ٔيومنون ابلتوحيد كدما ينبغي فَ ْ
ف يَ ْعلَ ممو َن  .84هذا من آداب العرب أن اجلاهل إذا خاطبهم قالوا سالم .فاترك
س ْو َ
فَ َ

البحث؛ألهنم جهلة فسوف يعلدمون إذا وقع االنقالب أغلب املسلدمون علی القيالرة؛فبعد ذلك
يسدمعون قولكم.
بسم هللا الرمحن الرحيم

سورة الدخان
ِّ
ني ( )1إِّ ََّ أَنْ زلْنَاه ِّيف لَي لَ ظة مب ظ
حم ( )4وال ِّ
ْكتَ ِّ
اب ال مْمبِّ ِّ
ين ( )3فِّيها يم ْف َر مق مكل أ َْم ظر
َ
ارَكة إِّ ََّ مكنَّا مم ْنذ ِّر َ
َ
ْ مَ َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ني  .1يف حكدمة اإلمام ويل هللا حبث مستقل يف شيون
َحك ظيم ( )1أ َْمرا م ْن ع ْند ََ إِّ ََّ مكنَّا مم ْرسل َ

األعلی اجلدماعة اليت تشتدمل عليها حظرية القدس مركب من ث ٰلثة
حظرية القدس( .)1عند امل ٔال
ٰ
ألناف :2املالئكة العظام النورية هم عدماد اخللق ،والتدبري هذا لفظه :قسم علم احلق أن نظام
اخلرب يتوقف عليه,فخلق أجساما نورية مبنزلة انر موسی,فنفخ فيها نفوسا كرمية .عندي تلك اجلدماعة
مقابلة للعقول اليت اتبعتها احلكدماء لربط املادايت ابإلهليات :4 .اتفق حدوث مزاج يف البخارات
اللطيفة من العنالر استوجب فيضان نفوس متشاهقة :0قسم نفوس إنسانية قريبة املأخذ من امل ٔال
األعلی )2( .قال الشيخ :رمبا حصل يف حظرية القدس إمجاع علی إقامة حيلة لنجاة بين آدم من
ٰ

الدواهي املعاشية( ،)3وحبث يف موضع آخر أن إمجاعهم هذا يسدمی بليلة القدر يكون فيه قرار

( )1تكلم اإلمام ولي هللا الدهلوي عن شيون حظيرة القدس في كتابه حجة هللا البالغة في مقامات متعددة فليراجع لهذا
الموضوع.الباحث.
( )2أص ل العبارة هكذا:واعلم أن المق ا على ثالثة أقس ام :قس م علم الحق أن نظام الخير يتوق عليهم ،فخلق
أجساما نورية بمنزلة نار موسى ،فنفخ فيها نفوس كريمة.وقسم اتفق حدوث مزاج في البخارات اللطيفة من العناصر
استوجب فيضان نفوس شاهقة شديدة الرفض لقلواث البهيمية.وقسم هم نفوس إنسانية قريبة المأخذ من المق ا على
ما زالت تعمل أعماال منجية تفيد اللحوق بهم حتى طرحت عنهم جالبيب أبدانها ،فانس لكت في س لكهم وعدت منهم
لينظر:حجة هللا البالغة ,اإلمام الدهلوي.48/5,
( )3لينظر:المرجع نفسه.48/5,
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لعدمل املالئكة إلی مدة أن جيتدمعوا مرة أخری .هذا هو ليلة القدر( .)1كل شیء تقرر فی تلك
الليلة نفوذه يف األفالك والعنالر قطعي ال مينعه مانع .وهللا أخرب يف هذه السورة أن هذا الكتاب
املبني أيضا أنزلناه يف تلك الليلة املباركة ،واالنقالب الذي يدعوإليه ال بد أن يقع ال مينعه مانع.
هذا معنی قوله :إَ كنا منذرين.
واإلنذار دائدما يكون مقدمة لالنقالب .فيها يفرق . . .هذه الليلة يكون فيها إمجاع امل ٔال
األعلی نسدميه ابملسألة الكلية للنوع اإلنساين .وأما املسألة الكلية
األعلی .وما تقرر يف إجتدماع امل ٔال
ٰ
ٰ

للعامل كله( )2فهو ما اقتضاه النفس الكلية( .)3هذا الفرق حلاظه( )4ضروري يف حكدمة اإلمام ويل
هللا ،فحظرية القدس هي مركز اقتضاءات اإلنسانية فيه يفرق ما تقتضيه املسألة الكلية إلی مدير
املسائل اجلزئية إلی إدارات املصاحل اجلزئية منها يكون تعيني رجل أذكی خلق هللا يومئذ ذريعة لتأثري
األعلی يف النفوس اإلنسانية ابعتبار العلم والعدمل .ومعنی ذلك ما حتقق عندي من حكدمة
امل ٔال
ٰ

اإلمام ويل هللا أن هذا الرجل يريد يف نفسه إلالح قومه مثال أو إلالح كل العامل مثال وله مهة
األعلی
عالية ال يصده عن تكدميل هذا األمر شیء يصرف فيه مجيع قوته .فهذا الرجل جيعله امل ٔال
ٰ
األعلی علومه بلسان هذا الرجل ،وذهنية ذلك الرجل؛ليكون حميطا
ذريعة لتنفيذ قراراته يرتب امل ٔال
ٰ

عليها بفطرته يلقون عليه كالما منظدما هو كتاب هللا .وإذا عدمل هذا الرجل عدمال ولرف فيه مجيع
األعلی عزمه ،وامل ٔال السافل يسهل له أتثريه يف النفوس ،وأتثريه يف العنالر واألفالك.
قوته يؤيد امل ٔال
ٰ

وتلك الربكة تكون شاملة جلدميع من يلتف حول هذا الرجل املبارك ،ويفين ذاته يف ذات ذلك

الرجل املبارك ،فيكون ذلك عاما يف أهل عصره ،ويف اتباعه بعد عصره .هذا الرجل املبارك هو
األعلی حيدث فيه لطافة ابلنسبة إلی نوع
الرسول .معناه أن االنقالب الذي تقرر يف امل ٔال
ٰ
( )1لينظر:المرجع نفسه.82-81/9,
( )2في ن م  :كلمة "كله " التوجد.
( )3تكلم اإلمام ولي هللا عن هذا االصطالر في كتابه"التفهيمات اإللهية" على عدة مواضع،لينظر:التفهيمات
اإللهية،اإلمام الدهلوي،تفهيم ،533/5 ، 37:وغير ذلك من المواضع المتعددة.
( )4في ن م  :لحاظه الزم.

حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي (من سورة الدهر إىل سورة احلجرات) ]174[ ..............

األعلی يلون( )1علوم هذا الرجل ،ويلون مهته،
اإلنسان؛ألهنا تتلون القوة االنقالبية املتقررة يف امل ٔال
ٰ
األعلی منهم ،وجعل رجل لاحل
األعلی؛ألن هذا الرجل من امل ٔال
فيسهل للناس اللحوق ابمل ٔال
ٰ
ٰ
نفسه فانيا يف ذات هذاالرجل املبارك ليس لعبا علی اإلنسانية .وهبذا العدمل فقط يلتحق ابمل ٔال
()2

األعلی كان
بدون وساطة هذا الرجل فجعله لاحلا نفسه فانيا يف ذوات امل ٔال
ٰ

األعلی .وأما
ٰ
متعسرا ،فإرسال هذا الرسول أشار إليه إَ كنا مرسلني .واإلرسال رمحة للناس أشار إليه االٓية بعده
ِّ
ك إِّنَّه هو َّ ِّ
يم 3يعين رمحة الرب حتيط بكم يف أي موضع من السدموت
َر ْمحَة ِّم ْن َربِّ َ
السم م
َ
يع ال َْعل م
واألرض وللتم إليه َال إِلَه إَِّال هو عندان إشارة إىل مجيع نوع اإلنسان عل كلدمة واحدة مُْييِّي
ِّ
ني  7إشارة إلی االنقالب الطبيعي .االنقالب جيري دائدما علی
َومُيِّ م
آابئِّ مك مم ْاأل ََّول َ
يت َرب مك ْم َوَرب َ
نوع اإلنسان .هذا اإلحياء واإلماتة هو االنقالب .وبعض األوقات جتتدمع القوی العالية ملقصد
عال ،فيصري االنقالب عظيدما .ويف قوله :ربكم إشارة إلی تقدم االنقالب إلی العلو آابءكم كانوا
أقوی منهم علی هذه الطريقة أييت دور أقوی من دوركم،
دونكم يف التدمدن ،واإلنسانية ،ولرمت ٰ
فليس شیء يتعجب منه عند أولی األلباب .بل هم ِّيف َش ظ
ك يَل َْعبمو َن  4اليتفكرون يف املسائل
َْ ْ
فكرا اتما يدركون بعض األشياء مث أييت شیء خيالفه فيقعون يف شك .عروض شك للدمتفكر طبيعي
فلواجتهدوا يف إزالة لفازوا؛لكن بعد ذلك هم يلعبون ،فاالنقالب إتيانه حمتاج اببتالئهم ابلعذاب
ِّ
سماء بِّ مد َخ ظ
ان
حتی يتوجهوا اتما إلی حقيقة األمر إلی هذا إشارة يف قوله :فَ ْارتَق ْ
ب يَ ْوَم َأتِِّْت ال َّ َ م
ممبِّ ظ
ني  23وقد فصل( )3برواايت كبار الصحابة مثل ابن مسعود( )4يف الصحاح أن الناس ألاهبم
جوع يف مكة,فإذا قاموا غش دماغهم هيئة كأهنم يرون الدخان منبسطا يف اجلو( .)5فهذه الرؤية

( )1في ن م  :بلون
( )2في ن م  :أما بدون الواء في ابتدائه.
( )3في ن م  :في صحار ا خبار
( )4سبق ترجمته
( )5أخرجه البخاري في ص حيحه عن مس روق ،قال :كنا عند عبد هللا فقال :إن النبي ص لى هللا عليه وس لم لما رأى
من الناس إدبارا ،قال« :اللهم س بع كس بع يوس » ،فأخذتهم س نة حص ت كل ش يء ،حتى أكلوا الجلود والميتة
والجي  ،وينظر أحدهم إلى الس ماء ،فيرى الدخان من الجوع ،فأتاه أبو س فيان ،فقال :يا محمد ،إنك تأمر بطاعة هللا،
وب ص لة الرحم ،وإن قومك قد هلكوا ،فادع هللا لهم ،قال هللا تعالى{ :فارتقب يوم تأتي الس ماء بدخان مبين} [الدخان:
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كان يف نظرهم فقط لضعفهم .وهذه سنة هللا يف االنقالب( )1عدموما أييت القحط ،فيصري الناس
مضطرين للنجاة من تلك اجملتدمع الذي أحاط هبم اليت أوللتهم إلی املوت بسبب اجلوع ،فيقومون
لتغيري احلالة األولی يضرب الضعفاء اجلياع رؤوس الطغاة املرتفني مث ينظدمون أمر االجتدماع جديدا
علی أمر هللا إذا كان الرسول هو الباعث يف االنقالب .جاء يف األخبار دعا عليهم النيب بسنني
مثل سين يوسف( ،)2وليس الغرض إال لرف توجهاهتم إلی التفكر احلقيقي .وهذا الدخان الذي
أخرب هللا عنه مضی يف قريش يف مكة؛لكن الطائفة من الناس( )3جيعلونه من عالمات القيامة االٓتية.
وهذا عندان مثل إتيان ابن مرمي هو قد أتی؛ألن هذا كان تبشريا حملدمد .جاء النيب وأتی ابالنقالب،
وأقام الدين الذي كانوا يرجونه أنبياء بين اسرائيل؛لكن ما تركوه يقولون أييت ابن مرمي مث تبعهم بعض
املسلدمني يف ذلك .االلتباس وقع هلم يف فهم آية :ه َو الَّ ِّذي أ َْر َس َل َر مسولَه ِّاب ْهل َد َوِّد ِّ
ين ا ْحلَِّق
لِّيظْهره َعلَى ِّ
الد ِّ
ين مكلِّه َولَْو َك ِّره ال مْم ْش ِّرمكو َن( )4فلدما رأوا عدم إظهارالدين علی األداين أولوا هذه
م َ
()5
أخطاوا يف فهم االٓية كدما فصله يف إزالة اخلفاء
االٓية أبن ذلك يتم عنه نزول ابن مرمي .هم أوال
ٔ
مث ( )6اثنيا يف اتباع النصاری ابنتظار ابن مرمي .هكذا معاملة املهدي .كان النيبصلل هللا عليه

وسلمص أخرب بذلك ،ومعنی ذلك املهدي العباسي حسب البشارة؛لكن طائفة من املسلدمني ما
تركوهٔ .راينا هذا املرض مشرتك يف طوائف من املتدينني املغلوبني يف دينهم املايوسني عن أعدماهلم.
هؤالء ال يتفكرون إال تفكريا واحدا أييت رجل يقيم ديننا ،وحنن ننتظره .هكذا رأينا يف اهلنود أيضا.

 ]50إلى قوله {إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى ،إنا منتقمون} [الدخان " ]52 :فالبطشة :يوم بدر ،وقد مضت
الدخان والبطشة واللزام وآية الروم"لينظر:صحيح البخاري,رقم الحديث.5007:
( )1في ن م  :االنقالبات
( )2إن هذه ا لفاظ قد ذكرت في حديث صحيح البخاري في الهامش سابقا.
( )3في ن م  :اليتركونه.
( )4الفتح98:
( )5لينظر:إزالة الخفاء ،اإلمام ولي هللا الدهلوي.322/9 ،445/9،
( )6في ن م  :أخطاؤا أمره أخرى.
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عبدهللا بن مسعود أنكر أن هذا الدخان أييت قرب القيامة كدما يف البخاري( ،)1لكن السيوطي،

()2

وأتباعه جعلوا تلك الرواايت املشبهة املنكرة حبذف أسانيدها ،ونسبها إلی املخرجني الكبار أثبت
وألح من أحاديث األلول الستة كدما كان الشيخ حمي الدين ابن عريب( )3فاحتا لبحث احلقائق
للدمتصوفني ،وكان ذلك من خري أعدماله ترك معه نصرته خلرافات املسلدمني .إمنا ينتسب إلی آل
النيب درجته كذا وكذا .وهؤالء الطائفة ارتكز يف أذهاهنم نصرهتم السياسية بقيام مهدي منهم فانتصر
ابن عريب بكل قوته فصارفسادا يف فساد أخالق املسلدمني مل يبق رجاء جناة منه .هكذا السيوطي،
وأمثاله خدموا حديث النيب ،وكان ذلك من أحسن أعدماهلم ،فرتكوا سنة سيئة يف املسلدمني هو
تثبيت أحاديث معلولة منكرة عند كبار أئدمة احلديث ،ويسروا للناس اجلهلة االستفادة من
تصانيفهم .رأينا اإلمام ويل هللا اجتهد يف رد بدعتهم ،وتوجيه األنظار إلی األلول الستة مع الفهم
يف اإلسناد ،وجنح يف ذلك ،وكان عدمله ذلك مأخوذا من شيخه حمدمد الطاهر الكردي( )5(. )4ولو
( )1أخ رجه البخاري عن عبد هللا رض ي هللا عنه :أن قريش ا لما أبطئوا على النبي ص لى هللا عليه وس لم باإلس الم،
قال« :اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوس » فأصابتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا العظام ،حتى جعل الرجل ينظر
إلى الس ماء فيرى بينه وبينها مثل الدخان ،قال هللا{ :فارتقب يوم تأتي الس ماء بدخان مبين} [الدخان ،]50 :قال هللا:
{إنا كاشفو العذاب قليال إنكم عائدون} [الدخان ،]51 :أفيكش عنهم العذاب يوم القيامة؟ وقد مضى الدخان ،ومضت
البطشة.لينظر:صحيح البخاري,رقم الحديث.4223:
( )2سبق ترجمته
( )3سبق ترجمته
( )4سبق ترجمته
( )5في ن م  :هذه العبارة الطويلة "الراوي لعلوم والده اإلمام إبراهيم الكردي المجدد،والش يخ محمد الطاهر كان
يس مى هؤالء بالوراقين.إجمال علوم الش يخ يظهر من حجة هللا البالغة من باب طبقات كتب الحديث،والتفص يل في
كونه مجتهدا مثل ا ئمة الس ابقين في فهم الحديث الص حيح يأخذه طالب العلم من كتابه " االنتباه في س الس ل ا ولياء
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
كتبهم يع ني المطالعة جعله جزءا من كتابه "تكميل ا ذهان" وفي آخر االنتباه س الس ل أس اتذة التدريس والتعلم أيض ا
فاإلمام ولي هللا أظهر الفوار الذي وقع بتص اني أمثال الس يوطي في علم الحديث،واس تمر على تعليم أوالده،وخرج
طائفة من أهل التحقيق بين ما ص ححه ا ئمة المتقدمون،وبين ما اغتر به الناس من تص حيح المتأخرين؛لكن الفس اد
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
على ا بن أبي طالب على الش يخين وفي وص اياه إش ارة إلى رد الخرافات,وفي التفهيمات إش ارة أن الش يخ يقوم مقام
المسيح والمهدي وإشارات أن المهدي اليكون إال رجال من علماء الدين وأمثال هذا لكنه ما شمر ذيله لتكميل الرد رد
هذه البدعات،وإني أرى ذلك لوجهين  :أحدهما حكمته في المراراة مع الناس الذي رباه عليه أبوه صغره،و صرر هو
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
ق وله :علم القوى الغالبة علم كيفية تنزل وجود أس س ت بأنواع وأفراد أو وعلم كماالت أروار وما يتعلق بها.يقول:
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شرحنا القرآن علی فلسفة اإلمام تلوح منه برانمج لالنقالب ال يوازيه بشیء من برانجمات االنقالب
يف العصر احلاضر .واملسلدمون يف الطبقة الوسطی منهم قوة استدمساك للطبقة السافلة معهم .فلو
قام قطر من أقطار املسلدمني أوساطهم وأدانينهم بعد إمياهنم ابلربانمج االنقاليب املستفاد من القرآن
بتوسط حجة هللا البالغة وإزالة اخلفاء وسائر كتب الشيخ لفازوا يقينا واتبعهم مجيع أهل اإلسالم مث
ال يقدر أن يقابلهم مجاعات االنقالب مع عددهم ومددهم ودعاايهتم وكل احتياالهتم؛فإن أتثري
القرآن يف قلوب أهل اإلميان عظيم مثل زيت ميسه النار ،وإضاعة مثل تلك القوة العظيدمة لإلسالم
ببقاء مناقب قوم أو بيت أوأفراد ليست( )1من الدين ،وليست من احلكدمة يف شیء.
اب إِّ ََّ مم ْؤِّمنمو َن  24فإذا كان التعليم ال ينفع ،فآايت القدرة ال
َربَّنَا ا ْك ِّش ْ
ف َعنَّا ال َْع َذ َ
يكون أثرها إال قليال ينسوهناعن قريب  .إِّ ََّ َك ِّ
اش مفو ال َْع َذ ِّ
اب قَلِّيال إِّنَّ مك ْم َعائِّ مدو َن  21وبعد هذه
ِّ
شةَ
ش الْبَطْ َ
العودة يعلم أن املرض مستقر فيكم ،فاليكون العالج إال قطع ٔروساء اجلهلة يَ ْوَم نَ ْبط م
الْ مك ْب َر إِّ ََّ مم ْن تَ ِّق ممو َن  . 23قد فسرت هذه اآلية بواقعة بدر ()2كانت هي انتقاما من قريش فقط،
مث بعد تلك الواقعة غزوات كانت هبا إشاعة احلق يف األقوام االٓخرين سوی أحد .فإهنا كانت من
عتبل بالض م الص لب المتين وعلوم عنابيل علوم متينة اليقاد منها ش يقول :تأنقنا ودارينا ا نام بوض عهم فطابت
مراقينا وطاب الش مائل وا مر الثامن الوجهين  :هو يحب على بن أبي طالب بطبيعته.ذكر في فيوض الحرمين أني
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
علي .وا لش يخ اليتعرض له إذا لم يؤمر ص راحة.أنا قرأت حكمته وما وص لت في الفهم كواحد من ا ل أيض ا ومع
ذلك يتراءى لتلك المس ائل منغمص ة بالغلطات بالنظر إلى حكمة الش يخ.فال أقدر أن أتص ور أن المس ائل كانت غير
ظاهرة على من وص ل في تلك الحكمة إلى الذروة العليا يقول الش يخ في فيوض الحرمين  :اس تفدت منه _عليه
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
مني التعبد خال المشتهي أصروا عندي أن في ذلك مدخال لنسبة ا مهات فإن اإلمام ولي هللا في سلسلة نسبه أمهات
من آل علي بن أبي طالب من عائالت كبار أهل البيت وأثر طبيعة أمهات غالب على طبيعة الش يخ_ وهللا أعلم_ ولو
لم يكن نفاذا أمر القرآن،وعموم تعليمه،وقيام عامة المس لمين لنص رته،ولولم يكن ذلك ا مر موقوفا على رد هذه
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
ممالكهم البد من أيدي الكفار؛وذلك لفوز االنقالبيين في ذلك العصر في عصرنا عصر االنقالب".التوجد في ن إ.
( )1في ن م  :ليس.
( )2يوم نبطش البطش ة الكبرى [الدخان :]52 :يوم بدر لينظر:ص حيح البخاري,رقم الحديث,4774:باب تفس ير
سورة الروم.
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قريش حركة املذبوح .فالبدر الكربی هي ابتداء االنقالب اإلسالمي ،وال ينتهي إال إذا مات
املسلدمون كلهم.

()1

ِّ
اءه ْم َر مس ٌ
ول َك ِّرميٌ 28معناه عندي أن قيام االنقالب ابلقرآن إمنا
َولََق ْد فَ تَ نَّا قَ ْب لَه ْم قَ ْوَم ف ْر َع ْو َن َو َج َ

هو حلفظ مجاعة ابقية علی الفطرة احلنفية من أوالد إمساعيل ،ومن بين إسرائيل ،والنصاری منهم
خصولا .وإن جاء هذا الندموذج الصاحل يف األمة عن تغلب األمري توريتني عليهم .هواملقصد األول
من انقالب القرآن ،فكان مثل دعوی موسی أن أدوا إيل عباد هللا .ال تتحكدموا عليهم علی
خالف الفطرة لقانون غري إهلي.
مجلة معرتضة :يف الطبقة النازلة من املسلدمني كثرة عظيدمة ملن ال جيب اإلطاعة لغري حكم إهلي إذا
الروساء
كانت هلم دعوة إلی اتباع أمر هللا يقومون علی الفور؛لكن تفسري اتباع أمر هللا ابتباع ٔ

اجلهالء عباد البطون والفروج يظلدمون الناس حتی ميوتوا جوعا .هذاالتفسري يريبهم مث يرجتعون.
والذي نشرتط يف الدعوة االنقالبية أن يكون االعتدماد علی القرآن مث علی تفسري اإلمام ويل هللا.
األول يف حتقيق معنی االنقالب القرآين بغلبة كسری وقيصرعلی اقتصادايت الناس؛فالقرآن يريد
جناة املكتسبني للرزق عن ظلم عباد البطون والفروج؛وذلك واضح يف حجة هللا البالغة( :)2الثاين:
جعل األراضي موقوفة علی القوم ال يتدملكها رجال خمصولون املقتضی به يف إزالة اخلفاء يف رسالة
مذهب الفاروق ،وجعل هذا القرار إمجاعيا بني الصحابة مث إدخال الفاروق تلك املسألة اجلزئية يف
ما أفاء هللا )3( .فإذا قلنا (القرآن بتفسري اإلمام)فدمعنی كالمنا هذا لئال يقوم ارجتاعي يدعو إلی
إطاعة أولی األمر ،وجيعلهم مطلقني يف أموال املسلدمني وأعراضهم ودمائهم هذا االرجتاعي إن مل
( )1في ن م " :لطيفة  :شيخنا حكى لي عن شيخه "موالنا محمد قاسم" وقعت مناظرة بين أهل العلم في وقت هجوم
الكفرة على دهلي هل هو غزو وجهاد يجب على المس لمين الش مول فيه أم ال؟ ونحن نزيد بعد قولنا أم ال.اآلن فكرة
لطيفة أخذناها من قائد ديوبند أم هي فتنة من الفتن يجب التقاعد فيها نش رر هذه الزيادة قليال.".قص ة طويلة تش مل
أربع صفحات وهي التوجد في ن إ.
( )2لينظر:حجة هللا البالغة،اإلمام ولي هللا الدهلوي.950-902/5،باب الحاجة إلى دين ينسخ ا ديان.
( )3لينظر:إزال ة الخف اء عن خالف ة الخلف اء،اإلم ام ولي هللا ال دهلوي،مقص د دوئم،رس ال ه فق ه عمر-472/3،
،483ط:قديمي كتب خانه كراتشي.
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يكن شيطاان فهو دجال قطعا يوقع الريب يف قلوب الناس عن اتباع اإلسالم .فاحلكم علی عباد
هللا احلنفاء ال جيوز إال حبكم هللا .فإذا تغلب طاغية يقوم رجل حمق إما نيب أو رجل من أتباعه لرد
حكم الطاغية ،وإقامة حكم هللا علی التفسري الصحيح انقالبيا دينيا علی أسوة األنبياء السابقني
ف َعنَّا
موسی مث حمدمد ﷺ وعلی األنبياءصعليهم الصلوت والتسليدماتصمن قولهَ :ربَّنَا ا ْك ِّش ْ
ِّ
اءه ْم َر مس ٌ
ني ( )43مُثَّ تَ َولَّْوا َع ْنه َوقَالموا
اب إِّ ََّ مم ْؤِّمنمو َن  24أ َّ
ول ممبِّ ٌ
ال َْع َذ َ
ََن َهل مم الذ ْك َر َوقَ ْد َج َ
ِّ
اش مفو الْع َذ ِّ ِّ
معلَّم ََْمنمو ٌن إىل إِّ ََّ َك ِّ
ِّ
شةَ الْ مك ْب َر إِّ ََّ
ش الْبَطْ َ
َ
اب قَليال إِّنَّ مك ْم َعائ مدو َن ( )45يَ ْوَم نَ ْبط م
مَ ٌ
ول َك ِّرميٌ ( )47أَ ْن أَدوا إِّ ََّ ِّ
ِّ
ِّ
اد َّ
اءه ْم َر مس ٌ
اَّلل
يل عبَ َ
مم ْن تَق ممو َن (َ )46ولََق ْد فَ تَ نَّا قَ ْب لَه ْم قَ ْوَم ف ْر َع ْو َن َو َج َ
إِِِّّن لَ مكم رس ٌ ِّ
اَّلل إِِِّّن آتِّي مكم بِّس ْلطَ ظ
ان ممبِّ ظ
ني (َ )48وأَ ْن َال تَ ْعلموا َعلَى َّ
ت
ني (َ )44وإِِِّّن عم ْذ م
ول أَم ٌ
ْ َم
ْ م
ون ( )10وإِّ ْن ََل تم ْؤِّمنموا ِّيل فَا ْعتَ ِّزلم ِّ
بِّرِّيب وربِّ مكم أَ ْن تَ ر ممجم ِّ
ون ( )14فَ َد َعا َربَّه أ َّ
َن ه مؤَال ِّء قَ ْوٌم مَْم ِّرممو َن
َ ْ
َ ََ ْ ْ
( )11فَأَس ِّر بِّ ِّعب ِّ
ادي لَْيال إِّنَّ مك ْم ممتَّبَ عمو َن (َ )13واتْ مر ِّك الْبَ ْح َر َرهوا إِّ َّن ْم مج ْن ٌد ممغْ َرقمو َن (َ )11ك ْم
ْ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ظ
َّات وعمي ظ
ظ
ك
ون (َ )15ومزمر ظ
ني (َ )17ك َذلِّ َ
وع َوَم َق ظام َك ِّر ظمي (َ )16ونَ ْع َمة َكانموا فيها فَاكه َ
تَ َرمكوا م ْن َجن َ م
ين (َ )14ولََق ْد
ت َعلَْيه مم َّ
ين ( )18فَ َما بَ َك ْ
َوأ َْوَرثْ نَاها قَ ْوما َ
الس َماءم َو ْاأل َْر م
ِ َوَما َكانموا مم ْنظَ ِّر َ
آخ ِّر َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ََّي نَا بَِِّن إِّ ْسرائِّيل ِّم َن ال َْع َذ ِّ
اب ال مْمه ِّ
ني ()34
ْن ْ
ني ( )30م ْن ف ْر َع ْو َن إِّنَّه َكا َن َعاليا م َن ال مْم ْس ِّرف َ
َ َ

ولََق ِّد ا ْختَ ْرََه ْم َعلَى ِّعل ظْم َعلَى ال َْعالَ ِّم َني ( )31وآتَ ْي نَاهم ِّمن ْاآلَّي ِّ
ني
ت َما فِّيه بََالءٌ ممبِّ ٌ
َ
ْ َ َ
َ
( )33ذكر انقالب موسی علی فرعون ،وفالح بين إسرائيل؛ فليتخذ املسلدمون يف انقالهبم قدوة
ََّي نَا بَِِّن إِّ ْسرائِّيل ِّم َن ال َْع َذ ِّ
اب ال مْمه ِّ
ني فبنو إسرائيل أيضا كانوا يسعون إلقامة
هلم .آخر اآليةَ :ولََق ْد ْن ْ
َ َ

االجتدماعية العاملية ،وما أكدملوها ألسباب وموانع ،وأكدملها نبينا صعليه السالمص .واملقصد يف
االنقالب واحد إِّ َّن ه مؤَال ِّء لَيَ مقولمو َن شكهم يف اجملازاة يؤديهم إلی إنكار البعث بعد املوت ،ويسألون
جبهلهم إحياء آابئهم األولني ،وما يعرفون أهنم إذا كانوا جمرمني كيف ميكن إحيائهم مرة اثنية؟ .هبذه
الطريقة ال تنحل العقدة بل يلزم أن يتفكروا يف املسألة بوجه آخر .هو أن يتفكروا يف خلق السدموت
واألرض .واحلكدمة املرعية فيهدما يلزم أن جيعلوا مطالعة أساس فكرهم مثال ذرة من املخلوقات ال
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تفين أبدا إمنا يتبدل أطوارها .هكذا جيعلون فكرهم يف اإلنسان أنه ال يفين؛لكن يتغري يف أطواره مث
السماو ِّ
ِ َوَما
ات َو ْاألَ ْر َ
ابلتدريج يسهل هلم فهم املسألة .إلی هذا إشارة يف قولهَ :وَما َخلَ ْقنَا َّ َ َ
ِّ
ص ِّل
ني (َ )38ما َخلَ ْقنَامهَا إَِّّال ِّاب ْحلَِّق َولَ ِّك َّن أَ ْكثَ َره ْم َال يَ ْعلَ ممو َن ( )34إِّ َّن يَ ْوَم الْ َف ْ
بَ ْي نَه َما َالعبِّ َ
ِّمي َقا متم أ ْ ِّ
ص مرو َن ( )14إَِّّال َم ْن َرِّح َم
َمجَع َ
ني ( )10يَ ْوَم َال يم ْغ ِِّن َم ْوىل َع ْن َم ْوىل َش ْي ئا َوَال ه ْم يم ْن َ
ْ
اَّلل إِّنَّه هو الْع ِّزيز الرِّحيم ( )11إِّ َّن شجرت َّ ِّ
َّ
ام ْاألَثِّ ِّيم (َ )11كال مْمه ِّل يَغْلِّي ِّيف
َ ََ َ
الزقوم ُث إىل ََ َع م
َ َ م َّ م
ِّ ِّ
الْبطم ِّ
ِّ
ون (َ )15كغَل ِّ ِّ
صبوا فَ ْو َق َرأْ ِّسه
ْي ا ْحلَم ِّيم ( )16مخ مذوه فَا ْعتلموه إِّ َىل َس َواء ا ْجلَح ِّيم ( )17مُثَّ م
م
ِّم ْن َع َذ ِّ
ت ال َْع ِّز ميز الْ َك ِّرميم ( )14إِّ َّن ه َذا َما مك ْن تم ْم بِّه ُتَْتَ مرو َن . 13
اب ا ْحلَ ِّم ِّيم ( )18ذم ْق إِّنَّ َ
ك أَنْ َ
بيان عذاب اجملرمني .ومن  18بيان إنعام هللا للدمتقني فَِّإ ََّّنَا ي َّ ِِّّ
ك لَ َعلَّه ْم يَتَ َذ َّك مرو َن .هذا
سانِّ َ
َ
س ْرََه بل َ
هو الذي ذكرانه أوال :أن املقرر يف امل ٔال األعلی يتلون بلون ذهنية الرجل املبعوث كأنه هو واحد
من أفراد امل ٔال األعلی ،ورعاية ذهنية راجع؛ ألنه هو العامل؛ولذلك يشتبه علی الناس الذين مل
يعرتفوا حبظرية القدس أن الكتاب من إنشاء الرسول .وقد حدث يف زماننا طائفة ،ويوجد تسلسل
يف املتقدمني أيضا ألمثال هؤالء الطائفة أهنم جيعلون الكتاب من إنشاء دماغ الرسول؛لكن ال
املولفني بل تعرتيه حالة مثل النوم فأفكاره
كدمثل حالة اليقظة يتفكر يؤلف كالمه مثل الشعراء و ٔ

الرواي ،فينتهی أمر
اجملتدمعة يف دماغه تتبدل يف لورة الكتاب علی ألول تشخص اخلياالت يف ٔ

الكتاب إلی دماغ الرسول ،ولو بوجه غري معتاد .هؤالء هم الفالسفة من املسلدمني كالمهم مقبول
عند الطبيعني من أهل الغرب .وحكدمة اإلمام ويل هللا نقبله يف الدرجة الثانية أو الثالثة لضعفاء
العقول ال يقدرون علی إدراك احلق بوجه .وأما اإلنسان الكامل السليم فطبيعته ال تطدمئن إال بعد
األعلی والتجلي األعظم القائم علی العرش؛لكن إيصال تلك الطبقة
إثبات حظرية القدس وامل ٔال
ٰ

الضعيفة إلی تلك املعرفة العظيدمة حتتاج إلی إنشاء مدارس جزئية مثل املستشفی .هؤالء الضعفاء،
شاوا وميوتوا
وتربيتهم يف تلك املدارس سنني عديدة .فإن مل يصربوا علی ذلك فليذهبوا إلی أين ما ٔ

جاهلني؟ واحلق ال يتبعهم؛لكن هذا األمر ال يقوم به إال رجل يقدر علی إنشاء انقالب كبري .وأما
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الذين( )1ال يتفكرون مثل ذلك التفكر فال يرجی منهم شیء .هم متدنسون ال جيوز هلم أن ميسوا
الكتب اإلهلية؛لكن إقامة مجاعة من مستقيدمي الفطرة املتقنني لعلوم احلكدمة يقدرون علی حل
الشبهات ملن أراد ذلك ابإلنصاف ،فإقامة تلك اجلدمعية يف كل قطر واجب إلثبات ذلك احلق.
وعندي لو اتبع أهل العلم حكدمة اإلمام ويل هللا ،وأنش ٔاوا بيوات للحكدمة ،ولتدريسها ،وتفهيدمها يف
كل قطر قطر ألدوا هذا الفرض .فإن كان عند رجل من املسلدمني طريق غري ذلك يكفي كفايته
فال جتربهم .أما إذا مل يكن عندهم شیء ،وهم حيسون احتياجهم إلی ذلك فنحن ال نقدر إال
(ِّ )2
ب إِّ َّن ْم مم ْرتَِّقبمو َن  14هم يسعون لتكدميل برانجمهم ،وإثبات حقانيتهم،
بتلك النصيحة فَ ْارتَق ْ
وأنت أيضا مع مجاعتك تشتغل ،فإن سبقتدموهم كنتم فائزين.
بسم هللا الرمحن الرحيم

سورة اجلاثية
كان يف سورة الدخان ذكر امل ٔال األعلی ،فيكون اتباع ذلك الكتاب هو مبنزلة الفطرة
األعلی يكون إظهارا الستعداد الفطرة اإلنسانية ،فكان ذلك الكتاب
اإلنسانية؛ألن إمجاع امل ٔال
ٰ
الزما للنوع اإلنساين .وهذا ابعتبار درجة الكتاب ،وذلك درجة احلكدمة ،واملصلحة اليت يعرب عنها
ابلروح من أمران مث بعد ذلك يكون يف حظرية القدس قرار آخر .تلك العلوم الكلية تتعني يف ضدمن
قوانني جزئية ابلنظر إلی تقسيم النوع اإلنساين إلی ألناف ،ويف األلناف بعضها تكون مبنزلة
األجناس العالية ،فتنشعب منها ألناف يف ألناف مث أفراد ،ومبثل ذلك التنازل يتنزل األمر الكلي
املقرر للنوع .فالنصف الفالين ينبغي أن يعدمل كذا وكذا .وهكذا التفصيل يف كل لنف أبحكام
متشخصة تعدمل ابجلوارح .وهذه الدرجة من التفصيل يكون يف الطبقة الثانية من املةأ األعلی،
ويتقرر الشرائع .فبعد ذلك األمراملقضي يف الطبقة األولی الذي مل يكن يدركها إال الكدمل من
( )1في ن م  :هم
( )2في ن م  :وهللا المستعان.
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الرجال يتنزل إلی درجة العوام فيدركه كل الناس حبواسهم الظاهرة والباطنة .والباطنة اليت هي من
لوازم احليوانية يف اإلنسان ،فتلك الدرجة من الشريعة تقوم مقام األلل .وابتباع تلك الدرجة،
وبتعليم تلك الدرجة يصريالقوم متنورا بنور الشريعة أوبنور امل ٔال األعلی بنور الرب .ففي سورة اجلاثية
ذكر ذلك الكتاب يف مرتبة الشريعة إبدراك احلكدمة الدرجة األولی ينتظم الرجال الكاملون بصورة
مجعية مركزية مث يعلدمون الناس عامة الشرائع فينتظم مجعية لنفية خالة من اإلنسانية مثل اليهود
والنصاری واجملوس .والربط بني تلك الدرجتني يكون مثل الربط بني بدن االنسان وروحه فزيد إذا
أريد به بدنه يتعامل معه كل الناس .وإذا أريد به روحه ال يتعامل معه إال الكاملون مث بني الشريعة
واحلكدمة رابطة ،وحفظها هو احلياة .إذا خلت الشريعة من احلكدمة لارت ال قيدمة هلا ،فبث روح
احلكدمة يف جسد الشريعة هو األمراخلاص املتعلق ابلكاملني املنتظدمني يف اجلدمعية املركزية .ومن مثل
هذا املثال يقدر الرجل أن يفهم لزوم شريعة مساوية لنوع اإلنسان ،فلنفرض قوما هلم لسان خمصوص،
وطريقة للدمعاشرة خمصولة إذا كانت جتاوزت من املاليني فهي أمة عظيدمة ،ولنفرض هلم حكدما
سلطاان ،ونظام احلكم انفذ يف مجيع أقطار األرض،وهلم حكدمة:علم وتعليدمها جاريف املدارس
االبتدائية املوسطة العالية إلی مجيع أقطار األرض ،وبني حكدمهم ،وحكدمتهم تطابق ،فيكون هناك
ال بد طبقات بعضها أقدم من بعض يف العلم ،واحلكم؛لكن إذا حكدمنا علی القوم يف جمدموعة
حنكم أهنم عاملون،وأن اإلنصاف والعدل يصل إلی كل رجل،وأن العلم ميسر لكل رجل ،وأن مرافق
احلياة منظدمة .كل رجل بسعيه يتدمكن أن يصل إلی أعلی الدرجات .تلك الكلدمة غاية مدح
القوم .ومع ذلك فيها طبقات ،ومع ذلك يكون فيه ظلم وجهل .فهذا كأنه الزم للفطرة اإلنسانية
ال ميكن جتريد الفطرة عنها .وإذا فرضنا هذا النظام كله يف احلكدمة،واحلكدمة مطابق ملا قرره امل ٔال
األعلی لذلك الصنف ولل إليهم بواسطة نيب أو رسول ،فكل ما استقاموا علی تلك الطريقة
النتفعوا يف الدنيا مبا ميكن من االنتفاع .وملا كان اعتدمادهم بواسطة الرسول علی امل ٔال األعل ،
ويعرفون الرب مثل ما يعرفه امل ٔال األعلی ،ويعرفون أن ألل كدماهلم هو اللحوق ابمل ٔال األعلی إذا
ماتوا انتقلوا إلی السعادة مبثل ذلك التيسري الذي حصل هلم يف مرافق احلياة .هذا هو إمتام النعدمة
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علی اإلنسانية .فإذا جتاوزوا عن ذلك إما نسوا الداراالٓخرة أوفسد تطبيق احلكم ،واحلكدمة فيهم،
فيجري التظامل يف الدنيا ،وتكون العبقات مانعة عن الولول إلی امل ٔال األعلی.هذا هو املراد من
شقاوة اإلنسان .فإذا آمنوا ابهلل معناه :آمنوا بتجلية يف حظرية القدس ،ويعربعنه يف لغة العامة:
آمنت ابهلل وأبمسائه ولفاته ومبالئكته وابلقدر خريه وشره من هللا .هذا كله شرح لإليقان حبظرية
القدس فقط بلسان احلكدمة مث كلدمة تضاف إلی اإلميان اجملدمل ،وقلبت مجيع أحكامه .هذا يكون
إيقاان بنزول أحكام حظرية القدس بواسطة األنبياء إلی النوع اإلنساين .فاحلالل أن ابإلميان ابهلل،
وابلعدمل علی كتاب هللا يصلح اجملتدمع اإلنساين مبثل ما هو مكتوب يف فطرته أقصی ما ميكن.
وكل ما قاموا واستقاموا علی تلك الطريقة ال أيتيهم الزوال عن اإلنسانية يف الدنيا والعذاب يف
االٓخرة .فهذا النصاب املقرر يسدمی ابلشريعة.
حم ( )4تَ ْن ِّزيل ال ِّ
ْكتَ ِّ
اَّلل ال َْع ِّز ِّ
اب ِّم َن َّ
يز ا ْحلَ ِّك ِّيم . .إشارة إلی أن تنزيل الكتاب جيدمع بني احلكم،
م

واحلكدمة .العزيز ال يكون إالمن يكون حاكدما علی نفسه ال حيكم عليه سوی هللا أحد .واحلكيم
إشارة إلی احلكدمة والعلم احلق ،فإقامة الشريعة بني عامة الناس هو العدمل التعدمريي يف االنقالب
حيتاج إلی جماهدات خمصولة ال كدمجاهدات املؤمنني علی الكفار .االجتهاد يف إقامة الشريعة
حيتاج إلی بث حكدمة االجتدماع يف القوم كلهم يعرفون أن أحدان ال يكفي لنفسه إالابالجتدماع مث
يعرفون تطور االجتدماع من االبتداء إلی التوسط إلی األعلی ،ويكون طريق االرتقاء يسعی كل
رجل منهم متبعني حقه فيه ال مينعه عنه مانع وال يكون له يف فهدمه احنالق .تعدميم مثل هذا العلم
السماو ِّ
ات
يف القوم حيتاج إلی جماهدة كبرية .بعد ذلك ينتظم جمتدمع علی شريعة واضحة .إِّ َّن ِّيف َّ َ َ
ِّ
ت لِّل ِّ
ت لَِّقوظم يوقِّنمو َن ( )1وا ْختِّ َال ِّ
ظ
ِّ
ظ
َو ْاأل َْر ِّ
ف
ْم ْؤمنِّ َ
آَّي ٌ ْ م
ني (َ )3وِّيف َخلْق مك ْم َوَما يَبمث م ْن َدابَّة َ
َ
ِ َآل ََّي م
اَّلل ِّمن َّ ِّ ِّ
ص ِّر ِّ
اللَّْي ِّل َوالنَّه ِّ
يف ِّ
الرََّي ِّح
ِ بَ ْع َد َم ْوِّتا َوتَ ْ
َحيَا بِّه ْاأل َْر َ
الس َماء م ْن ِّرْز ظق فَأ ْ
ار َوَما أَنْ َز َل َّ َ
ت لَِّق ْوظم يَ ْع ِّقلمو َن  5كتبنا سطورا .واالٓن نتفكر فيها :ما معنی هذه االٓايت؟ أبواب خمتلفة من
آَّي ٌ
َ
االٓايت فصلها هللا يف فصول :األول يف السدموت واألرض آايت ،السدماء تكون دائدما علی حالة
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واحدة ،فالزم علی اإلنسان أن يستفيد من تغري حاالت السدماء ،ويستعد لذلك مث هل األرض
كلها علی حالة واحدة؟واالختالف يف طبيعتها كثري .جبال ،رمال ،أهنار ،جنات ،لحاری
فيستفيد الرجل من تلك األراضی املختلفة بدون اجتهاد منه يف جعل نفسه موافقاً لتلك احلاالت

كال! فالفطرة اإلنسانية هتديه .وتلك الفطرة تكون سببا لتقسيم اإلنسان علی األلناف .رجل
حيب أن يسكن يف اجلبال ،وآخر حيب أن يعيش يف الرمال ،وآخر حيب أن يكون علی شواطئ
األهنار أو البحار.كل ابقتضاء من فطرته .ففي األرض آايت للدمؤمنني .إذا أشكل عليهم األمر
كيف خيتلف أمر هللا الواحد يف األقوام املختلفة؟ فتفكروا يف األرض جتدون آايت هتديهم إىل احلق،
إذا تفكروا يف تلك املسألة حيصل عندهم ألول االجتدماع الفطري ،وحيصل عندهم أسباب
االختالف يف األلناف.وتلك األلول تسدمی آايت .واملؤمنون إذا مل يتفكروا يف تلك االٓايت ال
ميكن هلم إقامة التدمدن اجلامع لةأقوام .ومثل ما ذكران من التفصيل يف األرض هكذا حاالت
السدماء خمتلفة عند ألناف اإلنسانية ،فال حيب أحد أن يرحتل عن تلك السدماء اليت اعتادها قوم
ٔايتيهم الثلج يف أايم الشتاء ،وهم يقدرون قدرة ،وقوم ٔاييت عندهم األمطار يف الصيف.هذا طبيعته
تقتضي بفطرته أن ينتفع من األهنار يف الصيف ،وهذا هتديه فطرته إلی أن ينتفع من الثلج يف
الشتاء .مسعنا يف كابل مثال :كابل بی انن می ماند وبی برف منی ماند )1( ،ال نتوقع من رجل
يقيم يف دهلي أن يفهم معناه .ففي السدماء آايت ،حاالت خمتلفة توجب تصنف األقوام .ففهم
سرأتثري السدماء ،واألرض اخلالة يقوم قوم يف معيشتهم ،وتعيني ألول ذلك هي االٓايت .فإذا
كان رجل يريد أن جيدمع األقوام علی مركز فليفهم أوال ما أيكله األقوام يف بيوهتم ،ويف أي نقطة
ميكن أن جيتدمع كل منهم ،وأي نقطة سعی االجتدماع .علی تلك النقطة الجيري نفعا بل يزيدهم
اختالفا .ومثل هذا الفقه ،ومعرفة االٓايت أول شیء جيب علی املؤمنني.
ِّ
ظ
ِّ
ت لَِّق ْوظم يموقِّنمو َن  2األولاف اخلليقة
آَّي ٌ
الفصل الثاينَ :وِّيف َخلْق مك ْم َوَما يَبمث م ْن َدابَّة َ

اجلبلية تكون سببا لالختالف يف ألناف اإلنسانية .رجل فيه قوة الغضب زائدا ،وآخر فيه قوة
( )1مقولة باللغة الفارسية،ترجمتها بالعربية:كابل يقوم بدون الخبز،وبدون الثلج اليستطيع أن يقوم.الباحث.
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الرمحة زائدا .هل ميكن عدمها من لنف واحد؟ قوم أذكياء ،وآخرون أغبياء هل جيران عجلة
واحدة؟ هذا أمرواحد .والثاين :كل قطعة من األرض هلا حيواانت من نوع واحد .واإلنسان بطبيعته
يتلبس حبيواانت أرضه .ومبثل ذلك أيضا خيتلف االنسانية قوم عندهم شياه ،وقوم عندهم إبل .هل
تظنون أن أخالق هؤالء تستواين؟ عندان يف اهلند مثل :رجل غاب عنه عناق فأخذ يفتشه يف
الصحراء لقيه رجل لاحب إبل يرعی اإلبل ،فسأله عن شاته قال لاحب اإلبل :كم يكون قده؟
أشار إليه أنه دون الركبة ضحك فقال :حنن ال ننظر إلی ما حتت الركبة أبدا .ومن مل يتيقن أبلول
نفسيات األقوام ،وألول معاشرهتم مع احليواانت ال يقدرأن جيدمع اإلنسانية أبدا .الرتكستان عندهم
خيل ،واهلند عندهم البقر .وكال القومني من ألل واحد وعنصر واحد .تری يف الرتكستاين حب
الغزو ،وحب اهلجوم ،وتری يف اهلندي الذي يالبس البقر اإلطاعة لكل من غلب .فهل يكون يف
دماغ القومني فرق أبدا؟ والنيب أوضح املسألة يف رعاة اإلبل ،ورعاة الشاة .هذا ابب آخر يف ألول
االختالف ،واالتفاق يف ألناف النوع اإلنساين.
الفصل الثالث :أسباب مكاسب الرزق ختتلف يف البالد؛وذلك يؤثر يف اختالف األقوام.
إذا كان طرق مكاسب الرزق كثرية يكون القوم أهل عقول يزيدون يف احلكدمة علی األقوام .وإذا
كان طريق كسب الرزق واحدا يكونون جامدين ال يفهدمون معنی االرتقاء واالجتدماع .قوله:
واختالف الليل والنهار إذا كان الليل والنهار معتدلني يكون نشاطهم للعدمل حتت قاعدة،
ويفهدمون أن قدرة هللا ٔتويد عدمل اإلنسان .وإذا كانت البالد فيها طول الليل ،والنهار خارج عن

االعتدال ال يكون فكر تلك األقوام منظدما ،ويظنون القدرة اإلهلية متنع اإلنسان عن احلرية يف عدمله
اَّلل ِّمن َّ ِّ ِّ
ِ هذا هو الثاين .فإذا كان نزول
َحيَا بِّه ْاأل َْر َ
الس َماء م ْن ِّرْز ظق فَأ ْ
هذا واحدَ .وَما أَنْ َز َل َّ َ
املطر إلحياء األرض موافقا حلاجات اإلنسان؛وذلك يكون يف املناطق املعتدلة ينش ٔا هناك فكر
انتظام مجيع األمور حتت نظام واحد .السدماوايت ،واألرضيات يهتدي اإلنسان بعد ذلك إلی
االعتدماد علی نفسه ،فيتنور منه نور يهديه إلی احلق .وإذا مل يقدر إلنشاء الفكر لتنظيم مجيع
الكون حتت نظام واحد يری نفسه عاجزا فال يتكامل االعتدماد علی النفس فال يفور ذلك النور
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الذي هو مودع يف قلبه .وتصريف الرَّيح هذا هو األمر الثالث ينتفع به أولواالباب يف السفن،
ويف الرب علی إجياد معامل لسقي املاء ،وطحن احلبوب ،وأمثال ذلك فال يرتك شیء من مكوانت
العامل إال هو يريد االنتفاع به يهديه فطرته إلی االرتفاقات اجلديدة.
آَّيت لقوم يعقلون . .بتكامل العقل االرتفاقي يقدر الرجل علی جتويز لور موافقة
الجتدماع كل قوم مث مجعهم حتت كلدمة واحدة .وإذا مل يكن هلم عقول يف فهم االرتفاقات ال ٔاييت
منهم شیء .هذا جهاد آخر ال يقوم قوم وال شريعة إال به .فإذا كان ربنا هداان يف كتابه إلی
استعدمال العقل ،والفطرة يف فهم أسباب اختالف األقوام الظاهرة والباطنة من نفسياهتم ،ومن
األشياء اجملاورة ،ومن أتثري القوی السدماوية فيهم ،والتفكر بعد ذلك يف اجتدماعهم حتت قانون
عام .فإن كان رجل منا ال يلتفت إلی تلك القاعدة( )1بعد تعليم هللا وتنبيه فهل ميكن حلكيم
َي ح ِّد ظ
يث بَ ْع َد َّ
اَّلل
أومصلح أن يصرف أفكارهم إلی ذلك؟ إلی هذا املعنی إشارة يف قوله :فَبِّأ ِّ َ
آَّيتِّه يم ْؤِّمنمو َن  3حنن من زمان نسدمع الويالت من املسلدمني ،ودعاهتم أهنم هلكوا أهنم أتخروا
َو َ

فالزم أن يتفكروا يف طريق التقدم فيدعون يف ذلك إلی االقتداء أبقوام فاحتني .وعادة القوم الفاحتة

أنه إذا مل جيعل املفتوح عبدا له يعلدمهم من اخلرب الذي عنده شيئاً.
مجلة معرتضة :نستثين من ذلك طريق املسلدمني االنقالبيني يف الصدر االول أهنم فتحوا
املدمالك وقهروا األقوام واستعبدوهم فإذا ٔراوا منهم عدم البغاوة علی االنقالب اإلسالمي ،والكتاب
اإلهلي جعلوهم مثل أنفسهم يف كل شیء لعل ذلك كان طبيعة االنقالب أو كان ذلك إبخاللهم
يف تكدميل اإلنسانية .وإمنا اشتغلوا ابحملاربة مع ملوك جبابرة فقط .أما األقوام املقهورة حتت أيدي
اجلباريني ملا وقعت يف أيدی الفاحتني عدملوا معهم مثل ما كانوا يعدملون ألبنائهم .وكان ذلك لافيا
عندان إلی مقتل عثدمان .وبعد الفتنة كانت تطورات .وحنن جنعل املثل األعلی ابإلسالمية الدور
األول فقط؛وذلك من أهم ألول استفدانها من حكدمة اإلمام ويل هللا تفسري خري القرون الثلثة،
( )1في ن م  :ا فكار
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وحصرها يف قرون النيب ،وقرن الشيخني ،وقرن عثدمان .هذه حكدمة ابلغة فلم جند عند أحد وال
احملدثني وال املؤرخني وال احلكدماء؛فذلك القرن نستثنيه من ذلك احلكم.

()1

فنحن نقيم معلدمني وأنيت حبجة هللا البالغة وأمثاهلا؛لكن القوم ملا أعرضوا عن تفهيم الرب
ال يفهم أمران إال ابلصعوبة ،واجلهد اجلهيد ،فاإلعراض عن هذا العلم موت لالجتدماع ،وسلب قوة
ممن يريد التقدم .عندان هذه االٓايت إشارة إلی هذا األمر الضروري ويل لِّ مك ِّل أَفَّ ظ
اك أَثِّ ظيم ( )8إىل
َْ ٌ
أليم املراد منه :الرجل ينظر يف ظاهر األمر ،وأييت ابلقصص الكاذبة كان أبوان عدمل كذا وكذا،
اَّلل تم ْت لَى َعلَْيه مُثَّ ي ِّ
والشيخ الفالين له كرامة كذا وكذا .هذا أفاك أثيم .يسمع آَّي ِّ
ت َّ
صر مم ْستَ ْكِّربا
م
ََْم َ
اَّلل تم ْت لَى َعلَْيه مُثَّ ي ِّ
اب أَلِّ ظيم يسمع آَّي ِّ
َكأَ ْن ََلْ يَ ْس َم ْعها فَ بَ ِّش ْره بِّ َع َذ ظ
ت َّ
صر مم ْستَ ْكِّربا  .8هللا يهديه
م
ََْم َ

إلی السدماء إلی األرض ،ويستخرج منها ألوال تنفعه يف حياته ،وهو يوجه أنظار الناس إلی التفكر

يف ذلك ،ويستكرب مبا عنده من اخلزاانت .فبشره بعذاب أليم هذا دائدما يكون حتت حكومة قوم
ِّ ِّ
آَّيتِّنَا َش ْي ئا َّاَّتَ َذها ه مزوا  4شيئا تلك األلول البسيطة يفهدمها كل إنسان،
آخر َوإِّذَا َعل َم م ْن َ
( )1في ن م " :فلما تبع المسلمون فاتحين هم أوال أمروهم بترك معاشرتهم من اللباس وا كل والشرب لقوم واختيار
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
افتراق بين القوم بين الجديد والقديم.وهذا النزاع يفض ي بعض ا قوام إلى االرتقاء،والبعض إلى الموت س باب
خارجية،فمص ر كانت قريبة من العرب فكان الطمع لفرنس ا والبريطانيا على الس واء وإيتاليا وألمانيا أيض ا بترقبات
الفرص ة.فكان في تنازع بين ا قوام والهند وقع بالص دفة بيد البريطانية فقط فاطلعوها،ولم يقدروا على ابتالء مص ر،
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
الس يد أحمد خان مؤس س عليكره،والس يد جمال الدين ا فغاني منش أ الحركة القومية في مص ر كالهما منهاجهما
واحد.الس يد أحمد عالنية،وجمال الدين كأنه عمل بالتقية،وليس مدار دعوتهما إال التبص ر في س نن االجتماع
واالفتراق.أنا طالعت طريقة الس يدين،ورفض تهما،وقدمت تعليم حجة هللا البالغة على جميع التعليمات بعد القرآن،وفيه
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
وارتق اء االرتف اق ات ك ل ذل ك تبع ا لبرن امج ة قومي ة.ف إذا فرظ من ذل ك فليتفكر في كت اب هللا ال أقول إني أزدري
بالسيدين؛ نهما وظيفتهما حسب اقتضاء ذلك العصر على ما وصل إليه عقلهما والألوم عليهم في ذلك أما االستمرار
على ذلك إلى آخر الدهر فهذا ليس مما ق ضا به السيدان إنما هو جهل من المتبعين؛فليرجعوا أوال إلى حجة هللا البالغة
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
إحياء العلوم،وبعد شيوع ذلك بين ا قوام الم سلمة ما تأثروا به مثل تأثر أهل الهند،فو ضح عندي بعد التعمق أن ذلك
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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ني مبثل تلك األلول
وهو يستهزئ هبا أن هذا يكون مدارا لعظدمة األقوام .أمولَئِّ َ
اب ممه ٌ
ك َهل ْم َع َذ ٌ
يعدمل االٓخرون ،وحيكدمون عليهم .مثل هذا الرجل إذا أفسد اجتدماعية ،ومتكن القوم الغالب عليه

هوال يقدر اآلن أن يعدمل مبا يؤمن من كتاب هللا حبرية بل يعدمل أبمر احلكومة الغالبة لضدما أمره
ِّ
ِّ
سبموا َش ْي ئا  23وهؤالء الذين
َّم َوَال يم ْغ ِِّن َع ْنه ْم َما َك َ
به كتابه فيكون نتيجة ذلك م ْن َوَرائه ْم َجهن م
ون َّ ِّ
ِّ
هو تبعهم ،واختذوهم أولياء وقال :وَال ما َّاَّتَ مذوا ِّمن مد ِّ
يم . .املفسرون
اء َوَهل ْم َع َذ ٌ
ْ
َ َ
اب َعظ ٌ
اَّلل أ َْوليَ َ
كثري منهم كلدما جاء ذكر اختذوا من دون . .اخل محلوها علی األلنام فقط( .)1فإن التق طائفة
حيدملون علی املشائخ ،والعلدماء الذين يقلدهم الناس يف األمور الفاسدة ،وليس الرجل مهته أن
يصرح أبن األقوام الغالبة علی املسلدمني أيضا داخلة يف عدموم تلك االٓايت .فدمن كان راضيا
إبطاعتهم فال يغرت بظاهر إميانه ،وسبه األلنام ،واملقلدين فقط بل جيعل نفسه أول داخل فيهم إذا
كان حتت قوم آخرين يتخذ من دون هللا أولياء .من زمن فهدمنا هذا خرج من دماغي الكرب الذي
كنت أجده علی كثري من الناس أهنم أعرضوا عن الكتاب ،أعرضوا عن السنة ،وحنن مشتغلون به
فلدما فهدمنا أن كوننا حتت حكومة بريطانيا حييط مجيع أعدمالنا الصاحلة اعتزل ذلك من دماغنا.
شيخنا( )2يف آخر أايمه ملا رجع من مالتا إلی اهلند قال :خلواص ألحابه االٓن تغري برانجمنا،
ونرتك كل إلالح نشتغل به ،ولنتوجه إلی األمر الواحد فقط ،وهو حترران عن بريطانيا .وبعد ذلك
ميكن كل شیء نؤخره إلی التحرر .وال أبس يف التأخري .هذا الذي ولی به خواص ألحابه قبل
وفاته .وإذا تنبه امل ٔرا هبذا يتغري مجيع برانجمه ه َذا هد يعين فقط والَّ ِّذين َك َفروا ِِّبَّي ِّ
ت َرِّب ْم َهل ْم
َ َ م َ
ع َذ ِّ
ِّ
يم  22يعين يعرضون عن هذا اهلدی هلم عذاب اليم  .االٓن أيمر هللا من يؤمن
َ ٌ
اب م ْن ِّر ْج ظز أَل ٌ
ِّ
ابلكتاب ابهلداية اليت أشار إليهاِّ َّ َّ :
ْك فِّيه ِّأب َْم ِّره َولِّتَ ْب تَ غموا
ي الْ مفل م
َّر لَ مك مم الْبَ ْح َر لتَ ْج ِّر َ
اَّلل الذي َسخ َ
ضلِّه َولَ َعلَّ مك ْم تَ ْش مك مرو َن  24ال حاجة إلی تفسري شیء ،فإن األمر واضح ملن يعرف
ِّم ْن فَ ْ
()1يذكرالشيخ ابن كثير في تفسير قوله تعالى":وال ما اتخذوا من دون هللا أولياء أي وال تغني عنهم اآللهة التي عبدوها
من دون هللا شيئا"..لينظر:تفسير القرآن العظيم،اإلمام الدمشقي.944/7،وغيرذلك من التفاسير المشهورة عند أهل
السنة.الباحث
( )2المراد منه شيخ الهند.الباحث
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السماو ِّ
ِ َِّ
ات َوَما ِّيف ْاأل َْر ِّ
مجيعا ِّم ْنه إِّ َّن ِّيف
َّر لَ مك ْم َما ِّيف َّ َ َ
االرتفاقات مث بعد ذلك قولهَ :و َسخ َ
ِّ
ك َآلَّي ظ
ت لَِّق ْوظم يَتَ َف َّك مرو َن  43فاإلنسان يتوجه إلی تكدميل التفكر يف هذه األمور ،واليضيع
ذَل َ َ
ِّ ِّ
آمنموا يَ ْغ ِّف مروا لِّلَّ ِّذي َن َال يَ ْر مجو َن أَ ََّّي َم
ين َ
وقته يف اجملادلة مع املعاندين .إلی ذلك إشارة يف قم ْل للَّذ َ
َّ ِّ
ي قَ ْوما ِِّبَا َكانموا يَ ْك ِّسبمو َن )1( .41حركة الزمان تكون مسلسلة حتت نتائج العلل،
اَّلل ليَ ْج ِّز َ
واألسباب هم ال يرجوهنا يعين ال يفهدمون تسلسل الواقعات.

قل للذين آمنوا يعين للذين يعلدمون يغفرون هؤالء اليتنازعون معهم ،فإهنم اليهتدون يف
تلك احلالة إال إذا جعلتم مثاال لاحلا للتفكر ،فأنتم إذا أكدملتم أمركم ،ونظم السطلنة فيها أقوام
خمتلفة ،وطبقات متفاوتة ،ورأى ذلك منكم أنكم ابتباع أمر الكتاب وللتم إلی تلك الدرجة املنيعة
ِّ
ي قَ ْوما ِِّبَا َكانموا يَ ْك ِّسبمو َن (َ )22م ْن َع ِّم َل
ميكن أهنم بعد ذلك يتفكرون فاغفروا هلم اليوم ليَ ْج ِّز َ
ِّ ِّ ِّ
اء فَ َعلَْيها مُثَّ إِّ َىل َربِّ مك ْم تم ْر َجعمو َن  45تكدميل مقصدكم ،وعدم االلتفات
َ
صاحلا فَلنَ ْفسه َوَم ْن أ َ
َس َ

إلی املنازعني ال يضركم كدما حيتاج هؤالء املخالفون أن ينظروا مثاال الجتدماع عظيم .كذلك

املتفكرون منكم أيضا حيتاجون إلی مثال يتخذونه قدوة لينتظم هلم األمر بسهولة( .)2فإذا جعلنا يف
العدمل مثاال لاحلا إماما وقدوة نفوز يف مجع األمور املتفرقة .وتنظيدمها يف أدنی مدة بفائدة عظيدمة
ِّ ِّ
يل
ال يرجی مثلها؛ألن عدملنا هذا يزيد علی ذلك اإلمام مبدارج .اآلن نق ٔرا َولََق ْد آتَ ْي نَا بَِِّن إ ْس َرائ َ
( )1في ن م  :أيام هللا
( )2في ن م " :جملة معترض ة :رأينا طالبين للعلم مواففين يش تغالن بجهد في العلوم بين طريقتهما فرق أحدهما
يقرأ ويفهم يجعله من منزلته بالنظر إلى ذلك المثال مثال :الرجل قرأ
يجعل رجال كامال كالمثل بين عينيه وكل ش
النحو وأكم ل الفن ثم رأى ه ذا ا س ت اذ ال يجع ل ه ذا العلم من مع الى ا مور،فه ذا الط ال ب يجعل ه في ال درج ة
الس افلة،ويرجع إلى المنطق وكتب من الحكمة ويرجع إلى أص ول الفقه وكتب الفقه فيتكامل الفنين المتقاربين ثم ينظر
إلى هذا الش يخ أنه،وإن جعله فوق النحو لكن اليجعله منتهي طالب العلم فاش تغل هذا الطالب بعلوم الكتاب والس نة
ومعرفة الحكمة فيهما وأكملهما فرأى أن هذا ا س تاذ يجعلهما من معالى العلوم فهذا الطالب جمع الفنون ورتبها على
ذهنيته هذا المثال المحس وس عنده هذا مثال واحد للطالب والطالب الثاني يتوجه أيض ا إلى تلك الفنون كلها
ويتكاملها؛لكن ال بهذا الترتيب كي ما تيس ر له اش تغل به وأحاط بذلك الفن ثم اش تغل بآخر هكذا هو يرتب الفنون
بترتيب،ويجعلها في نظام واحد؛لكن هل يكون مثل الطالب ا ول كالنرأينا ش واهد لذلك عديدة:الرجل ا ول بعد
فراغه من طلب العلوم يجد طريق العمل مفتوحا عنده،والثاني كالمتحيز يقدم هذا العلم على هذا.وإذا رأى أنه الينفع
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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ِّ
ني  46وآتَ ْي نَاهم ب يِّنَ ظ
ْكتَاب وا ْحل ْكم والن ب َّو َة ورَزقْنَاهم ِّمن الطَّيِّب ِّ
ات َوفَ َّ
ات
ضلْنَاه ْم َعلَى ال َْعالَ ِّم َ
ال َ َ م َ َ م َ َ ْ َ َ
َْ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ك ي ْق ِّ
ضي بَ ْي نَه ْم يَ ْوَم
ْم بَغْيا بَ ْي نَه ْم إِّ َّن َربَّ َ َ
م َن ْاأل َْم ِّر فَ َما ا ْختَ لَ مفوا إَِّّال م ْن بَ ْعد َما َج َ
اءه مم الْعل م
ظ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
اء
يما َكانموا فِّيه َُيْتَلِّ مفو َن  47مُثَّ َج َعلْنَ َ
الْقيَ َامة ف َ
اك َعلَى َش ِّر َيعة م َن ْاأل َْم ِّر فَاتَّب ْعها َوَال تَ تَّب ْع أَه َو َ
َّ ِّ
ين َال يَ ْعلَ ممو َن  ،48فكان حكم بين إسرائيل ،وتفضيلهم مث يف زمن داؤد وسليدمان .وسليدمان
الذ َ
كان له طيارات يف اهلواء ،وغوالات يف البحر ،وجنود علی سطح األرض .أفكل ذلك مأمور به

يف التوراة يف األحكام العشرة؟مث حيكدمون بني املتخالدمني ،فداؤد حيكم بطريق مبين علی أساس،
وسليدمان حيكم أبحسن منه .أليس ذلك كله اجتهاد ،ومنهاج؟ وبدون التفكر يف آايت هللا وللوا
إلی تلك الرتبة .مث جعلناك علی شريعة أكدمل من شريعتهم ،وأمجع لةأقوام فأنتم جتتهدون مبثال بين
إسرائيل اجتهاد أكثر ،وأفضل منهم .كان هذا ارتقاء بين إسرائيل مبنيا علی بينات من األمر.
هكذا أنتم أيضا تعدملون يف مجيع أموركم .واالبتناء يكون علی بينات من األمر .واألمرالصحيح إذا
مل يلتفت إليه ال يكون بينا .وإذا تفكر فيه واحد بعد واحد ،ومجاعة بعد مجاعة تصري بيناتَ .وَال
تَ تَّبِّع أَهو َّ ِّ
ين َال يَ ْعلَ ممو َن  27اجلهال هواهم أن ال يتكلفوا يف حتصيل العلوم إِّ َّن ْم لَ ْن يم ْغنموا
اء الذ َ
ْ ََ
ِّ
ِّ
ضه ْم أ َْولِّيَاءم بَ ْع ظ
ض َو َّ
ك ِّم َن َّ
ني  24إذا وافقتهم فكأنك
ني بَ ْع م
َع ْن َ
اَّلل َوِّيل ال مْمتَّق َ
اَّلل َش ْي ئا َوإِّ َّن الظَّال ِّم َ
خرجت عن اتباع أمر هللا .وإن الظاومني بعضهم أولياء بعض .هؤالء الناس ال يتفكرون إلقامة
العدل ،فيصريون مبتلني ابلظلم ،فأنتم يف عدم التفكر ال تكونوا أولياءهم .وهللا ويل املتقني إن ما
أاتكم شريعة ،ونور قلوبكم لتقيدموا العدل يف مجيع األقوام .واجلزء الغالب عندان يف التقوی هو
العدل .وهللا ويل املتقني الذين يقيدمون العدل ،فأنتم ه ٔوالء املتقون .وهللا وليكم فال هتنوا يف إقامة
العدل بعد معرفة سرية األقوام ،ونفسياهتم الظاهرة والباطنة .اخللفاء الراشدون ملا فتحوا املدائن جعلو

األمري عليها سلدمان الفارسي( . )1أليس هذا تفكرا يف معرفة نفسيات األقوام؟ والناس متفقون أن
صلَّى ا َّ َعلَيْه َو َسلَّ َم_ وسئل عن نسبه،
( )1سلمان الفارسي أَبُو َعبْد ا َّ ويعر بسلمان الخير مولى َر ُسول ا َّ _ َ
فقال :أنا سلمان بْن اإلسالم.أصله من فارس ،من رامهرمز،وكان اسمه قبل اإلسالم مابه بْن بوذخشان بْن مورسالن
بْن بهبوذان بْن فيروز بْن س هرك ،من ولد آب الملك.كان ببالد فارس مجوس يا س ادن النار وأول مش اهده مع رس ول
هللا صلى هللا عليه وسلم الخندق ،ولم يتخل عن مشهد بعد الخندق،قال أهل العلم :عاش سلمان ثلثمائة وخمسين سنة
لينظر :أسد الغابة :ابن ا ثير.150 /9 ,
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املسلدمني إلی ذلك الزمان ما دخل فيهم شیء إال حتت أمر القران .هم تدبروا القرآن ،وفهدموا أن
صائِّمر لِّلن ِّ
َّاِ َوهد َوَر ْمحَةٌ لَِّق ْوظم يموقِّنمو َن .43
رعاية نفسيات الناس أوفق يف العدل فعلوا هبا ه َذا بَ َ
عندان إذا كان رجل سليم املزاج قوي الدماغ ،وأراد أن ينظم سلطنة علی حكم القرآن ،فالتدبر يف
القرآن يكفيه.
مجلة معرتضةٔ :راينا ومسعنا رجال من اهلنود عكف علی مهاهبارت ،فكل سؤال سأله الناس أييت هلم
من مهاهبارت؛ألن دماغه انصبغ بتلك الصبغة ،فإذا قدر الدماغ حلل هذا السؤال له تلك الصبغة
تدله إلی استخراج احلكم من بعض كلدمات مهاهبارت مث مثال آخرشيخ شيخنا بل شيخ مشائخنا
احلاج إمداد هللا( )1كان عكوفا علی املثنوي ،فكل مسألة سأله رجل يستخرجها من املثنوي هو
كان عارفا كامال جييب جبواب بتصفية قلبه؛لكن ذلك االنصباغ يسهل له االستنباط من املثنوي
مث ٔراينا الشيخ حسني بن حمدمد حمسن احملدث اليدماين األنصاری البهوابيل( )2كلدما سألناه عن مسألة
يف علم احلديث جييبنا من فتح الباری ،وفتح الباری أبيدينا وأنظاران ،فكنا نتعجب أنه كان متوجها
بكل مهته ،فيستحضر املسائل ،وخيفی علينا .ومن تلك األمثلة استخرجت قاعدة :القرآن إمنا أنزل
إلنشاء انقالب عظيم يف العامل .فكل رجل أراد أن ينتظم حكومة انقالبية بعد رد الباطل ،وكان
صائِّمر لِّلن ِّ
َّاِ َوهد
عكوفا علی القرآن جيد منه كلدما حيتاج إليه .عندي هذا معنی قوله:ه َذا بَ َ
َوَر ْمحَةٌ لَِّق ْوظم يموقِّنمو َن ونذكر االٓن قطعة من  27وآتيناهم إلی ُيتلفون .هللا ذكر بين إسرائيل
كاإلمام ،والقدوة للدمسلدمني يف أعدماهلم مث الذين اختلفوا يف الكتاب .وبينات األمر هي ألول
احلكم الواضحة اختلفوا عنها يقضون لقوم بوجه ،واالٓخرين بوجه آخر مثل أهل التطفيف ،وكان
ذلك بغيا بينهم .كل قوم قبيلة رجل اليطيعون أمثاهلم .وهذا يكون بسبب عدم فهم أسراراالجتدماع،
( )1سبق ترجمته
( )2هو الش يخ حس ين بن محس ن اليماني كانت والدته ببلدة الحديدة ربعة عش ر مض ين من جمادى ا ولى
س نة 5941ه ,وكان من ش يوخه :والده،والس يد حس ن بن عبد الباري ا هدل مفتي زبيد وغيرهم من أئمة الكبار .فقدم
أرض الهند ،وذلك بعد خمس س نين من الفتنة العظيمة بالهند فدخل بهوبال في عهد س كندر بيكم وأقام بها س نتين،ثم
رجع إلى وطنه،ثم عاد بعد خمس س نين في عهد ش اهجهان بيكم ،وأقام ببلدة بهوبال أربع س نوات ،ثم رجع إلى
وطنه.من مص نفاته  :تعليقات على س نن أبي داؤد.توفي في عام 5397ه.لينظر :نزهة الخواطر :للحس ني /8 ,
.5954-5959
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واالفرتاق إن كان االجتدماع سبب قوة فاالفرتاق يكون سبب سلب قوة .واالفرتاق ال أييت إال من
ذلك الطريق .رجل ال يطيع رجال مثله جيعل لنفسه فرقة خمالفة لفرقة املتبوع .هذه البغاوة تكون
سبب االختالف .وعندان تلك هي دابة األرض اليت أتكل منس ٔاة امللك .فاهلل ذكر أن هللا
يقضي؛ألن االختالف فيه حق ،وفيه ابطل ،فدمثل هذا االختالف ٔيوخر إلی يوم القيامة ،وحنن

أنخذ من تلك اآلية إشارتني :2 :املسلدمون ال يتبعوهنم يف هذا األمر ،وكذلك فعل الصدر األول

ايتدمروا أبمر القرآن  :4إن ذلك يقع بني املسلدمني سواء بسواء؛ألن البغاوة أمر طبيعي الميكن أن
يستدمر املسلدمون ،وال يكون فيهم الباغي؛لكن املدة اليت استفدانها من قوله حم مل يقع يف تلك
املدة بغاوة ،وما اتبعوا يف تلك املدة طريق فساد بين إسرائيل .مت الذي كان تركناه.
فصل :هذا االنقالب ،وهذا التعدمري يكون بوجهني مشتبهني يف الظاهر مفرتقني يف الباطل.
السلطان يريد التغلب علی السالطني ،فيتفكر يف أسرار االجتدماع واالفرتاق وقانون اهلدم
والتعدمري؛لكن يكون مرجعه انتفاع هذا السلطان أوال ابلذخائر املادية واملفاخر املعنوية .وكل من
يكون أقرب إىل هللا يف اتباع هواه من أهل بيته وقومه ورعااي مملكته؛ليكون أقرب إليه وينفق من
تلك الذخائر وميدحونه ،فيفتخر بذلك علی امللوك .ومن خيالف هواه يضيق عليه عيش الدنيا،
وإن كان من أوالده وأهل بيته أوعائلته وقومه ورعيته .هذا نوع من التغلب وانتظام الجتدماع الناس
علی درجة عالية .وقسم آخر :قانون العدل الذي وضع هللا يف فطرة كل إنسان بعد ما قرره يف
األعلی ،وأنزله علی لسان رسله .كل من يكون مطابقا لذلك القانون يكون مرحوما .وكل
امل ٔال
ٰ

من خالفه يكون مرجوما .فاملعيار يف احلق والباطل ليس هوى رجل أي رجل كان بل القانون
اإلهلي املقرر الذي ال يتبدل ،ويدركه الناس بفطرته ،ومجاعة من املؤمنني ،وعلی ٔراسهم رسوهلم
يتفكرون يف أسرار االجتدماع واالفرتاق وألول اهلدم والتعدمري .ففي الظاهر أمرمها متقارب متشابه.

ويف املعنی فالفرق بينهدما مثل الفرق بني السدماء واألرض أوالنور أوالظلدمة ،فاآلايت اليت بعد ذلك
يف هذه السورة تشري إلی رد النوع األول من احلكومة واهلدم والتعدمري لذلك ،وجيعل النوع الثاين
مفرتقا عنه ببينات .فدمن االٓية  42,44أشار هللا إلی أن هاتني الطريقني ليسا بسواء بل يكون
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َّ ِّ
فضل الطريقة الثانية علی األولی واضحا .أ َْم ح ِّس َّ ِّ
اجتَ رحوا َّ ِّ
ين
ين ْ َ م
السيِّئَات أَ ْن َْْن َعلَه ْم َكالذ َ
ب الذ َ
َ َ
آمنموا و َع ِّملموا َّ ِّ ِّ
اء َما َُْي مك ممو َن  .42مث بعد ذلك من  40إلی
َ َ
الصاحلَات َس َواء َُْميَاه ْم َوممََا مت ْم َس َ
 43بيان بطالن الطريقة األولی أبمر واضح أهنم ال يلتفتون إلی الدار االٓخرة ،وحيصرون مجيع

جهودهم يف احلياة الدنيا .ومن يتعدمق يف أسرار االجتدماع يصري جمبورا إلی إثبات الداراالٓخرة،
َولَّه
ت َم ِّن َّاَّتَ َذ إِّ َهله ه َواه َوأ َ
فإنكارهم الدار االٓخرة لار مسة علی بطالهنم .نقرر االٓايت أَفَ َرأَيْ َ
ِّ
ِّ
ش َاوة فَ َم ْن يَه ِّديه ِّم ْن بَ ْع ِّد َّ
َّ
اَّلل أَفَ َال
ص ِّره ِّر َ
اَّلل َعلَى عل ظْم َو َختَ َم َعلَى َسَْعه َوقَ ْلبِّه َو َج َع َل َعلَى بَ َ
تَ َذ َّك مرو َن  .40كل حكم يوافق هواه حق .وكل حكم خيالف هواه ابطل .وال جيرتئ علی ذلك يف

سلطنة عظيدمة جتدمع بني األقوام إالرجل جاهل ،فالعقالء إذا حكدموا علی السلطنة العظيدمة يتخذون

وزراء من كل قوم ،وكل طائفة ،ويتبعون مشورهتم يقوم بذلك سلطنتهم .أما هذا جيعل هواه آهلة
َولَّه َّ
اَّلل َعلَى ِّعل ظْم...هذا هو تقبيح للنوع األول من احلكومة ،ولكن أكثر الناس .وعندان إشارة
َوأ َ

إلی أن مثل هؤالء حيكدمون علی املسلدمني فالقرآن حكم عليهم من أول األمر لئال ينسب مثل
هذا إلی اإلسالم ،والقرآن مث هللا يصرح أبن ملك السدموت ،واألرض هلل( )1فدمن عدمل ابحلق جيازيه

أبحسن ما ميكن ،ومن حكم ابلباطل جيازيه مبا يستحقه .آخرالسورة هذه الثالث .امللك هلل من
 ۲۰إلی  ۲۲هذا تصريح مبلك هللا علی اجلدميع .من  ۳۷إلی  ۳۵بيان جزاء الكفار فقط .وبعد
ذلك آيتان تصريح فلله احلمد هذا تصريح أبن القران يقيم حكومة اجتدماعية عاملية إهليةَ .ولَه
ِّ
ِّ
السماو ِّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
يم  08هو الذي يستحق .احلدمد هلل.
الْك ِّْربََّيءم ِّيف َّ َ َ
ِ َوه َو ال َْع ِّز ميز ا ْحلَك م

( )1له ن كلمة "هللا" ذكر في بداية الجملة فإرجاع الضمير إليه أنسب.الباحث.
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بسم هللا الرمحن الرحيم

سورة األحقاف
"حم تَ ْن ِّزيل الْكِّتَ ِّ
اَّلل ال َْع ِّز ِّ
اب ِّم َن َّ
يز ا ْحلَ ِّك ِّيم " .األمر اخلاص يف هذه( )1السورة هو تكدميل
م

التعدمري بعد اهلدم .وهذا عدمل يستدعی( )2دوام العدمل والصرب عليه .واألمر املشكل فيه هو إبقاء
الروح بعد إقامة الصورة .االنقالب كالروح يكون معناه ترك الظلم علی الضعفاء ،فإن مل ميتنع
الظاملون فالتدمري هلم وإهالكهم .وبعد إهالكهم الزم لالجتدماع إقامة حكومة ال تكون مثل األول،
فتقام احلكومة وال يكون فيها إمكان الظلم .هذا أمر لعب .وهذا هو الذي نسدميه ابلتعدمري بعد
االنقالب .وألول ذلك القوة االنقالبية تبقی علی حاهلا .والتعليم والتذكري لالنقالب يكون علی
حالة .يف ضدمن ذلك يتكامل التعدمري .وأما بعد نسيان هذا العدمل فالتعدمري الذي يكون مثل األول
املنهدم .هذا حيتاج إلی تغيري ذهنية القوم .وهذا األمر والعدمل حيتاج إلی لرب طويل وجماهدة
عظيدمة؛لكن هذا اجلهاد نوعيته خالف اجلهاد يف اهلدم .واإلمام اجلامع للكيفيتني يكون كالكربيت
األمحر( )3يف اإلنسانية ،فاألحسن إقامة مجاعة مقامه .وتبديل النظام القومي أنه دائدما يهيئ القوة
لقيام اجلدماعة املعتدلة .فإذا تفكر رجل يف هذا العدمل يری أنه مشكل عظيم .إن كان أرض حمدود
وقوم حمدود يقيم الرجل ذلك الندموذج ،فالعدمل يف اجلدملة يكون سهال؛لكن األرض حماط ابألرضني،
والقوم حماط ابألقوام .إقامة احلدود بني األقوام غري ممكن .وإقامة احلدود بني األرضني ألعب من
ذلك نظرا إلی تلك املشكالت .كان يقول عدمر الفاروق":وددت لو أن بيننا وبني فارس خندق
من انر )4( .قليل من الناس يتفكرون يف قول الفاروق ،فإلالح قوم ال يعتدمد عليه إال بعد إلالح
( )1في ن م  :تلك.
( )2في ن م  :يستدعى الدوام يستدعي دوام العمل.
( )3كبريت:مادة معدنية صفراء اللون إلى الخضرة تكثر في البالد البركانية,شديدة االشتعال:9.ياقوت أحمر:3.ذهب
أحمر.لينظر:المعجم الوسيط,مجمع اللغة العربية القاهرة.783/9,
( )4إن الش يخ الس ندي ذكر ذلك ا ثر معنى أما لفظا فقد وجدته في تاريخ الطبري كما أخرجه اإلمام الطبري في
تاريخه عن طريق ش عيب :قال :حدثنا س ي  ،عن محمد والمهلب وعمرو ،قالوا :كان المس لمون بالبص رة وأرض ها-
وأرضها يومئذ سوادها ،وا هواز على ما هم عليه إلى ذلك اليوم ،ما غلبوا عليه منها ففي أيديهم ،وما صولحوا عليه
منها ففي أيدي أهله ،يؤدون الخراج وال يدخل عليهم ،ولهم الذمة والمنعة -وعميد الص لح الهرمزان وقد قال عمر:
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أقوام حميطني به .وتلك السلسلة ال تنتهي إال بعد إقامة اإللالح يف مجيع النوع اإلنساين .هذا
األمر الذي تكفل له القرآن ،وعجز عن أداء حقه املسلدمون بعد األلف الثاين كأهنم تركوا عزم
إلالح العامل أيضا .فاأللف األول ،وإن كان فيه نواقص ومناقضات؛لكن بقية العزم كانت
السماو ِّ
ِ َوَما بَ ْي نَه َما إَِّّال ِّاب ْحلَِّق
ات َو ْاأل َْر َ
موجودة .هذا معنی التعدمري بعد االنقالب " َما َخلَ ْقنَا َّ َ َ
َّ ِّ
وو َن" إن اإلنسان إذا تفكر يف النظام األرضي
ين َك َف مروا َع َّما أمنْ ِّذ مروا مم ْع ِّر م
َوأ َ
س ًّمى َوالذ َ
َج ظل مم َ
والسدماوي ،وتعلقه هبدما تفكراعدميقا يهتدي إلی احلق هذا معنی قوله  :إَِّّال ِّاب ْحلَِّق حتت حكدمة.
فإذا تعدمق الرجل نظره فيهدما يدرك ،فقوة اإللالح التت ٔاتی( )1يف اإلنسان إال بعد تعدميق التفكر.

()2
س ًّمى :كل شیء يف األرض فيه حكدمة؛لكن إلی مدة .وبعد ذلك جتديد ذلك األمر
َوأ َ
َج ظل مم َ

ألزم .لو مل يكن هذا كان األنبياء األولون أقاموا إلالح اإلنسانية ما احتججنا بعد ذلك إلی
األنبياء االٓخرين؛لكن ملا كان ذلك كله إلی وقت معني .إذا جتاوز الناس عن ذلك الوقت أحسوا
َّ ِّ
ين َك َف مروا َع َّما أمنْ ِّذ مروا  . . .املفاسد اليت غلبت علی الناس نريد
ابحلاجة إلی اإللالحَ .والذ َ
إلالحها .فلوترك الناس لتلك املفاسد ما احتججنا إلی االنقالب؛لكن ذلك األمر الفاسد قد

حس بنا هل البص رة س وادهم وا هواز ،وددت أن بيننا وبين فارس جبال من نار ال يصاااالون إلينا منه وال نصاااال
إليهم..لينظر:ت اريخ الطبري = تاريخ الرس ل والملوك ،وص لة تاريخ الطبري،ت :محمد بن جرير بن يزيد بن كثير
بن غالب اآلملي ،أبو جعفر الطبري (المتوفى350 :هـ )(ص لة تاريخ الطبري لعريب بن س عد القرطبي ،المتوفى:
322هـ) ،72/4الناشر :دار التراث – بيروت،ط :الثانية  5387 -هـ.
( )1في ن م :التنشأ
( )2في ن م :هذه العبارة الطويلة "وفي قوله :والذين كفروا عما أنذروا معرض ين.أهل اللس ان يعرفون موارده.
فالقرآن ومع ناه كان معلو ما متعي نا في القرن ا ول .في زمن النبي _عل يه الس الم_ كان كل االعت ماد على ذاته
الكريمة،وفي زمن الراش دين فكان أول عمل عملوه أن جمعوا القرآن في مص ح فاليش كل الناس في القوة الحاكمة
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 .
وما في الم صح يعلمه كل أحد يقرأه ويفهمه.فإذا قرأنا القرآن الزم علينا أن ن ستح ضر تلك المبادئ الثالثة.وإذا وقع
ريب في أحدها يبطل ا مر كله إذا وقع خلل ف ي معرفة ما في كتاب هللا،وخلل في حص ول الجزم بحكم هللا اليمكن
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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يكون مفيدا لبعض الناس هم مينعون اإللالح حتی يصرون إلی حد الكفر فيكون حاجته إلی
االنقالب.
"قمل أَرأَيْ تمم ما تَ ْدعمو َن ِّمن مد ِّ
اَّلل أ مَر ِّوِن َماذَا َخلَ مقوا ِّم َن ْاأل َْر ِّ
ون َّ
ِ أ َْم َهل ْم ِّش ْر ٌك ِّيف
ْ
ْ َ ْ َ
اب ِّمن قَ ب ِّل ه َذا أَو أ َََثرةظ ِّمن ِّعل ظْم إِّ ْن مك ْن تمم ِّ ِّ
ِّ
السماو ِّ
َول ِّممَّ ْن يَ ْدعمو
ني َوَم ْن أ َ
ات ائْ تم ِّوِن بِّكتَ ظ ْ ْ
صادق َ
ْ َ
ْ َ ْ
َّ َ َ
ِّمن مد ِّ
ِّ
ون َّ
يب لَه إِّ َىل يَ ْوِّم ال ِّْقيَ َام ِّة َوه ْم َع ْن مد َعائِّه ْم رَافِّلمو َن (َ )5وإِّذَا مح ِّش َر
ْ
اَّلل َم ْن َال يَ ْستَج م
ات قَ َ َّ ِّ
ِّ
اد ِّتم َكافِّ ِّرين ( )6وإِّذَا تم ْت لَى َعلَْيهم آَّيتمنَا ب يِّنَ ظ
ين
ْ َ َ
َّاِ َكانموا َهل ْم أَ ْع َداء َوَكانموا بِّعبَ َ ْ
ال الذ َ
َ
َ
الن م
ِّ
ني" فيه بيان أن اإللالح الزم أن يكون من االبتداء .مل
اءه ْم ه َذا ِّس ْح ٌر ممبِّ ٌ
َك َف مروا لل َ
ْح ِّق لَ َّما َج َ

يبق أمر فيه بقية لاحلة حتی أن الرتميم اجلزئي يكون كافيا فيه ،فهدم العدمارة وإقامة أخری من

االبتداء ألزم .ألل املسألة :اإلنسان إذا أحس احتياجه إلی إنسان آخر ،وكذلك حكم اجلدماعة
إذا أحسوا حاجته إلی مجاعة أخری جيتدمعون ،فيتولد ابالجتدماع فكراإللالح؛لكن الناس منهم
استغنوا ،وهم ال يريدون أن جيتدمعوا مع أحد آخر فال حيدث فكر اإللالح ،وهم قابضون علی
املواد النافعة أكثر مما حيتاجون إليه؛فلذلك جعلوا الناس كثريا فقراء ،فتلك اجلدماعة الفقرية حتس
االحتياج .وأما هؤالء األغنياء فال حيسون وال جيتدمعون لإللالح بل اذا ٔراوا الفقراء مائلني إليهم
يظلدموهنم أكثر من األول .هذا هو أساس املسألة مث حيدثون هلا لورة اإلنسان بفطرته وبرتبيته
االجتدماعية حيتاج إلی دين ،فالدين إن كان علی ألليته يكون عدموميا ال يفرق بني انس وانس.
هذا الدين يضر األغنياء هم جيعلون ألنفسهم دينا جديدا ،ومعبودا فرضيا يوافق نظريتهم .فإذا جاء
ذكر الدين من جهة عامة الناس ،ويكون مرادهم الدين احلق األغنياء يدعوهنم إلی الدين املبتدع
املخرتع ،فهؤالء األغنياء ال يتحدون فيدما بينهم  .كل خيرتع لنفسه دينا علی حدة .قوة األداين يف
االجتدماعيات القدمية كانت مثل قوة احلزبية السياسة يف االجتدماعيات احلديثة .الرأمساليون يف
االجتدماع احلديث املوجود يدعون الناس إلی حزب عدمومي يشرتكون فيه يف أول األمر يكون الناس
غافلني لكثرة اجلهل فيهم ،فهم يستثدمرون الفوائد من خدمة العامة .فإذا ٔراوا أن الناس تنبهوا
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خيتلفون نظرية أخری يدعون إلی حزب جديد النفع يكون خالصا هلم قريبا من مثل هذا .لورة
األداين:دين واحد عدمومي جيدمع مجيع اإلنسانية حتت قانونه ابملساواة فهو الدين .هو الدين يف
لسان األنبياء هو جيدمع اإلنسانية ويكون إهلا واحدا مث إذا قام الناس الطغاة املستغنون استحدثوا
أدايان خالة؛لتنفعهم ،وجعلوا هلم آهلة خالة كل يؤمن ماله ينفعه .وأما أن يشرتك فيه اإلنسانية
فال يشركون فيه إال من يشاؤن ويقبل نظريتهم اتما .فأما إذا كان األمر علی هذا مشاع يف قوم هل
ميكن اإللالح إال بعد هدم كل ذلك .ومسألة اهلدم ليس مبقصود بياهنا يف هذه السورة .إمنا جاء
ذكرها خمتصرا لتنبيه الناس أن اإللالح إذا تغافل عن هدم الباطل ال يكون إلالحاً دائدماً يستحفظ
تلك النظرية:أن هدم الباطل وتعدد اآلهلة وتقسيم اإلنسانية علی أحزاب واجب حموه من وجه

األرض .إلی هذا املعنی إشارة يف هذه اآلايت اليت تلوانها .قل أ ٔرايتم إلی سحر مبني . .فإذا كان
اإللالح بعد اهلدم فيكون من االبتداء ابلضرورة جيدمعون ابإللالح؛لكن ال يطدمئنون ابلربانمج
الذي ٔاييت به النيب عن مثل ه ٔوالء القوم ٔاييت نسبة االفرتاء علی النيب "أ َْم يَ مقولمو َن افْ تَ َراه قم ْل إِّ ِّن
افْ تَ َريْ تمه فَ َال ُتَْلِّ مكو َن ِّيل ِّم َن َّ
يضو َن فِّيه َك َفى بِّه َشهيدا بَ ْي ِِّن َوبَ ْي نَ مك ْم َوه َو
اَّلل َش ْي ئا ه َو أَ ْعلَ مم ِِّبَا تمِّف م
الْغَ مفور َّ ِّ
يم" 7إشارة إلی هذا جوابه األول قل إن افرتيته اخل أان شريك يف هذا االنقالب أم
م
الرح م
ال؟ضرره يصل إلی حوايل بييت أم ال؟ ،هل ترون قوة إذا جاءت املصيبة هي تنجيين من تلك
املصيبة .فكيف يفرتي العاقل بشیء ضرره يكون عليه؟ هو أعلم ابلغيب اخل الغالب أن املراد
يكون البحث عندهم أن هذا الرجل يريد أن يتحكم عليكم .وبعد حصول القوة كل من خالف
هواه يقتله مثل ما جربوه من امللوك أجاهبم عنه بقوله :كفی به شهيدا اخل أما بعد هذه الغلبة
أكون حتت القانون مثلكم ،واحلكومة هلل لكتابه وقانونه.
مجلة معرتضة :يف القرن األول مل يكن الدعوة إال إلی حكم هللا .وما كان املراد من حكم هللا إال
حكم القرآن  .كان الناس عاملني ابلقرآن إما أبن يستحضروا املعاين وإما أبن يذكروا إذا ذكروا؛
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ألن القرآن دائدما يق ٔرا يف الصلوت ،ويبحث عنه يف اجملالس ،وهم أهل اللسان يعرفون موارده.
فالقرآن ومعناه كان معلوما متعينا يف القرن األول.
يف زمن النيب كان كل االعتدماد علی ذاته .ويف زمن الراشدين كان أول عدمل عدملوه أن
مجعوا القرآن يف مصحف فال يتشكك الناس يف القوة احلاكدمة ال ميكن لرجل أن أييت بقول ويقول
إنه قرآن ويغري عامة الناس هذا املصحف فيعرفون ماالقانون؟ وإىل ما تنتهي احلكومة؟ وكان نظامهم
قائدما علی أساس .خاللة األمر :أهنم كانوا يعلدمون أن ال حكم إال هلل ويعلدمون أن حكم هللا
منحصر يف كتاب هللا ،ال جيوزون أن النيب كان حيكم بغري حكم هللا فيعتدمدون عليه مث كتاب هللا
مقرر يف املصحف .وما يف املصحف يعلدمه كل أحد يقرأه ويفهدمه .فإذا ق ٔراان القرآن الزم علينا أن
نستحضر تلك املبادئ الثلثة ،وإذا وقع ريب يف أحدها يبطل األمر كله ،وإذا وقع خلل يف معرفة
ما يف كتاب هللا ،وخلل يف حصول اجلزم حبكم هللا الميكن إقامة هذا النظام الذي يريده القرآن
وإقامة النيب .ومسألة التعدمري انظر إلی أمهية إذا مل يقدر قوم علی نشر معارف القرآن يف اجلدماعة
عامة ،ومل جيعلوها مطدمئنة بذلك ال يقدرون علی التعدمري أبدا .ونذكر هاهنا واقعتني وقعتا يف الفنت
()1
أخطاوا يف فهم تلك اجلدملة ال يدرك كل رجل كل حكم
 :2اخلوارج قالوا :ال حكم إال هلل ،و ٔ

من القرآن بنفسه إما يدرك بنفسه وإما يعتدمد علی عامل يستفيد هؤالء مع اجلهل استبدوا
آبرائهم؛لذلك أمر علي عبد هللا بن عباس( )2أن يناظرهم( )3فأتی هلم أبمثلة التحكيم من القرآن،
رجع أكثرهم ومل يبق إال من عائد فقاتلهم علي .ليس الغرض من هذه املقاتلة .الغرض أن عامة
الناس يف هذا القرآن كانوا يعلدمون أن ال حكم إال هلل ،وكانوا يعلدمون املراد من كتاب هللا.
( )1قد سبق الكالم عن هذه الفرقة.الباحث
( )2سبق ترجمته
( )3إن القص ة ذكرها الس يوطي في كتابه اإلتقان قوله ":أخرج ابن س عد من طريق عكرمة عن ابن عباس أن علي
بن أبي طالب أرس له إلى الخوارج فقال" :اذهب إليهم فخاص مهم وال تحاجهم بالقرآن فإنه ذو وجوه ولكن خاص مهم
بالس نة ".وأخرج من وجه آخر أن ابن عباس قال له :يا أمير المؤمنين فأنا أعلم بكتاب هللا منهم في بيوتنا نزل قال:
صدقت ولكن القرآن حمال ذو وجوه تقول ويقولون ولكن خا صمهم بال سنن فإنهم لن يجدوا عنها محي صا فخرج إليهم
فخاص مهم بالس نن فلم تبق بأيديهم حجة".لينظر :اإلتقان في علوم القرآن ت :جالل الدين الس يوطي (المتوفى:
255هـ ),542-541/9المحقق :محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر :الهيئة المصرية العامة للكتاب ط5324 :هـ /
5274م.

حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي (من سورة الدهر إىل سورة احلجرات) ]501[ ..............

أخطاوا .كان الناس مطدمئنني أهنم يقدرون
واملقدمة الثالثة كانت ساملة يف القرن األول ،فدما
ٔ

أن يعرفوا األحكام من القرآن .أما ابلتفكر يف ما مسعوا وحفظوا من القرآن؛ألن القرآن متشابه
ماكان أيتيهم فكر أن ما مسعنا وحفظنا يكون يف ابقي القرآن بشیء يرده ،وإن مل يقدروا أبنفسهم

فريجعون إلی العامل ،وهو يعلدمهم ،وما ٔيودون لتحصيل العلم يف ذلك أجرا  .أما يف زمن النيب
فاملعلدمون كانوا حيتسبون هذا األمر لوجه هللا .ويف اخلالفة الراشدة كان العدمل هلل؛لكن احلكومة
تعطيهم ما يكفيهم؛فال حيتاجون إلی األخذ من املتعلدمني .متت املقدمة الثالثة.
اختل أمرها يف زمن الفتنة .غلب اجلهال عل العلدماء ،مث مثال آخرمن زمن الفتنة :معاوية

()1

وعدمرو( )2كادوا مكيدة رفعوا املصاحف ،ودعوا إلی الصلح ،فجعلوا املصاحف كتاب هللا ،واحلقيقة
أن املصحف يكون كتاب هللا مع العامل ،فليس البحث هاهنا عن نوع املكيدة .البحث أن الناس
عامة كانوا يعرفون أن كتاب هللا هو حكم هللا؛لكن احتال احملتالون ،وأفسدوا ذهنية العامة .هذا
شیء غري هذا .إذا ق ٔرا ( )3فالزم أن نفرض أنفسنا يف الصدر األول نفهم القرآن ابلسهولة .وإذا
أردان أن جنعل مع القرآن حكم النيب أوحكم اخللفاء الراشدين أو إمجاع لاحلي املؤمنني مدارك
للعلم نستند إليها مثل استنادان إلی القرآن ،فالقرآن ال أييت يف فهم ذلك الرجل أبدا .إمنا يلتقط
الرجل من القرآن التقاطا ما يوافق هواه؛لكن يف القرن األول ما كان الناس يعرفون إال حكدما
مأخوذا من القرآن ،وال واليسألون النيب عن وجه االستنباط وال يعتدمدون علی حكم اخللفاء وال
يطدمئنون به إال إذا أسندوا حكدمهم إلی القرآن .متت اآلن املعرتضة.

( )1سبق ترجمته
( )2عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد القرشي السهمي .يكني أبا محمد وقيل أبو عبد الرحمن ،أمه ريطة
بنت منبه بن الحجاج ال سهمي ،وكان أ صغر من أبيه باثنتي ع شرة سنة.أ سلم قبل أبيه ،وكان فا ضال عالما قرأ القرآن
والكتب المتقدمة ،واستأذن النبي صلى هللا عليه وسلم في أن يكتب عنه ،فأذن له ،فقال :يا رسول هللا ،أكتب ما أسمع
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
بالطائ .لينظر :أسد الغابة  :ابن ا ثير.341 /3 :
( )3في ن م  :إذا قرأنا
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والذي( )1فهدمنا من قوله :قل إن افرتيته اخل إين لست من الذين يقدمون هواهم كدما
تفيضون فيه بل هللا شهيد أين اتبع حكم هللا يف القرآن مثلكم .الحكدمه إال للقرآن وحكم هللا هو
ت بِّ ْدعا ِّم َن الر مس ِّل َوَما
القرآن الحكم إال هلل .هذه كاملعاهدة بني النيب وبني قومه" :قم ْل َما مك ْن م
يل َوَما أ َََ إَِّّال نَ ِّذ ٌير ممبِّني  "4هذا هو اجلواب
وحى إِّ ََّ
أَ ْد ِّري َما يم ْف َع مل ِّيب َوَال بِّ مك ْم إِّ ْن أَتَّبِّ مع إَِّّال َما يم َ
الثاين لقوهلم :أم يقولون افرتاه .سنة الرسل متقررة أهنم يعدملون مبا ٔايمرون وال يتفكرون يف العاقبة
أان مثلهم .تنظرون يف سنن الرسل املتقدمني تسألون أهل األداين أهنم بدون أدنی حضور يف قلوهبم
يعدملون مبا أيمرون )2( ،فأان ال أقدر أن أتفكر هل هذا ينفعين؟ أوال؟ ،كيف ما أمرت أبلغكم .وما
أدري ما يفعل يب وال بكم الأتفكر يف العاقبة مثل األنبياء.
إن اتبع إال ما يوحی إيل .إن أتبع إالواضحا يف معناه .ونريد أن يتشبت املسلدمون أن
الناس يف القرن األول ماكانوا يفهدمون من الوحي إال كتاب هللا مث ما كانوا يعلدمون إال مايف كتاب
هللا إال ماكتب يف املصحف .والفرق بني عصران وبني القرن األول عندي يرجع إلی شیء واحد.
أن يف الصدر األول كانوا هيأوا يف كل موضع اجتدماع املسلدمني مجاعة من العلدماء ابلقرآن إذا
احتاج الناس إلی فهم آية سألوهم فأجابوهم ،وإن مل يقدروا علی اإلجابة علی الفور جعلوهم
منتظرين إلی أايم ،وبعثوا ابلسؤال إلی املركز ،ويف املركز قوة كاملة حافظة للقرآن موجودة ،فإذا
جاءهم جواب املركز أجابوا .هذا النظام جعلوه من فروض الكفاية علی املسلدمني .وملا كانت
الفتوحات يف آخر عثدمان طويلة عريضة ،وما قدروا علی إقامة مجاعة معلدمة للقرآن .يف تلك
املدمالك الواسعة حدث االنتشار .ولو أهنم أقاموا الدين ،وجعلوا بعد الفتح يف كل موضع تقام فيه
اجلدمعة عاملة ابلقرآن العظيم ،واحلاكم ال خيرج عن مشورهتم أبدا ماحدثت الفنت اليت غريت نظام
املسلدمني.

( )1في ن م  :والذين لكنه خطأ.الباحث
( )2في ن م  :يؤمرون.
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مجلة معرتضة )1(:بعد حدوث الفتنة اليت كان أللها ظن الناس أن احلاكم يتبع هواه لعدم قوة
مستشارة عاملة ابلقرآن عنده ،واحلاكم ليس من أهل العلم ،وال يبايل كثري مباالة بشكوك الناس؛
ألنه هو الفاتح ،وال يراجع املركز؛ألن يف نفسه نوع بغي علی املركز هو يعرف أن أمري املومنني ابن
عدمر( )2ال يؤاخذه من تلك املساهلة حدثت الفتنة األولی ،واستدمرت الفنت بعد ذلك .ذلك املرض
يتبدل يف لور كل ما قام رجل لاحل أو كان معه بطانة لاحلة اعتدمد الناس عليهم مثل أوالد
عبدامللكص الوليد وسليدمان وهشامص كان مع ه ٔوالء األمراء متشاورون مثل عدمر بن عبدالعزيز

()3

ومثل رجال قدموا عدمر إلی اخلالفة يف أوالد عبدامللك مع كونه مل يكن من أوالد عبدامللك ،فكانت

هناك بطانة لاحلة مع األمراء موجودة ؛فالفنت إمنا تقف جملیء سد قدامها حتی انتهی األمر إلی
العباسية ،واستقرت اخلالفة بقوة اإليران ،وبقوة العجم فيهم اإليراين واهلندي ،والربامكة كلهم هندية،
والناس يتومهون أهنم جموس من اإليران .ويف ذلك لساهنم إيراين ،فكانوا يعرفون إيرانيني ،مث اعتدمد
الرشيد( )4علی أيب يوسف( )5وهو نظم قضاء اخلالفة كلها حتت فقه اإلمام أيب حنيفة الذي يدرك
العجم حكدمة وحقية إما ابلبداهة من أنفسهم وإما ابلسؤال عن فقهاء أيب حنيفة ،فاحلنفية انتشروا
يف األرض ،وعلدموا الناس الفقه حتت قواعد تقتضيها أنفسهم .وعامة ذلك يرجع إلی تقليد رجل
كبري مثل عبدهللا بن مسعود( )6أو إبراهيم النخعي( .)7وبعد التقليد يف ألل املسألة تشريح الفقهاء
احلنفية يكون عقليا يطدمئن به قلوب العامة .وبعد اطدمينان الناس علی ذلك القانون رفعت ظلدمة
الفنت عن عامة املسلدمني ،وكان ذلك إلی آخر فتنة بغداد .فدمقصدان تعدمري قوم الجتدماعية عالية
ال ميكن إال بعد اطدميناهنم علی القانون إلی الغاية .فالقرآن يف ابتداء أمره قريبا إلی مائة سنة كان
( )1في ن م  :فائدة ضروية تتمة.
( )2أظن أن هذا اللفظ عمرو،وليس ابن عمر لعله من خطأ الكاتب.
( )3سبق ترجمته
( )4سبق ترجمته
( )5سبق ترجمته
( )6سبق ترجمته
( )7إبراهيم بن يزيد بن قيس بن ا س ود( 22 - 42هـ =  851 - 222م) ،أبوعمران النخعي ،من مذحج :من
ي موته
أكابر التابعين صالحا وصدق رواية وحفظا للحديث .من أهل الكوفة .مات مختفيا من الحجاج.ولما بل الشعب ّ
قال :وهللا ما ترك بعده مثله لينظر :ا عالم,للزركلي.80/5,

حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي (من سورة الدهر إىل سورة احلجرات) ]507[ ..............

حاكدما علی اجتدماع الناس ،فنحب أن الرجل إذا ق ٔرا القرآن فليتصور أنه ليس يوجد قانون غري
القانون .واالطدمينان الثاين الذي حدث زمن العباسية كان فيه أيضا معنی القرآنية حمفوظا ،واحلنفية
أشاعوا يف الناس إشاعة عظيدمة أن ابن مسعود كان أعلم الناس ابلقرآن ،وحنن نقلد طريقه .قوله :
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
قم ْل أ ََرأَيْ تم ْم إِّ ْن َكا َن ِّم ْن ِّع ْن ِّد َّ
آم َن
يل َعلَى مثْله فَ َ
اَّلل َوَك َف ْرمُْت به َو َشه َد َشاه ٌد م ْن بَِِّن إ ْس َرائ َ
ِّ
ِّ
استَ ْكبَ ْرمُْت إِّ َّن َّ
ني اجلواب الثاين :كان أين اتبع طريق الرسل ،وكان هذا
اَّلل َال يَهدي الْ َق ْوَم الظَّال ِّم َ
َو ْ
اجلواب حمتاجا إلی تتدمة .املخاطب أميون ليسوا أبهل كتاب حتی يفهدموا سنة الرسل فال يكون
احلجة اتمة عليهم إال إذا شهد شاهد من أهل الكتاب موثوق به عندهم أن هذا النيب علی طريقة
األنبياء السابقني.
فائدة :كيف هذا ورقة( )1نصراين؟ ،ومل يكن من بين اسرائيل  )2( .املفسرون حبثوا عن هذا
الشاهد( )3من بين اسرائيل واألكثر أنه عبدهللا بن سالم )4( .السورة مكية .وابن سالم آمن ابملدينة.
وعند البعض هذه اآلية مدنية ،والسورة مكية( )5عرفنا بذلك أن اتساق آايت القرآن ومعانيها ليس
بالزم عندهم .البحث وقع مبكة ،والنيب جييب إبثبات أن سريته سرية األنبياء ،وحيتاج هذا الدعوی
إلی شاهد؛لكن الشاهد أييت بعد عشر سنني يف املدينة .فكيف يطدمئن املخاطب شهادته؟وهم

( )1سبق ترجمته
( )2في ن م  :هذه العبارة" فائدة :كي
هذه العبارة.
( )3اختل المفسرون في تعيين الشاهد الوارد في اآلية المذكورة :قال مسروق والشعبي :ليس بعبد هللا بن سالم هذه
اآلية مكية ،وإس الم عبد هللا بن س الم رض ي هللا عنه كان بالمدينة رواه عنهما ابن جرير وابن أبي حاتم واختاره ابن
جرير .قال مجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة ويوس بن عبد هللا بن سالم وهالل بن يسا والسدي والثوري ومالك
بن أنس ،وابن زيد  :إنه عبد هللا بن سالم.لينظر:تفسير القرآن العظيم,اإلمام الدمشقي.912/7,
( )4عبد هللا بن س الم بن الحارث اإلس رائيلي ،ثم ا نص اري وهو من ولد يوس بن يعقوب عليهما الس الم ،وكان
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 ،
ومحمد ،وأنس بن مالك ،وزرارة بن أوفى .وكان إس المه لما قدم النبي ص لى هللا عليه وس لم المدينة مهاجرا .توفي
عبد هللا بن سالم سنة 43ه  ،قاله أبو أحمد العسكري .لينظر :أسد الغابة  :ابن ا ثير.921 /3,
( )5يقول اإلمام ابن عاش ور في تفس يره :ويجوز أن تكون اآلية نزلت بالمدينة وأمر بوض عها في س ورة ا حقا ،
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
إسرائيل وإن كانت اآلية مكية.لينظر :التحرير والتنوير  ,ابن عاشور.95/92,
هذا ورقة نص راني؟ ،ولم يكن من بني اس رائيل" التوجد .أما في ن إ يوجد
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موسی( .)1أان تفطنت بعد ما شرحت الباب األول
ماتوا قبل ذلك .وأجاب آخرون أن الشاهد هو
ٰ

من البخاري أن هذا الشاهد هو ورقة بن نوفل رجل ثقة عند قريش ،وهو آمن ابلتوراة واإلجنيل
هوابعتبارتدينه ،وإن مل يكن إسرائيليا من بين اسرائيل .هو ملا مسع أول الواقعة يف إتيان الوحي شهد
أنه مثل موسی )2( .وما ق ٔراان يف كتاب أن أحدا فسر مثل هذا؛لكن مرة ذكرت أان لرجل من أهل
العلم فحكی يل من رجل آخر أنه قال ذلك .وبعد شهادة الشاهد إذا استكربرجل يكون من
الظاملني ،واحلجة قامت علی الناس بنبوة النيبص عليه السالمص .اآلن هم يقدمون أنفسهم بوجه
ِّ ِّ
غري علدمي" .وقَ َ َّ ِّ
وَ إِّلَْيه َوإِّ ْذ ََلْ يَهتَ مدوا بِّه
آمنموا لَ ْو َكا َن َخ ْي را َما َسبَ مق َ
ين َ
ين َك َف مروا للَّذ َ
ال الذ َ
َ
ك قَ ِّدميٌ 22 .هم يثبتون ألنفسهم فضائل ومزااي ،وجيعلون اجلدماعة اليت أسلدمت
سيَ مقولمو َن ه َذا إِّفْ ٌ
فَ َ
املومنني أشراف
سافلة .وقياسهم أن هذا الرجل لو كان حقا ما سبقنا أحد إليه فاهلل ذكرأن يف ٔ

مثلكم .ليس اإلميان ابلقرآن منحصرا يف الطبقة السافلة فأفهدموا .وإذا َل يهتدوا به .مثل هذا
ِّ ِّ ِّ
وسى إِّ َماما َوَر ْمحَة
الرجل يقوم الناس ،ويدعون النبوة ،وال يكون هلم نتيجة قولهَ " :وم ْن قَ ْبله كتَا م
ب مم َ
وه َذا كِّتَاب مص ِّد ٌق لِّساَ َعربِّيًّا لِّي ْن ِّذر الَّ ِّذين ظَلَموا وب ْشر لِّل ِّ
ني  "24يكون يف هذا
ْم ْحسنِّ َ
ٌ م َ
َ َ م َ َ م َم َ م
َ
الكتاب هدم ويكون فيه تعدمريِّ َّ َّ " .
ين قَالموا َرب نَا َّ
ف َعلَْيه ْم َوَال ه ْم
استَ َق ماموا فَ َال َخ ْو ٌ
اَّلل مُثَّ ْ
إن الذ َ

َُْي َزنمو َن  "20استقاموا علی اتباع القران فال خوف عليهم .فالتعدميم أيضا يكون علی حسب هداية
ِّ ِّ ِّ
ص ْي نَا ِّْ
و َع ْته مك ْرها َو َمحْلمه
القرآن .بعد ذلكَ " .وَو َّ
ساَ َمحَلَْته أممه مك ْرها َوَو َ
سا َن ب َوال َديْه إ ْح َ
اإلنْ َ
ِّ
ِّ
ال َر ِّ
ك
ني َسنَة قَ َ
ب أ َْوِّز ْع ِِّن أَ ْن أَ ْش مك َر نِّ ْع َمتَ َ
صالمه ثََالثمو َن َشهرا َح ََّت إِّ َذا بَلَ َغ أَ مش َّده َوبَلَ َغ أ َْربَع َ
َوف َ
ِّ
ي وأَ ْن أَ ْعمل ص ِّ
ك
ت إِّلَْي َ
احلا تَ ْر َ
َصلِّ ْح ِّيل ِّيف ذم ِّريَِِّّت إِِِّّن تم ْب م
الَِِّّت أَنْ َع ْم َ
واه َوأ ْ
ََ َ
ت َعلَ َّي َو َعلَى َوال َد َّ َ
وإِِِّّن ِّمن الْمسلِّ ِّمني ( )45أمولَئِّ َ َّ ِّ
س َن َما َع ِّملموا َونَتَ َج َاومز َع ْن َسيِّئَ ِّات ْم ِّيف
ين نَتَ َقبَّ مل َع ْنه ْم أ ْ
َ َ مْ َ
ك الذ َ
َح َ
ال لِّوالِّ َديه أ ظ
ِّ
اب ا ْجلن َِّّة و ْع َد ِّ
مف لَ مك َما أَتَ ِّع َدانِِِّّن
الص ْد ِّق الَّ ِّذي َكانموا يم َ
أْ
وع مدو َنَ ( . .والَّذي قَ َ َ ْ
َص َح ِّ َ َ
ك ِّ
ت الْ مقرو من ِّمن قَ ْبلِّي ومهَا يستَ ِّغيثَ ِّ
أَ ْن أم ْخرج وقَ ْد َخلَ ِّ
آم ْن إِّ َّن َو ْع َد َّ
ان َّ
ول
اَّلل َح  ٌّق فَ يَ مق م
اَّلل َويْ لَ َ
ْ
َ َْ
ََ َ
م

( )1لم أطلع على هذا الموق من خالل مطالعة كتب التفسير.الباحث
( )2في ن م  :فنحن منذ تفطنا لذلك نحمد ربنا.
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ما ه َذا إَِّّال أ ِّ
اَري ْاأل ََّولِّني ( )47أمولَئِّ َ َّ ِّ
ت ِّم ْن قَ ْبلِّه ْم
ين َح َّق َعلَْيه مم الْ َق ْو مل ِّيف أ َمم ظم قَ ْد َخلَ ْ
َ
َ
َ
ك الذ َ
َس م
ِّ
اإلنْ ِّ َّ
ِّم َن ا ْجلِّ ِّن َو ِّْ
ات ِّممَّا َع ِّملموا َولِّيم َوفِّيَه ْم أَ ْع َما َهل ْم َوه ْم َال
ين (َ )48ولِّ مك ظل َد َر َج ٌ
س إِّن ْم َكانموا َخاس ِّر َ
يظْلَمو َن ( )44وي وم ي ْعر َّ ِّ
ين َك َف مروا َعلَى الن ِّ
َّار أَ ْذه ْب تم ْم ََيِّبَاتِّ مك ْم ِّيف َحيَاتِّ مك مم الدنْ يَا
ََ ْ َ م َ م
ِ الذ َ
م م
استَمتَ ْعتمم ِّبا فَالْي وم مَتْزو َن َع َذاب ا ْهل ِّ
ون ِِّبَا مك ْن تم ْم تَ ْستَ ْكِّربمو َن ِّيف ْاأل َْر ِّ
ِ بِّغَ ِّْري ا ْحلَِّق َوِِّبَا مك ْن تم ْم
َ
َْ َ َْ
َو ْ ْ ْ
س مقو َن  " 10اإلشارة يف ذينك الفصلني :القرآن حكم تعدمريه إمنا يتقبل من يكون فطرته سليدمة.
تَ ْف م

ومثال ذلك يف الفصل األول .ووصينا اإلنسان هو بفطرته يعدمل علی للة األنعام ،ويشكر إنعام

الرب .يف تفسري اإلمام ويل هللا أن هذا شرح القتضاء الفطرة السليدمة ،وليس املراد منه فرد .وكذلك
الفصل الثاين رجل يقول لوالديه اخل هو شرح لرجل منخدجة الطبيعة منحرفا عن الفطرة ،وليس
إشارة إلی فرد معني .فإذا تعني التعدمري يكون حسب هداية القرآن؛فليجتهد اإلمام يف تقدمي الفطرة
السليدمة علی غريها فال يضيع الوقت ابلتوجه إلی أقوام مل يتفطنوا الحتياج اإلنسانية إلی االجتدماع.
قال اإلمام ويل هللا يف فتح الرمحن بعد ذكر الفصلني :مرتجم گويد ايں تصوير است حال سعيد
وشقی را فالسعيد حق خداے تعاىل وحق أبوين جبا م آرد وأبنواع نعم حمفو مي شود ودر
مجيع أمور حبق تعاىل رجوع ميكند وشقی مجع می كند ميان كفر وعقوق الوالدين وإنكار معاد
ولورت سعيد منطبق است برحضرت أبی بكر الصديق وغري ايشان نيز )1( .وهللا أعلم انته .
هذا الذي زاد من مثال أيب بكر هو توجيه ملا جاء عند املفسرين أن املراد هو أبو بكر.
( )2يقول الشيخ ليس مبراد ،وإمنا املراد هو تصوير السعيد .وأبوبكر ذكره البعض علی سبيل املثال.
إذا قدر القوم علی التعدمري فالزم عليهم دائدما أن حيفظوا أن هذا البناء قائم بعد هدم مثله فال
َخا
يرتكب األعدمال اليت أوجب هدم بناء أولی منه .إلی هذا أشار يف ذكر حكاية عادَ " .واذْ مك ْر أ َ
اد إِّ ْذ أَنْ َذر قَ ومه ِّاب ْأل ِّ
َع ظ
اف وقَ ْد َخلَ ِّ
ت الن مذ مر ِّم ْن بَ ْ ِّ
ني يَ َديْه َوِّم ْن َخل ِّْفه أ ََّال تَ ْعبم مدوا إَِّّال َّ
اَّلل إِِِّّن
ْ
َ َْ
َح َق َ
( )1لينظر :حاشية فتح الرحمن في ترجمة القرآن ,لإلمام الشاه ولي هللا,سورة ا حقا .107,
( )2قد روى الواحدي عن ابن عباس أن قوله :ووص ينا اإلنس ان بوالديه إحس انا إلى قوله :يوعدون [ا حقا ،51 :
 ] 52نزل في أبي بكر الص ديق .وقال ابن عطية وغير واحد:نزلت في أبي بكر وأبيه (أبي قحافة) وأمه (أم الخير)
أسلم أبواه جميعا.لينظر :التحرير والتنوير,ابن عاشور92-98/92,
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اف َعلَي مكم َع َذاب ي وظم َع ِّظ ظيم  42ويف ضدمن ذلك جاء "ولََق ْد م َّكنَّاهم فِّ
يما إِّ ْن َم َّكنَّا مك ْم فِّيه
أَ
َ َْ
َخ م ْ ْ
َ َ ْ َ
ِّ
اره ْم َوَال أَفْئِّ َد مت ْم ِّم ْن َش ْي ظء إِّ ْذ
صارا َوأَفْئ َدة فَ َما أَ ْر ََ َع ْنه ْم َسَْعمه ْم َوَال أَبْ َ
َو َج َعلْنَا َهل ْم َسَْعا َوأَبْ َ
صم
َكانموا ََْيح مدو َن ِِّبَّي ِّ
ت َّ
اَّلل َو َحا َق ِّب ْم َما َكانموا بِّه يَ ْستَه ِّزئمو َن  "43تعدمرياهتم كانت أولی من
َ
َ
تعدمرياتكم؛لكن ملا مل يراعوا النظام الذي يقتضيه نظام الفطرة واحلق بطل مجيع ذلك أبضعف سبب
ِّ
يف الظاهرِّ .ريح فِّيها َع َذ ِّ
ص َّرفْ نَا
ٌ
يم .هذا وبعد ذلك " َولََق ْد أَهلَ ْكنَا َما َح ْولَ مك ْم م َن الْ مق َر َو َ
ٌ
اب أَل ٌ
ْاآلَّي ِّ
ت لَ َعلَّه ْم يَ ْرِّجعمو َن  "17ففي هذا اهلالك ال ينجيهم الشرك ،ونسيان الرب فلو كانوا تذكروا
َ
أمر هللا ،وتثبتوا فيه ما ابتلوا بشیء من ذلك .فلدما كان هذا التعدمري اجلديد حتت أمر هللا فالتثبت
يف ذلك ،والدوام عليه ليس بصعب .وهذا الشرط دوام االنتفاع من التعدمري كل ما تغافلوا عن ذلك
ٔاييت ريح يظنون انفعا هلم يكون ابعثا هلدمهم .قصة عاد شهرهتا علی سبيل التدمثيل ،وإالاآلايت
كثرية يف كل األزمنة حوايل كل قوم موجودة .وبعد رعاية هذا الشرط تكون أسباب خفية لطيفة
ك نَ َفرا ِّم َن ا ْجلِّ ِّن
ص َرفْ نَا إِّلَْي َ
تؤيدكم جلدمع كلدمة الناس علی كتاب هللا إلی هذا إشارة يف قوله َ :وإِّ ْذ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ َّ
ين  14وقد ذكران
يَ ْستَ ِّمعمو َن الْ مق ْرآ َن فَ لَ َّما َح َ
ض مروه قَالموا أَنْصتموا فَ لَ َّما قمض َي َول ْوا إِّ َىل قَ ْومه ْم مم ْنذ ِّر َ
صبَ َر أمولمو ال َْع ْزِّم ِّم َن
تفسرياجلن يف سورة اجلن .وهذا شئ ال يری فيؤيد أهل احلق" .فَ ْ
اصِّ ْرب َك َما َ
اعة ِّم ْن َنا ظر بََالغٌ فَه ْل
وع مدو َن ََلْ يَلْبَ ثموا إَِّّال َس َ
الر مس ِّل َوَال تَ ْستَ ْع ِّج ْل َهل ْم َكأ ََّن ْم يَ ْوَم يَ َرْو َن َما يم َ
ك إَِّّال الْ َقوم الْ َف ِّ
اس مقو َن .35التعدمري إمنا يكون ابلصرب كأهنم يرون من هنار .فالصرب كدما هو
يمهلَ م
ْم

الزم يف التعدمري الزم يف اهلدم أيضا .فإن اهلدم نتيجة تعدمري إلی درجة خالة .بالغ فهل يهلك .

الفاسق من يعصی احلكم ،ويكون ذلك يف التعدمريات أكثر ،فاهلدم يكون إذا بلغت خمالفة احلق
إلی غايتها ،والعصيان أيضا يكون خمالفة احلق .فبقدره دائدما يت ٔاتی الكالم  .كل ما أمجعوا علی
عصيان حرموا من نعدمة.
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بسم هللا الرمحن الرحيم

سورة ُممد سورة القتال
إسم سورة القتال ذكر فيها النيب إبمسه.
سورة القتال :إذا هتيأ االنقالبيون أوال هلدم الباطل واثنيا لتعدمرياحلق يف قطعة حمدودة من
األرض فيكون منوذجا لةأقوام العاملني أيمرون ابلقتال ويغلبون .يف تلك احلالة اتباع أمر احلق .أمر
احلق يتلون بلون القتال .فدمن قاتل أوعدمل عدمال يوافق القتال وميده فهو من املرحومني .والذي
ختلف عنه )1( ،وأراد أن خيرج نفسه ابالعتذار هو من املنافقني .إخراج املنافقني دائدما الزم؛لكن
ابلتبصر .االنقالب اإلسالمي كان سريعا ما أخذ وقتا كثريا للتهيأ واالستعداد؛لذلك كانت املصلحة
يف أول األمر عدم التشدد علی املنافقني؛ألن عامة الناس ماكانوا يفرقون بني أهل النفاق وغريهم
بعلدمهم وفطرهتم .مداراالمتياز بني الفريقني كان علی حكم النيب .ففي تلك احلالة لوأمروا ابلتشدد
عليهم جاء االحتدمال أن النيب كل من ال حيبه حيكم عليه ابلنفاق ،فاألمر ليس اتبعا لقانون بل هو
حتت قرار رجل واحد .وهذا األمر كان النيب جيتنبه ليقرر يف الناس إطاعة القانون اإلهلي سواء
بسواء .النيب واألمة شركاء يف ذلك بدون امتياز فقط.
معاين القرآن يعتدمد علی النيب يف بياهنا وتعيينها يف املتشاهبات ،والنيب علم مجاعة خمصولة
الذين يالزمونه يف مجيع حاالته ،وأوللهم إلی درجة الراسخني يف العلم .ويف فهم معاين االٓايت
املتشاهبة ال يكون النيب متفردا أيضا بل يشرتك معه مجاعة الراسخني يف العلم ،فال يكون فهم النيب
ابالنفراد مركزا لعلم الدين وإالما حدث فيهم إطاعة القانون اإلهلي يعين إطاعة كتاب هللا .كذلك
احلكم ابلنفاق ملا كان خمتصا ابمتياز النيب ما تعلق هبم حكم خاص مث ملا اشرتكوا يف فهدمه الراسخون

( )1في ن م  :عن ذلك

حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي (من سورة الدهر إىل سورة احلجرات) ]541[ ..............

املومنني ،والتشدد عليهم جائزا يف عامة
يف العلم مث عامة املؤمنني فكان إخراجهم عن مجاعة ٔ

احلاالت واجبا يف حالة احلرب.

َولَّه َّ
اَّلل َعلَى ِّعل ظْم
ت َم ِّن َّاَّتَ َذ إِّ َهله ه َواه َوأ َ
بقي من سورة اجلاثية بيان يف قوله" :أَفَ َرأَيْ َ
ِّ
ش َاوة فَ َم ْن يَه ِّديه ِّم ْن بَ ْع ِّد َّ
اَّلل أَفَ َال تَ َذ َّك مرو َن"( )1بينا
ص ِّره ِّر َ
َو َختَ َم َعلَى َسَْعه َوقَ ْلبِّه َو َج َع َل َعلَى بَ َ

يف فوائد تلك االٓايت أن فيها إشارة إلی وجود السالطني يف اإلسالم مثل هؤالء .عالمة هؤالء
الناس أهنم يفرقون بني الدين ،وبني السياسة .الدين عندهم هو اتباع طريقة العبادات يف الصلوة
والزكوة والصوم وأمثال ذلك .أما احلكومة وما يتعلق هبا من أخذ اخلراج واجلزية وإقامة احلدود
والقتال مع الكفار ،واهلدنة واملصاحلة واملعاهدة مع الكفار كلها من أمور السياسة حيكدمون فيها
أبهوائهم ال يراعون إال مصلحة ألنفسهم خالة .هؤالء هم الذين اختذوا آهلة هواهم .القرآن جاء
لالنقالب االجتدماعي ،والنيب طول عدمره كان يف اجلهاد فيكون كأن القرآن يبحث غري الدين أكثر
من حبثه من الدين ،والنيب كان حياته أكثرها غري دينية .هذه اللعنة من أذهان املعلدمني واملرشدين.
السلطان يتخذ هواه آهلة .واملسلدمون جيعلون السلطان ابللفظ ظل هللا ،ويف املعنی جيعلونه متاما هو
هللا .هذا( )2الذي جربناه ممن بقي من املسلدمني رأينا سيد األفغاين( )3مع اختالفنا يف كثري من
السياسيات يبحث عن سرية امللوك خصولا توجه إلی شاه إيران( ،)4فلذلك مما مندحه يف تلك
األفعال اهتم إبلالح امللوك .واألمر االٓخر يف سورة األحقاف ملا ذكران قصة عاد أشران أن بعد
التعدمري رعاية روح االنقالب ألزم ،وإال التعدمري ال ينفع ،فاجلدمع بني األمرين واضح عندان .معناه
يف حكدمة اإلمام ويل هللا يف الظاهر تكون احلكومة اجتدماعية شوراوية غري الرأمسالية احملاربة للرأمسالية.
( )1الجاثية  :اآلية 93 :
( )2في ن م  :هو
( )3سبق ترجمته.
( )4رضا بهلوي (بالفارسية :رضا شاه پهلوی)(  51مارس 5878م 92-يوليو 5244م) مؤسس الدولة البهلوية،
حكم ما بين أعوام 1925و 5245قام بخلع آخر ش اه من ا س رة القاجارية الش اه أحمد ش اه قاجار في 12
ديس مبر 1925م وأنهى حكم القاجاريين .خلفه ابنه محمد رض ا بعد أن أجبره غزو بريطاني  -س وفييتي مزدوج
ف ي 25أغس ط س 1941م ع ل ى ال ت ن ح ي ف ي 16س ب ت م ب ر 1941م.ل ي ن ظ ر:
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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وال ترتك الناس ٔيوسسون الرأمسالية مرة أخری .ينظر يف تكدميل القانون الثانوي دائدما .فإذا علدمت
احلكومة أن الناس أوجدوا حيال مع حفظ لورة القانون لتأسيس الرأمسالية فليبدل القانون بصورة

أخری؛وهلذا املعنی مجاعة اجملتهدين الذين يقتدرون علی تكدميل القوانني .مجع هؤالء اجملتهدين يف
املركز من فروض الكفاية.
مجلة معرتضة :ملا قرر العلدماء تفريق السياسة ،والدين من ذلك الزمان لار السلطان مالكا
لبيوت األموال كأهنا مرياث أبيه ،ومل يبق للشوری وال األمة مداخلة يف بيوت األموال .كل األموال
تنفق أبمر السلطان .من هذا الزمان نری يف املدملكة مجاعة العلدماء جمتدمعني كأهنم يشريون للحكومة
يف األمور الدينية ،وفيهم املشيخة اإلسالمية؛لكن ليس يف واحد منهم قوة االجتهاد واستنباط
األحكام .وتغيرياألحكام علی حسب اقتضاء املصاحل؛فليس إسم ذلك إال راجعا إلی تفرد
السالطني ابلسياسيات واالقتصادايت .ومنع العلدماء عند التداخل يف ذلك ،واقتصارهم علی
القضاء يف املواريث واألنكحة وأشياء اتفهة وأمثال ذلك .فدما بطل قوة العلم من العلدماء إال ملنعهم
عن البحث يف االقتصادايت والسياسيات .وإمنا منعوهم؛ألن املعارف يف املسلدمني ليست أبيدي
احلكومة .العلدماء األحرار يعلدمون الدين واألحكام بدون أدنی تعلق مبناسب احلكومة .فلوجوزان
تداخل العلدماء ندخل فيها األحرار ،وأرادوا التسوية بني املسلدمني يف احلقوق وعدم امتياز العائلة
الشاهانية( )1بشیء من أموال املسلدمني .وهذا أمر يشق علی من اختذ إهله هواه من السالطني،
فأفسدوا قوة التدبر والتفكر يف أهل العلم ،وأشاعوا بني الناس أن الزمن تقادم )2( .وال خيرج جمتهد
يف الدين .هذا كله كذب .و ٔراينا الذين ينكرون علی أهل العلم عدم تقدمهم علی االجتهاد .هم
أيضا اليتعرضون للدملوك واحلكام فذهب فكراالنقالب من أذهان املسلدمني .متت املعرتضة.
هذا علی حسب الظاهر .وأما علی حسب الباطن فالتعلق تعلق قلوب املسلدمني مع مجيع
بواطن القلوب ابلتجلي األعظم يف حظرية القدس بواسطة أئدمة املسلدمني .هذا هو املراد من كلدمة
( )1الشاهاينة كلمة تستخدم با ردية وكلمة "ملوكية" أنسب.
( )2في ن م  :مقادم
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اإلحسان يف اإلسالم فبعد .فكدما أن مجاعة من أهل االجتهاد القادرة علی تغيري لور القوانني
جعلناها من فروض الكفاية .كذلك وجود مجاعة من أهل اإلحسان يكون قلوهبم وعقوهلم أوسرهم
وروحهم أو اللطائف اخلفية واألخفی أو احلجر البحت واألاننية الكربی متيقظة فيهم يعين تلك
اجلدماعة يوجد فيها مجيع تلك األلناف ،فحفظ مثل هذه اجلدماعة يف اجتدماع املسلدمني أيضا من
الفروض الكفاية عندان .ومعنی اإلحسان هذ الذي نريده حبفظ الربط مع االنقالب يف حالة
الشوون وتوضيح للناس ما
التعدمري .فإن هللا كل يوم هو يف شأن .فتلك اجلدماعة تتحسس بتغيري ٔ

الذي جيب عليهم يف حفظ املستقبل مث يغريون لور األحكام ومنهجها إلی ذلك املقصد األئدمة

اجملتهدون القادرون علی تفسري األحكام ،فيصري التعدمري حمفوظا من االنقالب بل يتغري ،ويتكامل
ابلتدريج مع احلاجات املتغرية يف االجتدماع ،واالنقالب إمنا أييت إذا سقط الناس برهة من الزمن
عن( )1تغيري قوانينهم نظرا إلی حاجات االستقبال.
مجلة معرتضة :يف الداينة الصابئة كان الفرض متعلقا ابملنجم خبرب الناس ،واحلكومة عن
تغري يف سري الكواكب .واملسلدمون أيضا كانوا يعرفون علم النجوم يف اإليران واهلند ،واشتهروا
إبلاابهتم .فإذا ضعف هذا العلم يف مجاعة من الصابئة جاء االنقالب عليهم ،وبطلت سلطنتهم
إذا مل يتنبهوا علی تغري كان ميكن إلالحه .يف زمن املسلدمني كان هذا الفرض متعلقا أبهل الصالح
فقط .يعتدمد الناس علی أحواهلم وعلومهم إذا أخربوا الناس بشیء ال يسأهلم الناس عن دليل ميكن
لنا أن نرتب اتريخ املسلدمني يف اهلند ،ونوضح فيه تلك الوجه :األمراء وامللوك كيف كانوا يتبعون
أهل الصالح ،وكانوا ينجحون كيف خالفوهم وهلكوا؟ .نری املتفقهة املتكربين منهم ينكرون كل
علم يف الدين سوی حفظ اجلزئيات .وإذا توجهنا إلی معرفة أقوام هالكة نری فيهم هذا املرض
موجودا علی التدمام فنحن ألنفسهم .أن املسلدمني مع إعراضهم عن القرآن وإعراضهم عن االستنباط
من سرية اخللفاء وامللوك واحلكدماء ،وإعراضهم عن التوجة إلی هللا ،والولل إلی حظرية القدس
كيف يرجون النجاة والنجاح؟ مث هذا الغرض متعلق يف هذه األايم احلاضرة عند املتقدمني من أهل
( )1في ن م  :عنه
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الغرب إلی احلكدماء االجتدماعيني فريون ميول عامة الناس ،واجتدماعاهتم مع اختالف األلسنة
واألقوام .االجتدماعيات يف امليول فيضعون برانجما لالستقبال ،وللتدقيق يف ذلك األمر حتدملوا
مصائب ومشقات كثرية مثال :إحصار نفوس الدولة ابلتدقيق ،ورجحاهنم إلی لنائع ،وحرف ال
ابلتخدمني بل ابلتحقيق ،وإجياهبم التعليم االبتدائي علی مجيع أفراد الدولة يتدمكن هلم االنضدمام إلی
حزب مييلون إليه بطبيعتهم .وبعد كل ذلك اإلحصائيون املخصولون ليس هلم توجه إال إلی
استنباط التغريات والتدموالت يف اإلنسانية ،وهم الطلحوا كل قوم ينظر يف االستقبال مثل نظرهم،
وجيدمع املبادئ لتحقيق ذلك النظر هم اإلنسان يف ذلك العصر .ومن ٔاتخر عن هذا ،وإن كانوا يف
املاضي مالكني للتدمدن العظيم واالجتدماعية القاهرة جيعلوهنم ملتحقني ابحليواانت .وهذا ليس منهم
إال لتدمركزأفكارهم .إن الذي ال يتفكر يف املستقبل ال يفلح أبدا .ونری القرآن أرشد املسلدمني.
()1
َّ ِّ
اَّلل إِّ َّن َّ
ت لِّغَ ظد َواتَّ مقوا َّ
آمنموا اتَّ مقوا َّ
اَّلل َخبِّريٌ ِِّبَا تَ ْع َملمو َن"
س َما قَ َّد َم ْ
ين َ
" ََّيأَيها الذ َ
اَّلل َولْتَ ْنظمْر نَ ْف ٌ
وحنن إذا وجدان مثل ذلك من توافق تعليم القرآن ،وأعدمال ذلك العصر نفتخر .وأن اإلسالم دين
حق .والقران علدمنا كل شیء ،وال حنتاج إلی أن أنخذ من الكفار مث نرجع مستقبل اإلسالم إلی
جناح ملوك اختذوا آهلتهم هواه ،ومجعوا حوهلم مجاعات من املشايخ ،والعلدماء يصدقوهنم علی ماهم
عليه:أبهنم ظل هللا .وال دخل هلم يف التعلق ابهلل حىت يفهدموا ما يريد هللا يف املستقبل ،وال هلم قوة
التفطن والتقدس يف ميول عامة املسلدمني شباهنم ،فاجتدماع املايوسني أمثال هؤالء الينفع اإلسالم
أبدا .ومع األسف أن املسلدمني ال يتخلصون من مصائب امللوك وحواشيهم إال بعد انقالب كبري.
وأهل النظر منهم يتوحشون من لفظ االنقالب .فاملاضي لإلسالم واملستقبل واضح ملن يفتح عينيه.
وطريق االنقالب وجناحه السري يف املسلدمني من كل قوم؛ألن كتاب هللا إمام االنقالب حمفو
فيهم ،ورجال من كل الطوائف أفراد متيقظون أيضا موجودون؛لكنهم إذا( )2مل ينظروا يف االنقالب
ال يفلحون .هذا ما فهدمنا والعلم عند هللا.
( )1الحشر :اآلية 58:
( )2في ن م  :إذ
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االٓن نق ٔرا سورة حمدمد،وسورة االنقالب.إذا هتي ٔا حزب االنقالب ومل يتخلف املخالفون عن

()1

ترك خالفهم ال بد أن يقع القتال.فالقتال األول إمنا كان مركزية احلجاز .املهاجرون واألنصار
اجتدمعوا علی تعليم القرآن .وقريش من مكة ويهود املدينة اتفقوا علی خمالفة القرآن وأقوام آخرون
البعض من أهل احلجاز البعض انضم إلی هؤالء ،والبعض إلی هؤالء .أما اليدمن والنجد وما إال
العراق وما وإال الشام كانوا يف حياء عن ذلك النزاع جعلوا منتظرين أيهدما غلب؟ فيعاملون معه
معاملة علی حسب ضروراهتم ،والقتال الذي وقع بني الطائفتني يف احلجاز كان قيادته بيد النيبص
عليه السالم ص هو دعا إلی احلق أوال ،ومجع مجاعة لالنقالب اثنيا ،وسعی يف قبول املعاندين أمر
احلق اثلثا مث شرع يف تنظيم املقاتالت رابعاً فقرر أوال مركزا له يف املدينة خامساً مث مجع قوته من

أهل املدينة ومن حوهلا سادسا مث أعلن احلرب سابعا مث تعرض إلخراجه املخالفني عن مستقرهم
اثمناً مث ملا امجتعوا يف ميدان احلرب شجع مجاعة للحرب اتسعاً مث حاربوا وغلبوا عليهم عاشرا.

()2

هذه األمور كلها إبهلام احلق .وتدبري النيب الدخل يف ذلك شیء خارجي .وكان هذا الفتح هو
مبد ٔا االنقالب العاملي ابلتدريج ،فاألمر الذي بد ٔا من نزول القران وانتهی إلی بدر هو ألل األليل
للدمسلدمني دائدما يف االنقالابت حتت تعليم القرآن .وهذه السورة حكاية عن حرب بدر .اآلية
()3
َّ ِّ
صدوا َع ْن َسبِّ ِّ
يل َّ
َو َّل أَ ْع َما َهل ْم  " 2معناه من خالف القرآن ،وعانده،
اَّلل أ َ
ين َك َف مروا َو َ
":الذ َ
ولد الناس عن اتباعه .هؤالء كفار قريش رئيسهم أبوجهل؛ولذلك يلقب يف بعض احلاالت بفرعون
هذه األمة( )4يعين يف عدملها االبتدائي يف احلجاز .أول أعماهلم يعين اهنزموا يف احلرب .اآلية:
"والَّ ِّذين آمنموا و َع ِّملموا َّ ِّ ِّ
آمنموا ِِّبَا نم ِّز َل َعلَى مُمَ َّم ظد َوه َو ا ْحلَق ِّم ْن َرِّب ْم َك َّف َر َع ْنه ْم
الصاحلَات َو َ
َ َ َ َ
َصلَ َح َاب َهل ْم  "1اجلدماعة اليت اتبعت النيب مستيقنة أبن هذا هو احلق من رهبم .معناها
َسيِّئَ ِّات ْم َوأ ْ
( )1في ن م:في
( )2إن الشيخ السندي بين أصول قيادة النبي_عليه الصلوة والسالم_ من خالل النقاط المذكورة في المتن.الباحث
( )3في ن م  :معناها من خال القرآن وعانده هذا معنى الذين كفروا وصدوا الناس عن اتباعه.
( )4أخرجه اإلمام أحمد عن عبد هللا ابن مس عود ،قال :أتيت النبي ص لى هللا عليه وس لم يوم بدر ،فقلت :قتلت أبا
جهل ،قال« :آهلل الذي [ص ]980:ال إله إال هو؟»  ،قال :قلت :آهلل الذي ال إله إال هو ،فرددها ثالثا ،قال« :هللا أكبر،
الحمد هلل الذي ص دق وعده ،ونص ر عبده ،وهزم ا حزاب ،وحده ،انطلق فأرنيه» فانطلقنا ،فإذا به ،فقال« :هذا
فرعون هذه ا مة»لينظر:مسند أحمد,اإلمام أحمد بن حنبل,رقم الحديث.4947:
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حصل هلم الفتح .أصلح ابهلم ظاهرا ويتدمنون بعد ذلك ما نقص من تدابري نصرة احلق .االٓن
حصلت هلم أموال واالحتشام يقدرون علی تكفري .سي ٔاتيهم أغالط ارتكبوها يف بد ٔا أمورهم؛ألهنم
كانوا عاجزين عن العدمل علی برانجمهم الصحيح .اآلن ال ٔاييت هلم مثل ذلك من اإلشكاالت .اآلية
ِّ
اَل وأ َّ َّ ِّ
ك ِّأب َّ َّ ِّ
ب َّ
اَّلل
ك يَ ْ
آمنموا اتَّبَ عموا ا ْحلَ َّق ِّم ْن َرِّب ْم َك َذلِّ َ
" َذلِّ َ
ض ِّر م
ين َ
َن الذ َ
ين َك َف مروا اتَّبَ عموا الْبَ َ َ
َن الذ َ
لِّلن ِّ
َّاِ أ َْمثَا َهل ْم "3هذا الفتح للحق كان كاملثل األعلی للناس .الكفار كانوا يف عدة احلرب ،ورجاهلم

علی قوة عظيدمة،واملؤمنون علی ضعف كدما يف سورة األنفال( )1فدما حصل الفتح للدمسلدمني إال

للحق ،فكان كاملثل األعلی قوم يريدون االنقالب يف العامل ،وال يقدرون أن ٔايتوا مبقابلة قومهم
ِّ َّ ِّ
لرقَ ِّ
ب ا ِّ
اب َح ََّت إِّ َذا
ين َك َف مروا فَ َ
ض ْر َ
مثلهم من اجملاهد ،ويكون هلم الفتح" .فَِّإ َذا لَقيتم مم الذ َ
ك َولَ ْو يَ َ
أَثْ َخ ْن تم مموه ْم فَ م
ب أ َْوَز َارها ذَلِّ َ
شدوا ال َْوََث َق فَِّإ َّما َمنًّا بَ ْع مد َوإِّ َّما فِّ َداء َح ََّت تَ َ
ض َع ا ْحلَْر م
شاءم
اَّلل َالنْ ت ِّ
ِّ ِّ
ض مكم بِّب ْع ظ َّ ِّ
اَّلل فَ لَن ي ِّ
ين قمتِّلموا ِّيف َسبِّ ِّ
ض َّل أَ ْع َما َهل ْم
َّ َ َ
ص َر م ْنه ْم َولَك ْن ليَ ْب لمَو بَ ْع َ ْ َ
يل َّ ْ م
ض َوالذ َ
 "1هذا هو قانون احلرب قتل املخالفني حتی يذهب من قلوهبم عزم القيام علی خالف هذه

اجلدماعة يف ذلك امليدان واجب .فإذا متكنوا من ذلك فشدوا الوَثق يستأسرون .فإذا فرغوا من
ذلك فإما يرتكوهنم منا( )2عليهم وإما أيخذون عوض ذلك رجاهلم أو أيخذون األموال فدية حتی
تضع احلرب أوزارها .معناه جيب( )3دوام هذا العدمل إلی أن ال يبقی بعد ذلك حاجة إلی حرب.
فائدة :استنبط السيد أمحد( )4خان من هذه اآلية عدم جواز بيع العبيد.العبد ال يؤخذ يف
حكم القرآن إال يف حرب مث حبكم القرآن واجب استخالله إما امتناان وإما أبخذ الفدية وإما
ض تَخَافُونَ أ َ ْن يَتَخ َّ
َص ِره َو َرزَ قَ ُك ْم ِمنَ
( )1واذْ ُك ُروا ِإذْ أ َ ْنت ُ ْم قَ ِلي ٌل ُم ْس ت ْ
اس فَ َآوا ُك ْم َوأ َيَّدَ ُك ْم ِبن ْ
َض َعفُونَ فِي ا ْ َ ْر ِ
َطفَ ُك ُم النَّ ُ
ال َّ
ت لَعَلَّ ُك ْم ت َ ْش ُك ُرونَ ()92
طيِّبَا ِ
( )2في ن م  :االمتنان.
( )3في ن م  :هذا العمل واجب.
( )4س ر س يد أحمد خان بهادر ولد في دهلي في أس رة الس ادات ( 17اكتوبر  97 - 5857مارس )1898وهو
رجل تعليم هندي مس لم ،وس ياس ي يعتبر رائد التعليم الحديث للمس لمين في الهند بتأس يس ه الكلية المحمدية ا نجلو
ش رقية ، Muhammedan Anglo-Oriental Collegeوالتي تطورت لتص بح جامعة عليكرة اإلس المية
الحقا .أعماله أوجدت جيال من المثقفين والس ياس يين المس لمين والذين ش كلوا حركة عليكرة لفص ل المس لمين عن
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بقائهم عبيدا مث استيالد األوالد منهم فهو يقول هذا كان من عوائد جاهلية العرب .1أما القران
فسخ ذلك .فإن كان يف املسلدمني إعراض عن هذا العدمل فهو تغري ذلك من األغالط ال ينسب
فعلهم هذا إلی اإلسالم؛ألن القران ال جيوز ذلك ،فتحريراألرقاء كدما حدث يف أورواب ،وهم يفتخرون
بذلك علی مدنيتهم .السيد أمحد جعل ذلك من مفاخر القرآن .وعندان يف استنباط ذلك نوع من
املناقشة؛لكن ال عل طريقة من يقدم نصرة الفقهاء بل تناقشه آبايت يف كتاب هللا .كتاب هللا ال
خيالف بعضه بعضا .وليس عندان نسخ()2؛لكن بعض األحكام ٔاييت ابإلمجال مث ٔاييت تفصيله.
فاإلعراض عن بعض القرآن غري جائز عند الفقيه .معنی قوله :فداء يف هذه اآلية ليس مبنحصر
يف ما أداه قريش من الفدية أو يف ما يقع يف املبادالت يف حترير األساری بل أعم من ذلك يشدمل
املكاتبة أيضا .رجل أسر ليس له ورثة يؤدون عنه الفدية ،وليس عند قومه أساری مسلدمون حتی
يفادونه به .أفيبقی هذا أسريا وعبدا طول عدمره؟ ويدخل ترك هذا رجل من الفقهاء يف أماننا .فدمن
فعل ذلك خرج عن فهم الكتاب .فإن الرتديد بني املن وبني الفداء جيوز هلم اختيار الفدية ليس
جيب عليهم يف لورة ما ترك األساری منا .نعم ذلك راجع إلی مصلحتهم إذا رأوا تركه من أحسن
هبم يرتكونه وإال فال جيب عليهم إال أبخذ الفدية .فهذا الفرد الذي فرضناه كيف يؤدي الفدية .؟
ِّ
َّ ِّ
ت أ َُْيَانم مك ْم فَ َكاتِّبموه ْم إِّ ْن َعلِّ ْمتم ْم فِّيه ْم
اب ِّممَّا َملَ َك ْ
ين يَ ْب تَ غمو َن الْكتَ َ
حكدمه يف سورة النورَ " .والذ َ
َخ ْي را وآتموه ْم ِّم ْن َم ِّ
ال َّ
آات مك ْم َوَال تم ْك ِّرهوا فَ تَ يَاتِّ مك ْم َعلَى الْبِّغَ ِّاء إِّ ْن أ ََر ْد َن َحتَصنا لِّتَ ْب تَ غموا
اَّلل الَّ ِّذي َ
َ
الهند .لينظر:مقدمه س رس يد كى كهانى ان كي ابني زباني،ص 93-99وأيض ا:حيات جاويد،الطا
حالي ،991/5،ط:ارسالن بكس.

حس ين

 1تفرد السيد أحمد في هذه المسألة عن الجمهور وهو أول من تكلم على عدم االسترقاق في شبه القارة الهندية قائال
بأن االسترقاق اليجوز في اإلسالم قط لينظر:حيات جاويد ،ألطا حسين حالي ،114-119،ط :بنجاب أكيدمي ترست
الهور ط5217:م.
( )2يقول الش يخ القاس مي ما ملخص ه بالعربية :إن الش يخ عبيد هللا حقق في خمس آيات المنس وخة لدى اإلمام
الدهلوي،وأجاب عنها أجوبة ش افية ،فال نس خ في القرآن حس ب موقفه،والمحقق عند أس تاذنا هو هذا،وقد تبعه معظم
المفس رين والمحققين الذين يعتمدون على اإلمام الدهلوي في دراس اتهم يرون أن اإلمام الدهلوي،وإن قال بالنس خ في
اآليات الخمس؛لكن يمكن تأويلها على أس لوب اإلمام الدهلوي بحيث اليبقى فيها النس خ مثال الش يخ أنور الش اه
الكش ميري ،والش يخ حس ين وغيرهما.لينظر :تقديم الش يخ القاس مي لترجمة القرآن للش يخ س رور نور الهاالئي باللغة
الفارسية.7 ,ط:لجنة إحياء ا دب العربي السند 9051م.
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اَّلل ِّمن ب ع ِّد إِّ ْكراهه َّن رَ مف ِّ
ِّ
ِّ
يم "()1معنی قوله :إن
َع َر َ
ٌ
ور َرح ٌ
ِ ا ْحلَيَاة الدنْ يَا َوَم ْن يم ْك ِّرهه َّن فَإ َّن َّ ْ َ ْ َ
علمتم فيهم خريا إذا علدمتم أنه ال يقاتل املسلدمني بعده .وإذا مل يتحقق من رجل أنه ال يرتك
املقاتلة جيوز بقائه أسريا ،ولو كان طول عدمره .وأما إذا تيقنا أنه ال يقاتلنا فنكاتب علی الفدية
أبقساط ،وإذا مل يقدر علی ذلك فواجب علی املسلدمني أن ميدوه )2( .هذا معنی قوله :وآتوهم
من مال اخل وإذا مل يقدر املسلدمون علی املعاونة لضعف حاهلم فواجب علی احلكومة إمداده من
كوة :ويف الرقاب(:)3واملراد املكاتب الذي يعجز عن
زكوة املسلدمني .والقرآن ذكر يف ألناف الز ٰ
أداء الكتاب .علی هذا الطريق حنن نسلم أن القرآن أمر بتحرير الرقاب( .)4وفيه مساغ جلواز عدم
حترير الرقاب علی حسب احلاالت إذا كان عندهم خوف أهنم يقاتلوننا مرة أخری .واأللل يف
ذلك أن فكر املسلدمني مبين يف مصلحة األساری علی مصلحة مل يتبني علی السيد أمحد خان(.)5
يف زماننا األساری حيبسون( )6يف حمابس منفردين عن اجتدماع الناس ٔيومرون أبعدمال شاقة أو خفيفة

يف احملابس ،وهذا أوجبه هتذيب أورواب ،والسيد أمحد خان ال ينكر ذلك عليهم .وحنن نعرف من
فساد أخالق األساری يف احملابس ،ونعرف من ظلم املراقبني ماالميكن ذكره يف كتاب .كل الفضائح
من لواطة وزان تكون فاشة شائعة فيهم كلية اإلنسانية .وتفكر األسري يف ما ينفعه ميحي عن قلوب
األساری أساس ذلك ،وليس هذا خالا مبحابس اإلنكليز يف اهلند بل كان حمابس األملانية وفرانسا
كلها سواء يف هذه الفضائح .ميكن أن ٔاييت إلالح ما من االشرتاكيني ،وهم يريدون أن يستعدملوهم
خالف الرأمسالني .هذا األمر ال ميكن ألحد من أنصار السيد أمحد خان أن يذكر اتئيدا .ومصلحة
( )1النور :اآلية 33 :
( )2أن يساعدوه.الباحث.
ْ
ْ
ْ
ْ
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الص دَقَاتُ ِل ْلفُقَ َر َ َ َ
ِ َ َ
ِ
َ
ِ ِ َ
ْ َ
ضة ِمنَ ا َّ َوا َّ َع ِلي ٌم َح ِكي ٌم (التوبة)20:
ال َّ
سبِي ِل فَ ِري َ
( )4يقول اإلمام ابن كثير في تفس يره :وأما الرقاب :فروي عن الحس ن البص ري ،ومقاتل بن حيان ،وعمر بن عبد
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
حنب ل ،ومالك ،وإس حاق أي :إن الرقاب أعم من أن يعطى المكاتب ،أو يش تري رقبة فيعتقها اس تقالال..لينظر:تفس ير
القرآن ,اإلمام الدمشقي.528/4,
( )5سبق ترجمته
( )6في ن م  :يحسبون
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األساری يف اإلسالم خالف مصلحة الغرب.ال حيبسون يف مكان منفرد .فإن فساد ذلك ما ال
ميكن إلالحه بل يفوض مراقبة األساری إلی بيوت ،وإلی عائالت يكونون مثل اخلدم طعامهم
وشراهبم مثل طعام البيوت ،واليعاملوهنم ابلقوة وال يكلفوهنم إال ما يطيقونه من األعدمال حتت مثل
تلك املراقبة جيوزهلم األنكحة والتجارة وكل املكاسب .فيه فائداتن :2 :فائدة ألهل اإلسالم حصل
هلم خدم أبجرة غري ثقيلة :4 .فائدة لةأساری هم يستفيدون من االجتدماع ،ويصلحون من أخالقهم
ويوثر فيهم اإلسالم فقد يسلدمون .وكان معاملة األساری علی هذه الطريقة يف الصدر األول من
ٔ

اإلسالم .أما ما أحدثه املتأخرون فال ينسب إلی االسالم ،وال ينفي ماكان رائجا يف الصدر األول.
وإذا ضم عائلة خدما إلی بيتها وأنفقت عليها مصاريف مث استغنت عن اخلدمة أوعجزت لضيق

يف املعيشة ،وعائلة أخری حتتاج إلی اخلدم ينتقل األسري من بيت إلی آخر يدفع شيئا من املال
حباء أوإعانة ،ومل يكن بيعا من البيوع اليت تنكرها اإلنسانية من فعل ابئعي األرقاء يف العصور
املت ٔاخرة .أان رأيت رجاال ممن جيوزون بيع األرقاء من املثرين ذهبوا إلی دار الباعة .وملا رأوا سوء
املعاملة أنكروا أن يكون مثل ذلك جائزا يف اإلسالم .واملقصد أن العدمل يف الصدر األول مل يكن
منكرا ،ومل يكن خمالفا للقرآن ،وكان الناس يهبون اخلدم أو يبيعوهنم؛لكن العلی املعنی املنكر عند
اإلنسانية .والحنتاج إلی نفي ذلك من قانون اإلسالم ابملرة ومن كتاب هللا ،فإن املصلحة اليت يراها
اإلسالم يف األساری غري املصلحة اليت يراها الغرب ،وال يتفقان يف املسلك أيضا .وحتريراألرقاء يف
الغرب خمصوص ابجلنس األبيض ،وهم يضعون قوانني جديدة ومعاين جديدة لإلنسانية؛ليخرجوا
منها غري األبيض ،ومن اإلنسانية ابملرة .مت هذه املسألة .حتی تضع احلرب اخل يعين أن اختاذ
األرقاء خاص ابحلرب .ولو شاء هللا النتصرمنهم والقتال شرع لتكدميل اإلنسانية.
والذين قتلوا اخل ومن هذه املسألة تنش ٔا فكر احلياة الثانية ابلضرورة .فإن اجملاهد يف سبيل
احلق أعلی نوع اإلنسان ابالتفاق ،وهو يف انتصاره للحق يقتل ،مل ينتفع يف احلياة الدنيا بشیء.
وهل جيوز يف حكدمة هللا أن حيرم مثل هذا الرجل املكرم؟ ويتدمتع ويلتذ ابملالذ الذين ليس هلم من
اإلنسانية نصيب .وجلربمثل هذا النقص والكسر البد من تسليم احلياة الثانية بنوع ما .والقرآن أتی
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صلِّ مح َاب َهل ْم  1يف البعث
بتصوير احلياة الثانية األبدية أبكدمل من مجيع الكتب اإلهليةَ .سيَه ِّديه ْم َويم ْ

بعد املوت .فشدوالوَثق :اإلسارة( )1يف احلرب ليست هي متام معنی الرقبة.

احلركة االنقالبية إذا انتهت إلی القتال ،وهي تسلب عن احملاربني قوهتم السياسية ابلفعل،
وابلقوة ال يرتكهم ينظدمون سياستهم االرجتاعية ابلسهولة .الرقبة هبذا املعنی ضرورية الزمة لالنقالب
ليست هي اإلسارة( )2يف احلرب فقط )3( .عندان مالحظة خمصولة :االنقالابت حتتاج إلی وضع
الطالحات خالة للدمعامالت تفرقهم عن االرتقاء ،وعن االرجتاع4؛لكن املسلدمني يف الصدراألول
مل يكونوا قادرين علی ذلك هم عاملوا معامالت ،ومسوها ابألمساء املشهورة ،ومعامالهتم مل تكن
داخلة حتت ذلك اإلسم املشهور؛ولكن ما وجدوا هلا لفظا للتعريف غري هذا مث جاء االرجتاعيون
يف اإلسالم فحدملوها علی احلقيقة فأفسدوا روح االنقالب ،وأبعدوه عن أذهان املسلدمني .نذكر
لذلك مثاال :األراضي اليت غلب عليها املسلدمون بعد هزمية كسری اختلفوا يف حكدمها أوالً مث بعد
املباحثات ،واملذاكرات الطويلة اتفقوا علی أهنا موقوفة علی املسلدمني ،وليست مبلك ألحد مث

( )1في ن م  :اإلشارة لكن كلمة "اإلسارة " أصح حسب السياق.الباحث.
( )2في ن م  :اإلشارة لكن كلمة "اإلسارة " أصح حسب السياق.الباحث
( )3في ن م " :رأينا في تاريخ الهند الس لطان عالء الدين الخلجي هو أول س لطان غلب على جميع الهند ش ماله
وجنوبه كان أميا انقالبيا بالفطرة وض ع قواعد المراقبة على أمرائه إذا رأى فيهم تأخرا عن معنى االنقالب الذي هو
يريد إقامته .وله سيرة خاصة مفصلة في كتاب "تاريخ فرشته"" ،وتاريخ الهند" .واالنقالب اليخص المسلم فقط يكون
بين المس لم وغيره .عالء ا لدين وأمراؤه قوم وا حد،ودين وا حد؛لكن نظر ياتهم االنقالب ية في ها اختال وفروق،فلم
يتركهم أحرارا في الس ياس ة،ولم يتركهم أحرارا في االجتماعيات،فكان اليتمكن أمير أن يزوج بنته من أمير إال بإذن
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
يجت مع مثل ذلك في عصر من العصور،ولم يكن عمل السلطان منطبقا على النظريات العصرية في االنقالب؛لكن في
جميع أعماله رور االنقالب.أنا قدرت على اإلحاطة في مس ألة االنقالب العص ري؛ ني كنت في تاريخ هذا الس لطان
مبص را.عامة المؤرخين ليس عندهم تبص ر في االنقالب واالرتقاء؛ولذ لك يتوس وس ون في توجيه كثير من
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
فيه ثقل.إنما يج د الثقل من اليعر معنى االنقالب،وليس عنده كل من عاند االنقالب يجب قتله .هذا الفرق الذي أراه
واضحا في توجيه السيد أحمد خان،وجعله اإلسالم محبوبا في نظر فالسفة الغرب؛لكنهم لم يحصل لهم تصار بأئمة
االنقالب في الغرب،وإال فلم يكن محتاجا إلى تأويالت بعيدة في تفس ير اإلس الم إلرض اء المرتجعين المخادين الذين
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
 4اسم منسوب إلى االرتجاع :على الغريم و المتهم :ردده و أعاده إليه و لينظر :المعجم الوسيط ،مادة :ر ج ع.935 ،
ومنها الحركة االرتجاعية :حركة ارتدادية عنيفة مفاجئة للخل .الباحث.
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قسدموها علی املزارعني؛ليعدملوا فيها العلی أهنا ملك هلم ،واحلكومة ٔاتخذ منهم اخلراج حصة
األراضی لبيت املال .القطعات من هذه األراضی لرف فيها املزارعون نفقات إللالحها مث
ويودون إليهم ماأنفقوا يف
احتاجوا وذهبوا إلی املزارعني االٓخرين لي ٔاخذوا منهم األراضي للدمزارعةٔ ،

إلالحها ،ويلتزمون أداء اخلراج للحكومة املقرر علی هذه األراضي ،وأجاز احلكام أمثال تلك

املعامالت؛ألن ذلك ال يضر بغرضهم هو حتصيل اخلراج الذي هو حق املسلدمني فلومل يضيقوا علی
املسلدمني يف ذلك كانوا أنشط يف أعدماهلم فأجازوا هلم تلك املعامالت .وكانت املعاملة معاملة
خمصولة .وكان ينبغي أن يوضع هلا الطالحات خمصولة لبيان ذاتيات تلك املعاملة مل يضعوها،
ومل يكن هلم يف وضعها من حاجة مسوها بيعا ،ومل تكن يف احلقيقة بيعا .وجاء بعد ذلك طبقات
أخری من امللوك والفقهاء هم غريوا القانون قانون االنقالب ،وحكدموا أبن األراضي مملوكة للدمزارعني
أبلفا كانت مستعدملة يف العصر األول ،ونسدميها بيعا كانت خطأ وجراي علی التساهل .وميكن
أن نقول إن مثل تلك املعاملة كانت تتعلق ابالنتفاع ال ابملنفعة وال برقية األراضيص موسی جار
هللا()1صوفتحوا بذلك اباب الرجتاع اجتدماعية اإلسالم العاملية االنقالبية اباب لتدمكن حكومات قومية
لسالطينهم املخصولة؛ألن األراضی مملوكة لةأهايل .وهذا كل ما تنبه عليه الفقهاء ،وحنن نقدر
علی إثبات املناقضات يف كالم اإلمام أبی يوسف( )2أنه يثبت أن احلق ما كان عليه الفاروق يف
جعلها موقوفة لبيت املال ،وبعد ذلك يثبت امللك للدمزارع .مث ننتقل إلی البحث األللي :األساری
كانوا خداما يف العائالت ،وأنفقت العائالت حسب املصاحل يف إلالح أحوال األساری ،ويف
تعلدمهم لصناعات خالة حتتاج إليها تلك العائلة فاستفادوا منهم إلی زمان مث رغبت عائلة أخری
يف استخدام ذلك األسري املاهر يف فن خمصوص ،ورضيت أن تؤدی النفقات اليت أنفقتها العائلة
األولی ،ويف بعض األحيان بتبادل األسری يف ما بينهم .كل ذلك كان إبذن احلكومة؛ألن حفظ
األساری ،واملراقبة هو املقصد للحكومة ال غري .وانتقال األساری من مراقبة إلی مراقبة ال يضر
( )1سبق ترجمته
( )2سبق ترجمته
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مقصد احلكومة .وتلك املعاملة مل يستعدملوا هلا كلدمة خالة تنبئ عن ذاتيات تلك املعاملة أطلقوا
عليها كلدمة البيع واالشرتاء جمازاً نظرا لظاهر الصورة ،ومل يكن بيعا مث بعد زمان االنقالب قام

الفقهاء يستدلون علی جواز بيع العبيد ،واألرقاء ،وانتقلوا ابلتدريج دبيب الندمل إلی السنن اجلاهلية

اليت كانت فيهم يف حق األسارى واألرقاء ،فأقاموا شريعة اجلاهلية لةأعراب اليت حيسبوهنا سنة قومية
مقام قانون( )1االنقالب ( )2مقتدرين علی الفرق لعدم تبصرهم يف الفرق بني االنقالب واالرتقاء.
()3

َويم ْد ِّخلمه مم ا ْجلَنَّةَ َع َّرفَها َهل ْم  3النعدمة من هللا أتيت بشكل واحد يف موطن من املواطن
السدماوية .وإذا انتقلت إلی موضع آخر تظهر يف لورخمتلفة علی وفق استعداد ذلك املوطن .مثاله:
املطر ينزل من السدماء ،وطبيعتها عامة واحدة يف مجيع أقطاراألرض مث إذا نزل إلی األرض يظهر
أتثريه علی لور خمتلفة حسب استعداد األرض .وإذا فرضنا هذه املسألة يف أراضي متجاورة بذر
الناس بذورا خمتلفة .ونزول املطر هو يندمي كل بذر علی لورته اخلالة .هذه القاعدة من أساس
احلكدمة .االٓن ننتقل إلی( )4أساس ألل املسألة :كل إنسان انتقل إلی الداراالٓخرة ،وليس يف دماغه
وال يف قلبه شیء مضاد لذلك العامل .فالرمحة اإلهلية قاضية علی مجيع من كان انتقل إلی الدار
االٓخرة هبذا الشرط ،ونعرب عنه بلفظ آخر( :)5الَّ ِّذين آمنموا و َع ِّملموا َّ ِّ
احل ِّ
ات . . .فالرمحة اإلهلية
الص َ
َ َ َ
قاضية أبهنا تكون هلم يف االٓخرة الراحة والسرور أبلغ ما ميكن الستعدادهم .هذه نعدمة واحدة مثل
املطر مث كل رجل منهم قرر يف نفسه ابقتضاء نفسه الناطقة وأبثرقليل من املعاشرة نوع خمصوص
من احلياة يكون له فيه الراحة والسرور .فإذا عومل معه مبعاملة غريما اقتضاه نفسه ملا وجد فيها
راحة وال سرورا .هناك ختتلف حاالت أهل اجلنة .هذه مسألة ألولية ال ميكن لرجل حكيم أن
( )1في ن م  :قوانين.
( )2في ن م  :هذه العبارة" ولم يكن الفقهاء" التوجد فيها.
( )3في ن م  " :تم هذا البيان الفقهي،ونحن نش كر ربنا لنا ما اهتدينا إلى ذلك الفقه إال ببركة االش تغال بحكمة اإلمام
ولي هللا .ولم نر حكيما مس لما يكون كالمه أقوم في االنقالب.رض ي هللا عن جميع ا ئمة المس لمين وغفر لهم .كي
كان استمتاع الصحابة من السبايا لم يكن بنكار فلم يبق إال ملك اليمين .فاآلن نذكر كلمة تركتها".التوجد في ن إ.
( )4في ن م  :أصل.
( )5ما هو؟كالم محذو هنا؛لذا لم أفهم كالم الشيخ.الباحث
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خيتلف فيها وخيالفها .مث فصل آخر ينتقل إلی مسألة أخری .هذا النوع الذي عينه اإلنسان لنفسه
من الراحة والسرور له أسباب خالة يف حياهتم الدنيوية  :2رجل نش ٔا يف بيت اإلمارة مثل موسی.
هل هو يرضی حالة دينية؟ يرضاها أفراد بين اسرائيل يف مصر .فالراحة املكتوبة ملوسی عرفها هللا
له يف الدنيا أتی بندموذج من ذلك .وهللا يعد املسلدمني جنة .وقرأان يف بعض الرواايت" :أن نصيب
أدنی أهل اجلنة يكون أكثر من عشرة أمثال ملك من ملوك الدنيا(" )2(")1لذة احلكم" :حبثوا يف
لذة الوقاع للنساء وقال حكيم :أن امل ٔراة إذا تلد جتد كلفة ولعوبة وإيذاء اليتصور مثلها مث هي
أعلی من كل تلك اإلرجاع .كذلك نقول امللك واألمري كم
ترجع إلی الوقاع علدمنا أن لذة الوقاع ٰ

يتحدمالن من مصائب؟ فلو مل يكن يف احلكم لذة فوق كل ما يتحدملون ما تقدموا إليها أبدا .واالٓن

نقول من مل جيد لذة احلكم أي شیء يضع هو ابجلنة ،فاهلل يعطي املسلدمني املؤمنني ابلقرآن حكومة
أعلی من كل لذة من طعام وركوب ووقاع واللعب .وإذا جعلوا
يف دارالدنيا فيذوقون لذة احلكم ٰ
تلك اللذة من اقتضاء نفوسهم يتنعدمون يف اجلنة .هذا عندان معنی قولهَ :ويم ْد ِّخلمه مم ا ْجلَنَّةَ َع َّرفَها
َهل ْم.

( )1ما وجدت تلك ا لفاظ_التي ذكرها الشيخ السندي_ في الروايات أما اإلمام مسلم فقد أخرجه في صحيحه :حدثنا
مطر بن طري  ،وعبد الملك بن سعيد ،سمعا الشعبي ،يخبر عن المغيرة بن شعبة ،قال :سمعته على المنبر يرفعه
إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :وحدثني بشر بن الحكم  -واللفظ له  -حدثنا سفيان بن عيينة ،حدثنا مطر ،
وابن أبجر س معا الش عبي ،يقول :س معت المغيرة بن ش عبة ،يخبر به الناس على المنبر  -قال س فيان :رفعه أحدهما،
أراه ابن أبجر  -قال " :س أل موس ى ربه ،ما أدنى أهل الجنة منزلة ،قال :هو رجل يجيء بعد ما أدخل أهل الجنة
الجنة ،فيقال له :ادخل الجنة ،فيقول :أي رب ،كي وقد نزل الناس منازلهم ،وأخذوا أخذاتهم ،فيقال له :أترض ى أن
يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول :رض يت رب ،فيقول :لك ذلك ،ومثله ومثله ومثله ومثله ،فقال في
الخامسة :رضيت رب ،فيقول :هذا لك وعشرة أمثاله ،ولك ما اشتهت نفسك ،ولذت عينك ،فيقول :رضيت رب ،قال:
رب ،فأعالهم منزلة؟ قال :أولئك الذين أردت غرس ت كرامتهم بيدي ،وختمت عليها ،فلم تر عين ،ولم تس مع أذن،
ولم يخطر على قلب بش ر " ،قال :ومص داقه في كتاب هللا عز وجل{ " :فال تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين}
[السجدة ]57 :اآلية.لينظر :صحيح مسلم,اإلمام مسلم ,572 :5,رقم الحديث ,359:باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها.
( )2في ن م ":لطيفة اآلن نذكر لكم لطيفة كنت تعجبت بعد قراءة ذلك المتن في ص حيح مس لم يا أهلل :لم يذق ذوق
الحكم في الدنيا .كي يلتذ في مثل ذلك في تلك الجنة التي هي أعلى من ملك ملوك الدنيا؟ فقررت في نفس ي أن الجنة
اليكون إال لمن يطلب الملك في إقامة الحق في الدنيا؛لكن ال أقدر أن أتكلم بتلك الكلمة ع ند أحد،ولم أر من تعرض
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
عائلة حكومة بل الحكومة في بنجاب كانت حكومة قومية التباع كروكوبين إس م انقالبي كان من أتباع نانك ".واآلن
أذكر لك كلمة في لذة الحكم".هذه العبارة التوجد في ن إ.
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َّ ِّ
ص مروا َّ
ت أَقْ َد َام مك ْم  .7املسلدمون يغلبون
ص ْرمك ْم َويمثَ بِّ ْ
اَّلل يَ ْن م
آمنموا إِّ ْن تَ ْن م
ين َ
قولهََّ :ي أَيها الذ َ

علی األرض إذا كان عزمهم علی إقامة حكم القرآن لدفع الظلم عن األقوام .فإذا لرفوا كل طاقاهتم

لنصرة ذلك احلكم يغلبون علی أقوام عندهم جيوش وجنود أقوی .هكذا يكون االنقالب :الضعيف
إذا متسك ابحلق يغلب علی الظامل القوي .فكل ما تثبتوا علی ذلك العزم أييت هلم النصرمن هللا،
ويكون حكدمهم قائدما علی أساس  :2علی العلم  :4علی العقل ،وعلی العدل يرجعون إليه.
االنقالب أييت بقوة العامة ،واحلكدماء ال يعتقدون بثبات العامة علی شیء هم يظنون أن القوة
االنقالبية مثل السيول ،ويصربون أايما حتی يذهب ذلك ،وال يغريون نظرايهتم وبرانجمهم مث إذا ٔراوا
بعد مضي السيول أن احلكم أبيدی رجال أهل عقول ومبادئ يكونون جمبورين لتغري برانجمهم .وإذا
دخل هؤالء حتت حكم االنقالبيني تذهب البغاوة من العامة علی أهل االنقالب فيثبت االنقالب
علی وجه األرض إليه اإلشارة يف قوله :ويثبت أقدامكم.
َّ ِّ
َو َّل أَ ْع َما َهل ْم  " 8الكفار مجيع مساعيهم لارت
ين َك َف مروا فَ تَ ْعسا َهل ْم َوأ َ
قولهَ ":والذ َ
ابطلة؛ألهنم كرهوا ما أنزل هللا لذا فقط .فاملخالفة يف أمرعرفوا حقيقة ملصاحل هلم حتبط أعدماهلم وحنن
النطلق كلدمة الكفر علی رجل مل يعرف احلق مث بعد ما عرف مل يعانده فال نطلق عليه كلدمة الكفر.
ِّ َّ ِّ
قوله":أَفَ لَ ْم يَ ِّسريموا ِّيف ْاأل َْر ِّ
ين ِّم ْن قَ ْبلِّه ْم َد َّم َر َّ
اَّلل َعلَْيه ْم
ِ فَ يَ ْنظممروا َك ْي َ
ف َكا َن َعاقبَةم الذ َ
ِّ ِّ
ين أ َْمثَا مهلا"23 . . .إشارة إلی أن هذا االنقالب علی منهج االنقالابت ليس له خصولية
َول ْل َكاف ِّر َ
فكدما أن هللا أمر أقواما كذلك يدمر من خيالف هذا االنقالب .بعد ذلك ذكر غلبة املؤمنني،

ومتتعهم يف اجلنات ،وذكرمغلوبية أهل الكفر ،وعدم متتعهم يف الداراالٓخرة بل أيكلون ويتدمتعون
َّار َمثْ و َهل ْم ."41 . . .معاملة الكفار مع املؤمنني كانت
قولهَ :و ََيْ مكلمو َن َك َما َأتْ مك مل ْاألَنْ َع م
ام َوالن م
مثل معاملة األنعام هم اليصلحون قوهتم الدماغية الصاحلة إلدراك احلق إلی فهم ما يدعون إليه
املسلدمون مثل األنعام ال يتوجهون إلی أمور اإلنسان فال نفقه منها شيئا إمنا كان فكرهم أن متركزان
يف مكة جيعلنا غالبا ،وهذه األمور املادية ال تنفع يف مقابلة األمور العقلية الروحية ،وكان هذا البالد
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ك
ك الَِِّّت أَ ْخ َر َج ْت َ
هلم مثل األنعام إليه اإلشارة يف قولهَ :وَكأَيِّ ْن ِّم ْن قَ ْريَظة ه َي أَ َشد قم َّوة ِّم ْن قَ ْريَتِّ َ
أَهلَ ْكنَاهم فَ َال ََ ِّ
ص َر َهل ْم ( )43أَفَ َم ْن َكا َن َعلَى بَيِّنَ ظة ِّم ْن َربِّه َك َم ْن مزيِّ َن لَه مسوءم َع َملِّه َواتَّبَ عموا
ْ
أَهواءهم ( )41مثل ا ْجلن َِّّة الَِِّّت و ِّع َد الْمتَّ مقو َن فِّيها أ َْن ِّ ظ
ِّ
ار ِّم ْن لَ َ ظ
ْب ََلْ
ار م ْن َماء رَ ِّْري آس ظن َوأ َْن ٌ
ٌ
ََ م َ
ََ ْ
م
م
ني وأ َْنار ِّمن َعس ظل مص ًّفى وَهلم فِّيها ِّمن مك ِّل الثَّمر ِّ
لش ِّ
ار ِّم ْن ََخْ ظر لَ َّذةظ لِّ َّ
ات
ْ
يَتَ غَيَّ ْر ََ ْع ممه َوأ َْن ٌ
اربِّ َ َ ٌ ْ َ م َ َ ْ
ََ
ِّ
َوَم ْغ ِّف َرةٌ ِّم ْن َرِّب ْم َك َم ْن ه َو َخالِّ ٌد ِّيف الن ِّ
اءه ْم  .45لفة للجنة نريد
َّار َو مس مقوا َماء َمحيما فَ َقطَّ َع أ َْم َع َ
أن يتوجه اإلنسان إلی معرفة طبيعة أهل احلجاز .املاء عندهم ماهو .؟ إذا وجدوا ماء غري آسن

قدروا أنه نعدمة من هللا؛ألن املاء الصايف يف بالدهم قليل مث لنب مل يتغري طعدمه من النوق والغنم،
والبقر جيلب علی الفور ،ويشربوهنا .هذه نعدمة عندهم يقدرون قدرها ،وجيدون يف الصحاری عسالً
مصفی من الشدمع .هذه عندهم نعدمة .وإذا كانوا ألحاب رفاهية( )1يطلبون اخلدمر ،ويشربوهنا.
تلك نعم تعرفها العرب :عرب احلجاز .فاجلنة تكون فيها أهنار من هذه التنقضي .يف فهم احلجاز
معنی اجلنة ،وزيد علی ذلك وهلم فيها من كل الثمرات يعرفون الثدمرات ص التدمر۔ العنب ۔الرمانص
يعرفها عرب احلجاز مث ومغفرة من ربم يعرفون لذة املغفرة بقوة إمياهنم؛ألهنم يؤمنون ابجملازاة قليلة
أو كثرية ،ويعرفون من أنفسهم إملامات .فإذا بشروا ابملغفرة تتم معرفتهم ابجلنة( )2هكذا .ينبغي
حلكيم أن يفسر اجلنة لكل قوم حسب ما يعرفوهنا من النعم .رجل يعيش يف أودية النيل والفرات
( )1هو اصطالر اإلمام ولي هللا يقول  :واعلم أنه إذا اجتمع عشرة آال إنسان مثال في بلدة فالسياسة المدنية تبحث
عن مكاس بهم ،فإنهم إن كان أكثرهم مكتس بين بالص ناعات وس ياس ة البلدة ،والقليل منهم مكتس بين بالرعي والزراعة
فسد حالهم في الدنيا ،وإن تكسبوا بعصارة الخمر وصناعة ا صنام كان ترغيبا للناس في استعمالها على الوجه الذي
شاع بينهم فكان سببا لهالكهم في الدين ،فان وزعت المكا سب وأ صحابها على الوجه المعرو الذي تعطيه الحكمة،
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
منها ،واجتمع عليها عرب الناس وعجمهم ،فيكتس ب الناس بالتص ر في ا مور الطبيعية ،لتتأتى منها ش هواتهم،
فينتص ب قوم إلى تعليم الجواري للغناء والرقص والحركات المتناس بة اللذيذة ،وآخرون إلى ا لوان المض طربة في
الثياب وتص وير ص ور الحيوانات وا ش جار العجيبة والتخاطيط الغريبة فيها وآخرون إلى الص ناعات البديعة في
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
المدينة ،وجر ذلك إلى على التض ييق على القائمين باالكس اب الض رورية والزراع والتجار والص ناع وتض اع
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
ا خروى ..لينظر :حجة هللا البالغة ,اإلمام ولي هللا الدهلوي.524- 523 /9,
( )2في ن م  :هذا الذي فسرنا.
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والكنكا ومجنا هل هو يفهم قيدمة ماء غري آسن فاليتكلف احلكيم لتفهيم اجلنة بتلك املعاين ،وبتلك
األولاف لكل األقوام.
()1حكاية :كتب اإلمام ويل هللا يف حاالت والده أنه ٔرای يف املنام أنه يف اجلنة فيها حور
وقصور من كل النعم موجودة فأخذ يبكي فجاء الناس املؤكلون يف ذلك احملل ،وقالوا إن هذا مكان
ال جيوز فيه البكاء واحلزن .هذا حمل الراحة والسرور ،فقال الشيخ :حنن مل نطلب اجلنة هلذه
املاكوالت واملشروابت بل( )2ملشاهدة التجليات اإلهلية ،وال جند هاهنا فأهلم املؤكلون أن يقولوا له:
أمل تق ٔرا ؟ه َذا نمزمهلم ي وم ِّ
الد ِّ
ين( )3يقدم للضيف أول وروده اسرتح قليال مث ترتقي إلی مشاهدتنا
م ْ َْ َ
فاستبشرالشيخ( .)4وحنن ٔراينا يف كتاب جلالل الدين السيوطي( )5أن سفيان الثوري( )6له حلقة
الدروس يف اجلنة ،واملالئكة يستدمعون منه( .)7وذكر اإلمام ويل هللا من ملفوظات والده أنه ٔرای
الشيخ نصري الدين حمدمود الدهلوي( )8خليفة الشيخ نظام الدين( )9يف اجلنة يتوض ٔا يف اجلنة فس ٔاله

( )1في ن م :نذكر حكاية من اإلمام وجيه الدين عبد الرحيم الدهلوي .
( )2في ن م  :لش غير هذه يعني.
( )3الواقعة 12 :
( )4لينظر:أنفاس العارفين،اإلمام ولي هللا الدهلوي،باب وقائع الشيخ عبدالرحيم،502-508،ترجمته با ردية،سيد
محمد فاروق القادري،ايم اے،ط:فريد بك استال الهور عام9007:م.
( )5سبق ترجمته.
( )6هو اإلمام أبوعبد هللا سفيان بن سعيد الثوري من بني ثور بن عبد مناة  ،من مضر  ،أمير المؤمنين في الحديث
 ،ولد في الكوفة سنة 27ه ونشأ بها ،كان سيد أهل زمانه في علوم الدين وخرج منه سنة 544ه فسكن مكة والمدينة
وانتقل إلى البص رة فتوفي فيها س نة 525ه  ،من مص نفاته  :الجامع الكبير والجامع الص غير كالههما في الحديث
وكتاب في "الفرائض" لينظر :ا عالم للزركلي .501-504 / 3
( )7لم أطلع على مصدر تلك الواقعة.الباحث
( )8هوالشيخ اإلمام العالم الكبير الزاهد المجاهد ن صير الدين ولد ونشأ بأرض أوده،ولما بل التاسعة من سنه توفي
والده،فتربى في حجر أمه العفيفة.وكان من ش يوخه الش يخ عبد الكريم الش رواني,الش يخ افتخار الدين محمد الكيالني
وغيرهم و أخذ الطريقة عن الشيخ نظام الدين محمد البدايوني بدهلي وأقام بها والزمه مدة من الدهر ،واستخلفه الشيخ
في سنة أربع وع شرين و سبعمائة ،ولما توفي ال شيخ إلى رحمة هللا سبحانه جلس على كر سي م شيخته وأوفى حقوق
الطريقة.وكانت وفاته في الثامن عش ر من رمض ان س نة 717ه بمدينة دهلي،فدفن بها ،كما في أخبار ا خيار.لينظر:
نزهة الخواطر.902 /9 ,
( )9هوالش يخ اإلمام نظام الدين محمد بن أحمد بن علي البخاري البدايوني أحد ا ولياء المش هورين بأرض الهند.ولد
بمدينة بدايون في س نة 232ه وتوفي والده في ص غر س نه فتربى في حجر أمه،وكان من ش يوخه :الش يخ عالء الدين
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
ظاهر يزار ويتبرك به .لينظر :نزهة الخواطر:للحسني.521-523 /9 ,
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الشيخ وقال :هذا عدمل ال حاجة إليه يف اجلنة ؟ ،فأجاب نصري الدين :تعودان عليه يف الدنيا فنجد
فيه لذة فلذلك نعدمله( )1انتهی.
كمن هو خالد يف النار اخل عطف علی أفمن كان علی بينة ونتيجة كونه علی بينة كونه
يف اجلنة .ونتيجة كون رجل زين له سوء عدمله كونه خالدا يف النار .هل يستواين يف عذاب جهنم؟
أتی ذكر وسقوا ماء محيما :ألن يف الصحراء يستعدمله جيدها يف أدنی حاالت اإلنسان يف الدنيا
عرف هلم النار بذلك .إلی هنا انتهی معنی غلبة أهل االنقالب ليس هو مثل غلبة امللوك بل هو
ذريعة إلی تعريف اجلنة ،ومنزل يف الطريق مث ذكر القرآن من مل ينتفع من ذلك االنقالب من ابتداء
آية  23إىل آخر السورة.
َِّّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ْم َماذَا
قولهَ :وِّم ْنه ْم َم ْن يَ ْستَ ِّم مع إِّلَْي َ
ك َح ََّت إذَا َخ َر مجوا م ْن ع ْند َك قَالموا للذي َن أموتموا الْعل َ
ال آنِّفا أمولَئِّ َ َّ ِّ
ِّ
ين ََبَ َع َّ
اءه ْم  .46هؤالء ال يفهدمون ما يقوله
قَ َ
ك الذ َ
اَّلل َعلَى قملموب ْم َواتَّبَ عموا أَه َو َ
النيب لعدمل االنقالب .هل ميكن بتلك املقاتالت القليلة الصغرية أن يغلب العرب علی الدنيا؟ َبع
هللا علی قلوبم اليعرفون أن اإلنسانية املت ٔاذية يسری فيهم أمر إقامة احلق ودفع الظلم ،وال ميكن
منع هذه السراية ،وهم ال يفهدمون ذلك؛ألهنم ما ٔاتذوا من الظلم إليه اإلشارة يف واتبعوا أهوائهم
َّ ِّ
آاته ْم تَ ْق َواه ْم "28
اده ْم هد َو َ
ين اهتَ َد ْوا َز َ
واتباع اهلوى ال يكون إال من األغنياء .قولهَ ":والذ َ
الذين يفهدمون أن هللا ال يرضی الظلم .وإذا غلب الظلم علی األرض الزم أن يقوم الدافعون الظلم.
هم ملا يسدمعون أن النيب أيمر ابلقتال يعرفون أن هذا هو طريقة إقامة احلق ،ودفع الظلم إليه اإلشارة
ِّ
ََن َهل ْم
اء أَ ْش َراَمها فَأ َّ
يف قوله:وآاتهم تقواهم 23فَه ْل يَ ْنظممرو َن إَِّّال َّ
الس َ
اعةَ أَ ْن َأتْتيَه ْم بَغْتَة فَ َق ْد َج َ
اء ْت ْم ِّذ ْك َراه ْم .28شرحها حيتاج إلی متهيد ومقدمة .مقدمة يف شرح وآاتهم تقوهم.
إِّ َذا َج َ
مقدمة:عندان االنقالب العاملي أول سورة خالة به يف القرآن علی ترتيب املصحف هی
سورة النحل .مبدأها أتی أمر هللا فال تستعجلوه۔ أمر هللا هو االنقالب العاملي الذي يفسره قول
( )1لينظر:أنفاس العارفين ،اإلمام ولي هللا الدهلوي،باب مجالس أروار ا لياء.593،
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هللا_عزوجل_ هو الذي أرسل رسوله ابهلد اخل سورة التوبة 00سورة الفتح  ،47سورة الصف
 4معنی قوله :أتی أمر هللا جاء وقت االنقالب .وبعد ذلك هنوا عن االستعجال فال تستعجلوه
بل تشتغلون جبدمع أسباب االنقالب ،وهتيئون أنفسكم ألداء مجيع شروطه اليت إذامل يتحقق ال جيوز
يف حكدمة هللا إتيان االنقالب( )1مت التدمهيد.
ِّ
اء أَ ْش َراَمها
أول سورة االنقالب :تقواهم .فَه ْل يَنْظممرو َن إَِّّال َّ
الس َ
اعةَ أَ ْن َأتْتيَه ْم بَغْتَة فَ َق ْد َج َ
ِّ
املومنني
فَأ َّ
اء ْت ْم ذ ْك َراه ْم الساعة هي ساعة االنقالب .وميكن االٓن أن أيتيهم بغتة فإن ٔ
ََن َهل ْم إِّذَا َج َ
قد أكدملوا شروط االنقالب إليه اإلشارة يف فقد جاء أشراطها .عامة املفسرين غفلوا عن معنی
االنقالب يف القرآن؛ألن التفاسري أبيدينا عامة من بعد مضي دور االنقالب .هم ال يعرفون من
االنقالب إال القيامة .فكل ماجاء ذكر الساعة محلوها علی القيامة( .)2ونبينا نيب القيامة ومحلوها
علی القيامة الكربی ،وإن كان ألقواهلم وجوه بعيدة يف التأويل .وأما الظاهرأن الساعة هي اليت أتی
هبا النيب يف زمانه ،وأمتها خلفاؤه ابلغلبة علی كسری وقيصر .فأشراط الساعة هي هتيؤ املسلدمني
لالنقالب ،وللقتال .فقوله :فأنی هلم إذاجاءتم ذكراهم إذا متت أشراط االنقالب يلزمها
املومنني ومغلوبية الكفار .وهل ميكن بعد ذلك تذكر؟ فالذين مل يفهدموا
االنقالب .القتال وغلبة ٔ

هم مثل األنعام .

ني والْم ْؤِّمنَ ِّ
ك ولِّل ِّ ِّ
اَّلل و ْ ِّ ِّ ِّ
ات َو َّ
اَّلل يَ ْعلَ مم
ْم ْؤمن َ َ م
استَ غْف ْر ل َذنْب َ َ م
قوله":فَا ْعلَ ْم أَنَّه َال إِّلَه إَِّّال َّ َ
ممتَ َقلَّبَ مك ْم َوَمثْ َوا مك ْم "24فاعلم معناه أن االنقالب ليس إال إلقامة ملك هللا ال ملك رجل من
ينشون االنقالب إبمسه؛ألهنم
البشر نبيا كان أوغريه .فاهلل مالك امللك ٔايخذ احلساب عن الذين ٔ

يشاون؛ولذلك أمر النيب أن يستغفر لذنبه،
عبيدة حتت أمره ليس هلم يف االنقالب أن يعدملوا ما ٔ
املومنني ،واملؤمنات.
ولذنب ٔ

()3

واالنقاليب الذي يعرف حقيقة االنقالب يعرف قطعا أن أهل

( )1في ن م " :ففي طول هذه الس ورة س ورة النحل نحن_ إن ش اء هللا بحمد هللا_ نش رحها تامة كلمة كلمة".التوجد
في ن إ.
( )2قد مر الكالم على هذا الموضوع بالتفصيل في هامش سورة الزخر .الباحث.
( )3في ن م " :ومسألة ذنوب ا نبياء لعلمنا تكلمنا عليها".التوجد في ن إ.
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االنقالب ال يقتدرون أبدا عن اعتصامهم من األغالط .وهللا يعلم متقلبكم إشارة إليه .فكل رجل
ليس جمرم ،وأليب مبصيبة أبيدي االنقالبيني مل فعلوا مثل هذا؟ فإذا بينوا عذرهم ،وسألوا املغفرة
يغفرهلم هللا .ليس هذا االنقالب مثل انقالب امللوك أو مثل انقالب أهل السياسة الذين ليس
مهدمهم إال حتصيل أغراضهم .أليب احملقون مبصائب ال يبالون حاهلم ببال .وأما االنقالب الذي
أنزله هللا من حظرية القدس ،وجعل أنبياءه ،وأهل الصالح من عباده ذريعة لتقرر االنقالب يف
األرض ال يكون فيه إلابة ما ألهل احلق إالويعوضون منها عوضا ،ولو مل يسأل االنقالبيون ما
أدرك أهل احلق أهنم أليبوا جبزائهم .أما بعد إن سألوا ،واعرتفوا بغلطهم ،وخطأهم فريضی بعد
ذلك أهل احلق أن يعوضوا العوض ،ويعرتف كل الناس أن هللا مالك امللك هو الذي أقام ذلك
االنقالب .قوله ":وي مق م َّ ِّ
ورةٌ مُْم َك َمةٌ َوذمكِّ َر فِّيها
ورةٌ فَِّإذَا أمنْ ِّزلَ ْ
آمنموا لَ ْوَال نم ِّزلَ ْ
ين َ
ََ
ت مس َ
ت مس َ
ول الذ َ
ك نَظَر الْمغْ ِّش ِّي َعلَْيه ِّمن الْمو ِّ
ت الَّ ِّذين ِّيف قملم ِّ
ت فَأ َْو َىل َهل ْم.
ال ِّْقتَ م
ال َرأَيْ َ
وب ْم َم َر ٌ
َ َْ
ِ يَ ْنظممرو َن إِّلَْي َ َ َ
َ
 " .43الناس مثل كاندي( )1حيبون أن ٔاييت االنقالب ،وال يكون قتال .هذه( )2نظرية ابطلة ال
ميكن حتققها .تفصيل ذلك أن اإلنسانية ليست مستوية بل فيها لنوف كل يصر علی عقيدته،
وبينهم مناقضات إذا متهلنا للدمخالفني ،وتركناهم علی ابطلهم هم ال يفهدمون معنی إعراضنا عن
فيجرتون علی التغلب علينا .هل يف مثل هذه الصورة ميكن االنقالب
قتلهم إالضعفنا يف أنفسنا
ٔ
بدون القتال؟ ويظهر ذلك ابلت ٔامل يف سورة نوح أنه ال يريد القتال ،وهم يصرون علی ابطلهم وعلی

ما عدملوا من األغالط .هؤالء املصرون إذا ٔراوا يف خمالفيهم التأخر عن القتال هم يقاتلوهنم ويقتلوهنم
فيقول رجل :أان أقتل مظلوما والأقتل إذا كان راجعا إلی نفسه خالة فأمر مبارك .أما مجاعة يرضی
كلها ذلك الميكن وجودها علی وجه األرض فال جيوز لزعيم يدفع اتباعه إلی كوهنم مقتولني بدون
( )1موهانداس كرمشاند غاندي ( 9أكتوبر  30 - 5822يناير  )5248كان السياسي البارز والزعيم الروحي للهند
خالل حركة استقالل الهند .كان غاندي معروفا في جميع أنحاء العالم بإسم المهاتما غاندي.لينظر:
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
( )2في ن م  :تلك
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رضی منهم .أان أعرتف أن كاندی يف شخصيته يقتل ،واليرفع يده علی قاتله .وأما إذا كان هو
قائدا ملثل كانكريس فتصور يف خياله أن كانكريس جيتدمع علی فكره يوما من األايم فهو جمنون.
وإن ادعی يف نفسه ،وتكرب أنه يستحق أن يدفع أهل كانكريس إىل املقتولية فليس إبنسان .من
أين حصل له ذلك احلق؟ فدمثل هؤالء من املختبطني دائدما يتصورون أنه ال يكون قتال ،ويكون
انقالب .فإذا أنزلت سورة وذكر فيها القتال قطعا ال ميكن ألحد أتويله .فهؤالء ضعفاء القلوب
يغشی عليهم املوت إن مل يصلحوا حاهلم ،ومل يشجعوا أنفسهم علی القتال يصري عاقبتهم إلی أهل
ص َدقموا َّ
اَّلل لَ َكا َن َخ ْي را َهل ْم  .42من ابتداء
اعةٌ َوقَ ْو ٌل َم ْع مر ٌ
النفاقَ ََ .
وف فَِّإذَا َع َزَم ْاأل َْم مر فَ لَ ْو َ
البيعة تؤخذ من كل رجل يدخل يف مجاعة املسلدمني علی الطاعة والقول املعروف .ومعنی هذه
الكلدمة العامة املبهدمة ينتهي يف لورة األمر ابلقتال عزما .عامة املسلدمني اجتدمعوا علی أن احلق يف
هذا الوقت هو القتال ،فكان قوهلم معروفا ،وطاعة واجبة عليهم حبسب ألل البيعة فلو لدقوا يف
إمتام قوهلم يف البيعة لكان خريا هلم؛ألن املوت يف القتال غري معلوم .وإذا خرجوا فائزين ميكن أن
ٔاييت إليهم قرعة احلكم فيصربون حاكدمني يف بالد .وهذه غاية يتدمنوهنا؛لكن حفظ العهد ،وتصديق
كلدمة البيعة الزم هلم يف الولول إلی تلك الدرجة .فإذا ثبت مرة أهنم ينقضون العهد الذي عهدوه
مث جيعلون حكاما يف بالد؛ألهنم جيدون يف أنفسهم أهنم غري لاحلني .أما تنظيم احلكم فهم أقدرعليه
من غريهم .فإذا ثبت نقض العهد مرة يف حياهتم ال يستحقون أن يفوض إليهم أمر احلكومة؛ألهنم
إذا قبضوا أزمنة احلكومة ينقضون عهد التولية ،ومنشور احلكومة ال يراعون الشروط اليت عليها
س ْي تم ْم إِّ ْن تَ َولَّْي تم ْم أَ ْن تم ْف ِّس مدوا ِّيف ْاألَ ْر ِّ
ِ َوتم َق ِّطعموا
فوضت إليهم احلكومة ،وإليه اإلشارة فَه ْل َع َ
أ َْر َح َام مك ْم .44ليس يف هذه إشارة إلی قوم من األقوام ويريد الناس أن جيعلوه إشارة إلی بين أمية.

بنو أمية خالفوا اإلسالم يف أول األمر الشك يف ذلك ،وكانت عصبة منهم ،وقتلوا املسلدمني()1؛لكن
()2

ملا أسلدموا بعد الفتح فدما ٔاتخروا عن قتال تقدم إليه املسلدمون .أال تعرفون يزيد بن أبی سفيان

( )1قتل بنوأمية المسلمين في غزوة بدر وأحد وغيرهما.الباحث
( )2يزيد بن صخر (أبي سفيان) بن حرب 58 - 000(،هـ =  232 - 000م) ا موي ،أبو خالد :أمير ،صحابي،
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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أحد القواد الذي فتح السوراي .أبوسفيان( )1نفسه حيارب الكفار مع كونه شيخا؛لكن نزلت هذه
االٓايت يف املنافقني ،وضعفاء القلوب .وأما الذين قاتلوا جهارا مث آمنوا جهارا ال يدخلون يف هذه
االٓايت أبدا .أمولَئِّ َ َّ ِّ
ين لَ َعنَه مم َّ
اره ْم  .40هؤالء ال يدخلون يف لف
َص َّمه ْم َوأَ ْع َمى أَبْ َ
اَّلل فَأ َ
صَ
ك الذ َ
َّ ِّ
ين ْارتَدوا َعلَى
املؤمنني بل هم يرتدون بعد ما ٔراوا أمرا ابلقتال جازما .فدمن  42إىل  47إِّ َّن الذ َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
الش ْيطَا من َس َّو َل َهلم وأ َْملَى َهلم ( )15ذَلِّ َ َّ
ني َهل مم ا ْهل َد َّ
ين
أَ ْد َاب ِّره ْم م ْن بَ ْعد َما تَبَ َّ َ
ْ
ك ِّأبَن ْم قَالموا للَّذ َ
َْ
اَّلل َسنم ِّطيعم مك ْم ِّيف بَ ْع ِّ
ض ْاأل َْم ِّر َو َّ
َك ِّرهوا َما نَ َّز َل َّ
ف إِّذَا تَ َوفَّ ْته مم
اَّلل يَ ْعلَ مم إِّ ْس َر َاره ْم ( )16فَ َك ْي َ
ط َّ
و َوانَه
َس َخ َ
اَّلل َوَك ِّرهوا ِّر ْ
ال َْم َالئِّ َكةم يَ ْ
ض ِّربمو َن مو مجوهه ْم َوأَ ْد َاب َره ْم (َ )17ذلِّ َ
ك ِّأب ََّن مم اتَّبَ عموا َما أ ْ
ط أَ ْع َما َهل ْم  47ذكر هؤالء املرتدين.
َحبَ َ
فَأ ْ

()2

الفقيه الرازي( )3يف أحكام القرآن حبث عن مسألة اجلهاد( )4واألمر ابملعروف يف مواضع.
وقد كفی وشفی ما تری إلی جتاربنا حاجة يف شیء .ومن تلك التجارب( )5إن قدران علی قبول
نظرايت ذلك الفقيه املاشي يف حفظ روح االنقالب علی طريقة اإلمام أيب حنيفة الذي لرب علی
احملنة ،ومات يف السجن ،فقدران علی تصديقها بكل قوتنا بعقولنا وقلوبنا فال جند بعد شيوع هذا
الكتاب يف بالدان للفقهاء احلنيفة عذرا يف التخلف عن احلركات االنقالبية.
فراس ،ولما اس تخل عمر ،واله فلس طين .ثم ولي دمش ق وخراجها .وافتتح قيس ارية .وهو أخو معاوية الخليفة له
وقائع كثيرة وأثر محمود في فتو ر البالد الش امية .توفي في دمش ق بالطاعون ،وهو على الوالية .لينظر :ا عالم
للزركلي.581-584 /8,
( )1سبق ترجمته
( )2في ن م " :نحن في حياتنا جربنا أمورا بعد مداخلتنا في الحرب العمومي من جانب المسلمين.رأينا أشياء لوكنا
مقيمين في المدرس ة ما قدرنا على فهم تلك ا ش ياء أبدا.اآلن بعد هذه التجربة علمنا أن االش تغال بتعليم علوم
الدين،وإرشاد اإلحسان للمؤمنين من أحسن أعمال المؤمنين؛لكن تحت شروط إن كانوا قادرين على ترك إعانة الكفار
فواجب عليهم الجهر بذلك.فإن لم يفعلوا ذلك مع قدرتهم لعل أعمالهم الص الحة تحبط كلها.وإن كان ليس قدرتهم على
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
العبارة الطويلة التوجد في ن إ.
( )3سبق ترجمته في سورة الشورى
( )4تكلم اإلمام أبوبكر الج صاص عن هذا المو ضوع(مسألة الجهاد وا مر بالمعرو ) في تفسيره في أماكن متعددة
فليراجع تفس يره لهذا الموض وع.مثال:باب فرض الجهاد وباب ا مر بالمعرو والنهي عن المنكر ,لينظر:أحكام
القرآن ,اإلمام الجصاص 355/5,و.202-208/9
( )5في ن م  :نحمد ربنا على.التوجد في ن إ.
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قوله:أ َْم ح ِّسب الَّ ِّذين ِّيف قملم ِّ
ج َّ
وغَ َان ْم  44ضعفاء القلوب إذا
اَّلل أَ ْ
وب ْم َم َر ٌ
ِ أَ ْن لَ ْن مُيْ ِّر َ
َ
َ َ

مل يصلحوا أنفسهم يصريون من املنافقني .ويف حالة احلرب يف االنقالب متييز اجملاهدين واملنافقني
الزم فنبه هللا نبيه علی أن يعرفهم ابجتهاده ،وخيرجهم من الصف األول حتی ال يضروا املسلدمني،
وقد ذكران سبب عدم التشدد علی املنافقني ،والفاروق يف زمنه أبننا ال نعامل املنافقني مثل معاملة
النيب؛ألن أمرهم اآلن تبني بقرار مجع من املسلدمني.
تنبيه :هذا اإلخراج إمنا يقدر عليه املنافقون إذا انتظم احلكومة الشعوبية وإال فأمر املنافقني
دائدما يكون مشتبها ،وهم الذين أوجدوا ث ٰلثة وثالثني حزاب يف اإلسالم وإال فاإلسالم حزب واحد:
حزب القرآن.
احلكومة ماكانت منتظدمة حتی خترجهم عن مجاعة املسلدمني ،وجتازيهم ،والعلدماء الذين
كان يف مزاجهم حدة وشدة أخرجوهم من املسلدمني  ،وهم أيضا أهل عقول وأهل دعاية فأخرجوا
هؤالء من اإلسالم من هذا الطريق فقط .انتظم حزب يف اإلسالم خمالفا حلزب القرآن مث انتشروا،
ووللت إلی ثالث وسبعني .وإذا تعدمق رجل جيد األحزاب أكثر من هذا العدد بكثري .والذي
حتقق عندان من املعاملة مع هؤالء األحزاب أو من املعاملة مع الذين يعدملون عدمل املنافقني إن
كانت عندان حكومة منتظدمة بشوری املسلدمني نرفع أمرهم إلی تلك الشوری فإن أخرجوهم من
املسلدمني جتازيهم احلكومة جبزاء الكفار جبزاء الردة وإال فليس ألحد بعد ذلك حق يف التكلم
عليهم .وإذا مل تكن حكومة منتظدمة مثل هذا فالذي خنتاره هو عدم تكفريأحد يدعي اإلسالم
فنووهلا وال خنرجهم عن اجلدماعة ،ونشرتط
كائنا من كان ،وإن وجدان فيه عالمة الكفر ظاهرة ٔ
لالنقالبيني يف اإلسالم شروطا ظاهرة ال يقبل هؤالء حتی يدخل يف االنقالبيني؛بذلك نقدر أن
نقدم االنقالبيني من املسلدمني ،وال يتفرق لفوف عامتهم ،ونصرب علی مثل ما لرب النيب يف أايمه.
اَّلل وأ ِّ
ِّ
َّ ِّ
ول َوَال تم ْب ِّطلموا أَ ْع َمالَ مك ْم  33ابالشرتاك مع املنافقني
الر مس َ
ََيعموا َّ
ين َ
آمنموا أََيعموا َّ َ
َّي أَيها الذ َ
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َّ ِّ
صدوا َع ْن َسبِّ ِّ
ار فَ لَ ْن يَ ْغ ِّف َر َّ
يل َّ
اَّلل
ين َك َف مروا َو َ
اَّلل مُثَّ َماتموا َوه ْم مك َّف ٌ
يف التأخر عن القتال .إِّ َّن الذ َ

َهل ْم  .31فالذين خيالفون اجملاهدين وينضدمون إلی الكفار اليضروننا؛ألن هللا لن يغفر هللا هلم.

ِّ
السل ِّْم َوأَنْ تم مم ْاألَ ْعلَ ْو َن َو َّ
رتمك ْم أَ ْع َمالَ مك ْم  .01يف ترك
فَ َال َتنموا َوتَ ْدعموا إِّ َىل َّ
اَّلل َم َع مك ْم َولَ ْن يَ َ

القتال ليس معناه أن كل فرد منا حيضر ميدان القتال بل يقبل هذا املبد ٔا لغريان وكبريان وذكران
وأنثاان يسعی مبا استطاع أن يؤيد املقاتلني للحق ،وال ينضم إلی املخالفني .هذا معنی قوله :فال
تنوا وتدعوا الی السلم اخل تدعون إلی الصلح مع قانون ال إلی الصلح مع رجال وأقوام .وهللا
معكم . . .فاألعدمال ،وإن كانت ضعيفة إذا قدمتم لنصرة القرآن فاهلل معكم .إِّ ََّّنَا ا ْحلَيَاةم الدنْ يَا
ِّ
ِّ
ِّ
ورمك ْم َوَال يَ ْسأَلْ مك ْم أ َْم َوالَ مك ْم ( )36إِّ ْن يَ ْسأَلْ مك مموها
ب َوَهل ٌو َوإِّ ْن تم ْؤمنموا َوتَتَّ مقوا يم ْؤت مك ْم أ م
لَع ٌ
مج َ
وغَانَ مك ْم ( )37ها أَنْ تم ْم ه مؤَال ِّء تم ْد َع ْو َن لِّتم ْن ِّف مقوا ِّيف َسبِّ ِّ
يل َّ
اَّلل فَ ِّم ْن مك ْم
فَ يم ْح ِّف مك ْم تَ ْب َخلموا َو مُيْ ِّر ْج أَ ْ
َم ْن يَ ْب َخ مل َوَم ْن يَ ْب َخ ْل فَِّإ ََّّنَا يَ ْب َخ مل َع ْن نَ ْف ِّسه َو َّ
اَّلل الْغَِِّن َوأَنْ تم مم الْ مف َق َراءم َوإِّ ْن تَ تَ َولَّْوا يَ ْستَ ْب ِّد ْل قَ ْوما
رَْي َرمك ْم مُثَّ َال يَ مكونموا أ َْمثَالَ مك ْم ( )38إىل آخر السورة دعوة إلی النفقة يف سبيل هللا يف اجملاهدين يف

طريق القتال .هذا الذي أشار إليه أوال .ليس املعنی أن حيضر كل إلی ميدان القتال فالذين يت ٔاخرون

لعذر أومل يقبلهم اإلمام؛ألنه ال حاجة إليهم هم ال حيسبون أنفسهم أهنم لاروا حمرومني عن القتال
كال!بل املعاونة املالية فرض عائد إلی تلك اجلدماعة؛فليسع كل أحد حسب ما استطاع أن يقدم
إلی الغزاة النفقات فكأهنم اشرتكوا معهم )1( .وال يسئلكم أموالكم .يعين أنكم بعقيدتكم وقراركم

( )1في ن م  :نذكر لكم حكاية "طلبة عليكره في أيام الحرب العمومي أو قبل ذلك في أيام طرابلس وأيام بالقان
أمروا مديرا المطبخ أن اليطبخ اللحم.ومايبقى بس بب ذلك نرس له إلى الهالل ا حمر.في عليكره في كل وقت قس مان
من الط عام الز مان على ال ما ئدة :اللحم وال عدس .فل ما اجتمعوا وأص روا على ذ لك وراموا على ذ لك نحو أربعين
يوما،والذي اجتمع لم يكن مقدارا كبيرا فأرس لوا قس طا واحدا إلى الهالل ا حمر.هذه كله تمهيد لحكاية الواقعة .أص ل
المس ألة بعد.اض طربت الحكومة اإلنكليزية فقامت وقعدت وارتفعت وخفض ت حتى وعدتهم الحكومة أن المقدار الذي
ترس لونه إلى الهالل ا حمر الحكومة المركزية ترس ل ذلك المقدار عن خزينتها من إس مكم؛لكنكم أنتم التتركوا
اللحم،فالطلبة ما قبلوا ذلك ونخبركم نحن  :أن هذا أ ساس االنقالب في عليكره وإال فعليكره يخرج منها جماعة تتعاهد
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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تعطون األموال فيرتككم علی قراركم إن( )1قليال ,أو كثريا فكله مقبول تبخلوا وُيرج أوغانكم إمنا
ترك أن يسألكم؛لئال خيرجكم.
هاأنتم  . . . . .ال حتسبوا أن هللا حمتاج إليكم؛لكن هذا الزم إن مل حتقروا أبنفسكم.
فلنذكر لكم خاللة ما ذكره الرازي:)3(2هو يقول كل الناس خماطبون فإن كان رجل سليدما يف
أعضائه وذا قدرة علی إنفاق األموال فالواجب عليه أن جياهد بنوعيه بنفسه وأبمواله .والثاين سليم
األعضاء ليس بقادرعلی املال فالواجب عليه أن حيضر بنفسه .والثالث رجل له عذر يف احلضور
بنفسه وهو ذو مال جيب عليه أن ينفق مباله( .هنا نقول كلدمة من عندان :إنفاق املال واجب يف
كلتا الصورتني لكن هللا مل جيعل له قانوان رمحة بنا فالمنيل إلی البخل بل ننفق كل ما نقدر عليه)(.)4
للدمومنني ،فليخرب الناس
والرابع رجل له عذر يف بدن وال مال له فالواجب عليه النصح هلل ولرسوله و ٔ
بدعاية تنفع املسلدمني ،ويتجسس عيوب الكفار ،وعوراهتم ،وخيرب املسلدمني؛ألن هللا شرط يف قبول

الذي ال يقدر إذا نصحوا هلل ولرسوله هذه خاللة( )5مما أتی به الرازي( .)6أان تعجبت من ذلك:
كيف جيوز لرجل ٔيوم املسلدمني وهو يدعو بدعاية الكفارعوض أن يسكت عن ذلك إذا مل يقدر

هو علی نصح املسلدمني فنحن النوجبه عليهم؛ألن الكفار ال يكرهون أحدا يف بالدان.

( )1ولوكنتم قليلين أو كثيرين.الباحث
ي :اإلمام المفس ر .أوحد
 2هو محمد بن عمر بن الحس ن بن الحس ين التيمي البكري ،أبو عبد هللا ،فخر الدين الراز ّ
زمانه في المعقول والمنقول وهو قرشي النسب .أصله من طبرستان ،ولد في الري عام 144ه  ،وإليها نسبته ،ويقال
ي) رحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخراس ان ،وتوفي في هراة 202ه من مؤلفاته  :مفاتيح
له (ابن خطيب الر ّ
الغيب في ثماني مجلدات في تفس ير القرآن الكريم ،و لوامع البينات في ش رر أس ماء هللا تعالى والص فات و معالم
أصول الدين وغيرها من الكتب القيمة انظر  :ا عالم للزركلي354- 353 /2،
( )3إن اإلمام فخر الدين الرازي ذكر الكالم المذكور(الذي لخصه الشيخ السندي) تحت قوله :واليسألكم أموالكم.الباحث.
( )4في ن م ":تم قول ا ستاذ".اليوجد في ن إ.
( )5لينظر :مفاتيح الغيب = التفسير الكبير ت :اإلمام فخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى202 :هـ)-29/90
 ,23الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت ط :الثالثة  5490 -هـ.
( )6سبق ترجمته.
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وإن تتولوا يعين عن اإلعانة ابملال أيضا .يستبدل قوما رريكم وجيعلهم مركز االنقالب
العامليُ .ث ال يكونوا أمثالكم .هذا اإلنذار أثر يف قلوب ألحاب النيب ،وسلدمهم هللا عن التقصري
يف ذلك ،وقام املركز االجتدماعي فيهم نصف يوم.
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بسم هللا الرمحن الرحيم

سورة الفتح
ك فَ ْتحا ممبِّينااخل هذه السورة نزلت يف وقعة احلديبية( .)1قصتها معروفة .هذا
إِّ ََّ فَ تَ ْحنَا لَ َ

الصلح هو الفتح .كان يف حتصيل هذا الصلح حاالت خمتلفة اجتدمعت .الفتح إمنا يبين علی تنظيم
مجاعة حقة .اجتدماع لغري منظم اتم النظام يريد إقامة احلق ،ودفع الظلم عن اإلنسانية .والناس
مبتلون أكثرهم ابلظلم :ظامل أو مظلوم .ففي تلك احلالة هذا النظام القوي يغلب الباطل قطعا.
عامة الناس دائدما يفهدمون أن الفتح غلبة قوم علی قوم أو حزب علی حزب ،واملتبصر يفهم أن
الغلبة بعض األوقات حتصل أبمور اتفاقية،

()2

فال يبنی عليه شیء ال يكون هو جزء االرتقاء

لنظرايت جديدة .إمنا النظام القوي املطيع للدمصلحة أيندما كانت ال يبايل يف املصلحة يف رعاية
املصلحة أن يكون الشهرة هلم أو لغري .فإذا قام أستاذ لتشكيل نظرية جديدة يف العامل ،وقدر يف
تعليدمه ،وتربيته علی إقامة نظام مثل هذا لتأييد نظريته فقد فاز.
أما الغلبة علی قوم أو عل حزب فال قيدمة له ابلنسبة إلی هذا الفوز .بعد هذا التنظيم

ك 1 . . .وروح االنقالب هو هذا
يتكامل االنقالب للعامل .هذا معنی قولهَ :ويمتِّ َّم نِّ ْع َمتَه َعلَْي َ
التنظيم فقط .أما ماعدا ذلك فأشياء عارضة تنضم مع النظام .فإذا عرفت احلقيقة وما جتاوز نظرك
ك ِّ
ص َراَا مم ْستَ ِّقيما 1 . .وإذا مت نظام
عنها إلی احلواشي فقد فزت .هذا معنی قوله تعاىلَ :ويَه ِّديَ َ
( )1نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الحديبية في ذي القعدة من سنة ست من
الهجرة ،حين صده الم شركون عن الو صول إلى الم سجد الحرام ليق ضي عمرته فيه ،وحالوا بينه وبين ذلك ،ثم مالوا
إلى المصالحة والمهادنة ،وأن يرجع عامه هذا ثم يأتي من قابل ،فأجابهم إلى ذلك على تكره من جماعة من الصحابة،
منهم عمر بن الخطاب ،رضي هللا عنه ،كما سيأتي تفصيله في موضعه من تفسير هذه السورة إن شاء هللا .فلما نحر
هديه حيث أحص ر ،ورجع ،أنزل هللا ،عز وجل ،هذه الس ورة فيما كان من أمره وأمرهم ،وجعل ذلك الص لح فتحا
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
تعدون الفتح فتح مكة ،ونحن نعد الفتح صلح الحديبية.وقال ا عمش ،عن أبي سفيان ،عن جابر قال :ما كنا نعد الفتح
إال يوم الحديبية.لينظر:تفسير القرآن العظيم المعرو ب تفسير ابن كثير :البن كثير الدمشقي.391 /7,
( )2في ن م  :ارتفاقية.أظن كلمة"اتفاقية" أنسب حسب السياق.الباحث.
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أللي علی إمتام قواعد تقتضيها الفطرة اإلنسانية ،وحترتمها العقلية العالية لإلنسان فجدميع أهل
ص َر َك َّ
صرا َع ِّزيزا  .0هذا النظام
اَّلل نَ ْ
العقول الصاحلة من أقوام ينضدمون إليكم هذا معنی قولهَ :ويَ ْن م
َّ ِّ
اَّلل يَ مد َّ
ك إِّ ََّّنَا يمبَايِّعمو َن َّ
اَّلل فَ ْو َق
ين يمبَايِّعمونَ َ
الذي ذكرانه مذكور يف هذه السورة يف االٓية إِّ َّن الذ َ
ث َعلَى نَ ْف ِّسه َوَم ْن أ َْو ََف ِِّبَا َعاه َد َعلَْيه َّ
َجرا َع ِّظيما
ث فَِّإ ََّّنَا يَ ْن مك م
أَيْ ِّديه ْم فَ َم ْن نَ َك َ
سيم ْؤتِّيه أ ْ
اَّلل فَ َ
ِّ
 40مث من  27إىل  43لََق ْد ر ِّ
ت َّ
و َي َّ
الش َج َرةِّ فَ َعلِّ َم َما ِّيف
ني إِّ ْذ يمبَايِّعمونَ َ
ك َحتْ َ
اَّلل َع ِّن ال مْم ْؤمنِّ َ
َ
وبم فَأَنْ ز َل َّ ِّ
ِّ ِّ
ونا َوَكا َن َّ
اَّلل َع ِّزيزا
ْخ مذ َ
رية ََي م
قملم ِّ ْ َ
السكينَةَ َعلَْيه ْم َوأ َََث َب ْم فَ ْتحا قَ ِّريبا َ 48وَمغَاِنَ َكث َ
ونا فَ ع َّجل لَ مكم ه ِّذه وَك َّ ِّ
ح ِّكيما ( )44و َع َد مكم َّ ِّ ِّ
ي الن ِّ
َّاِ َع ْن مك ْم
رية َأت م
َ
ْخ مذ َ َ َ ْ
ف أَيْد َ
اَّلل َمغَاِنَ َكث َ
َ م
َ
ني ويه ِّدي مكم ِّ
ولِّتَ مكو َن آية لِّل ِّ ِّ
ص َراَا مم ْستَ ِّقيما  .10وبعد هذا النظام هم رضوا اإلطاعة
ْم ْؤمن َ َ َ َ ْ
َ م
َ
املصلحة اليت اقتضتها حالة أهل مكة ،وكان اتباع تلك املصلحة أشكل علی النفوس يف وجود
ذلك النظام القوي؛لكنهم أطاعوا ،وهذه نعدمة من هللا إليه اإلشارة يف قوله" :ه َو الَّ ِّذي أَنْ َز َل
ِّ
السماو ِّ
الس ِّكينَةَ ِّيف قملم ِّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
ِ َوَكا َن َّ
اَّلل
َّ
ادوا إُِّيَاَ َم َع إُِّيَ ِّان ْم َوََِّّّلل مجنم م
ني لِّيَ ْز َد م
وب ال مْم ْؤمنِّ َ
ود َّ َ َ
َعلِّيما َح ِّكيما  "1االٓن نلخص تلك احلادثة :املسلدمون كانوا علی أقوی نظام ،ووللوا قريب مكة،
وأهل مكة كانوا يف ضعف ال قدرة هلم علی مقاومة؛لكنهم أرادوا للحا ،وجتاوزوا فيه( )1عن احلد
الذي تقتضيه حالتهم الضعيفة ،فالنيب رضی به )2( ،واملسلدمون إمنا طاوعوه لقوة النظام فقط اللفهم
املصلحة ،والنيب سلم هلم مجيع ما اقرتحوه ،ويف الظاهر كان ذلة للدمسلدمني .هذا الصلح هبذه
الصورة كان من مفاخر اإلسالم إلی آخر أايم الدهر .والفوائد اليت ترتبت علی هذا الصلح قدر
الناس أن يتفقهوا مصاحل النظام اإلسالمي.
الفائدة األوىل :الذين كانوا مقهورين بعد عبادة الظاملني ،والقتال مع هؤالء ليس من مقالد
االنقالب أبدا؛لكن لغلبة الظاملني عليهم ما كانت هلم حرية يف التفكر ،فلدما ضعفت قوة أهل مكة
( )1في ن م  :في ذلك الصلح.
( )2في ن م  :بهذا
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لفناء لناديدهم يف املغازي االٓن كان يف االجتدماع العدمومي استعداد يف التفكر يف منافع
اإلسالم؛لكن ما حصل هلم وقت ،وتسهيل ملطالعة ذلك .وبعد هذا الصلح اختلط الناس
ابملسلدمني ،وقدروا علی التفكر يف مستقبلهم ،فلو مل يراع تلك املصلحة ملا حصل لإلسالم يف
املستقبل قوم يعدمرون تعدمريا بعد اهلدم .وإذا بقيت اجتدماعية مكية ساملة عن اهلالك هم يقدرون
بعد دخوهلم يف اإلسالم أن ينظدموا اجتدماعية جديدة فإهنم كانوا قوة مركزية للعرب كلها .ومثل هذه
التحديدات

()1

ال ٔاييت إال من ألحاب املركز .وأما أهل القری ،والبوادي هم ال يقدرون علی

التعدمري اجلديد.
الفائدة الثانية :االنقالب الذي جاء به اإلسالم كان فيه هجوم ،ودفاع .احلرب للدفاع ال ينكره
أحد؛لكن اهلجوم للحرب تكون فيه املسئولية علی املهامجني كثرية خصولا إذا كان االنقالب
حتت األمر الرابين .وأدنی قصور ليصل إلی الناس بسببه أذی من مال أو من عرض واجب
مكافاته .ففي التنزل إلی املصاحلة مع وجود القوة القاهرة يف يده ،وعلم ضعف املخالفني جيرب كل
نقصان وقع من املسلدمني عند اهلجوم ماكان له موضع أحسن من ذلك؛لكن ملا تنازلوا عن ذلك
تبني للناس إلی آخر الدهر أن مبنی اإلسالم مل يكن علی اهلجوم ،وحتصيل الغنائم ،وجعل أنفسهم
فاحتني ،فدفع هذا اإللزام عن اإلسالم يف مبد ٔا ظهوره جعل اإلسالم أقوی من مجيع األداين يف
العامل .بعد ذلك أغالط الفاحتني يف اإلسالم ال يقدر أحد أن ينسبها إلی اإلسالم ،وينتقد اإلسالم
ألجلها .نعرف أن احملدمود الغزنوي( )2ملا هجم علی اهلند كانت يف جيشه أغالط كثرية يؤاخذ عليها
املنصف؛لكن هل يقدر أحد أن ينسب شيئا من هذه األغالط إلی اإلسالم؟ إمنا هي أغالط ال
()3

ترجع مسئوليتها إال علی قواد عدملوا ذلك مث كثري من الفاحتني مثل السلطان لالح الدين
( )1في ن م  :التحديدات
( )2سبق ترجمته
( )3سبق ترجمته

حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي (من سورة الدهر إىل سورة احلجرات) ]510[ ..............

ماشددوا علی املفتوحني .فكل الناس ميدحون أن هذا قانون اإلسالم ،ال جيعل هذا راجعا إلی
شخصية لالح الدين ،وقد كان فاحتا شجاعا غيورا كيف يلني هو بعد ما رأی أن خصومه اعتدوا
بكل ما أمكن منهم علی رعاايه وعساكره؟إذا ٔراينا أتثري هذا الصلح يف مستقبل اإلسالم نقدر بعد
ك َّ
َّر
اَّلل َما تَ َق َّد َم ِّم ْن َذنْبِّ َ
ك فَ ْتحا ممبِّينا . . .لِّيَ ْغ ِّف َر لَ َ
ذلك أن نفهم قوله :إِّ ََّ فَ تَ ْحنَا لَ َ
ك َوَما َأتَخ َ
ك ِّ
ص َراَا مم ْستَ ِّقيما .وبدون مالحظة تلك احلاالت التارخيية ،وبدون
ك َويَه ِّديَ َ
َويمتِّ َّم نِّ ْع َمتَه َعلَْي َ
مالحظة الفرق بني اهلجوم والدفاع ال يقدر رجل أن يفهم معنی قوله :ذنبك والمعَ ما تقدم وما
أتخر ألن هذا االنقالب الذي إمسه اإلسالم كل ما كان من منافعه راجعا إلی كدمال النيب صعليه
السالم صهذا بينه علدماء اإلسالم جبدميع قواهم العدملية .املناقب اليت حصلت للدمسلدمني إلی آخر
أايم الدهر كلها ينسبوهنا إلی النيب صعليه السالمص بكدمال عقيدهتم ،ونزاهة أفكارهم.
قد يعرف الناس أهنم حرروا يف كتب العقائد أن كل كرامة لويل هو معجزة لنبيه( )1فيقولون:
إن معجزات النيب ال تنقضی .وتقيسون( )2علی ذلك قول أئدمة كل فن يف تفصيل كدماالت نبينا
صعليه السالمص االٓن أنيت علی طرف آخر .املفاسد اليت حدثت يف اإلنسانية بسبب احلركات
االنقالبية اإلسالمية وهي تزيد بعضها علی بعض إلی آخر الدهر مسئوليتها علی من؟ فاملسلدمون
ال يتوجهون إليه( )3أبدا؛ألن يف زعدمهم كأهنم خلقوا معصومني .وكل ذلك لعدم تدبرهم يف الكتاب

( )1كما يذكر المال علي القاري في ش رحه "منح الروض ا زهر ش رر الفقه ا كبر"قوله:إن كل ما جاز أن يكون
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
ا كبر،الش يخ علي بن س لطان محمد القاري ،549،ولينظرأيض ا:موس وعة الفرق المنتس بة لإلس الم ,إعداد :مجموعة
من الباحثين بإش را الش يخ َعلوي بن عبد القادر الس قا , 390/9,باب ماتثبت به النبوة عند الماتريدية ,الناش ر:
موقع الدرر السنية على اإلنترنت .dorar.net
( )2يقيسون .الباحث
( )3في ن م  :إلى ذلك
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()2( )1

فإنه مملو من ذم عصيان اليهود والنصاری .

فاملسلدمون ليسوا أبمة منفردة عن الدنيا .إمنا

جاءوا بعد اليهود والنصاری؛ليكدملوا األمر الذي مل تقدر األمتان علی تكدميله .فإذا كانت املفاسد
اليت تركتها اليهود والنصاری يف اإلنسانية مسئوليتها عائدة إليهم .فاملفاسد اليت ترتبت علی انقالب
اإلسالم مسئوليتها كيف ال تكون راجعة إلی املسلدمني؟ فواقعة( )3للح احلديبية أرجعت مسئوليتها
إلی رجال عدملوها ال إلی دين اإلسالم؛ألن املفاسد كلها مبناها علی الفتح والغارة .فإذا كان مبنی
اإلسالم مع كدمال قوته خيضع للصلح مع أعدی أعدائه يف حالة ضعفهم فقد تبني للناس أن
اإلسالم ال جييز الفتح والغارة إال يف حاالت البد منها)4( .هذا الذي فهدمناه من قوله" :ليغفرلك
هللا ما تقدم ذنبك" اخل االٓن بعد ذلك مسئولية املفاسد ال ترجع إلی مبىن اإلسالم بل الناس
ِّ
الس ِّكينَةَ ِّيف قملم ِّ
ني
يذمون هؤالء الفاحتني أهنم تركوا طريقة نبيهم( )5ه َو الَّ ِّذي أَنْ َز َل َّ
وب ال مْم ْؤمنِّ َ
السماو ِّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
ِ َوَكا َن َّ
اَّلل َعلِّيما َح ِّكيما معنی اإلميان
ادوا إُِّيَاَ َم َع إُِّيَ ِّان ْم َوََِّّّلل مجنم م
لِّيَ ْز َد م
ود َّ َ َ

يف مثل هذه املواضع العزم علی اإلطاعة ،فأوال عزموا علی القتال حتی ابيعوا النيب علی املوت مث
عزموا علی الصلح إطاعة ألمر هللا ،فكان اإلميان الثاين منضدما إلی اإلميان األول .وبعد ذلك لاروا
من جنود هللا يف األرض .اآلن يستحقون أن يشرفهم هللا جبعلهم من جنود هللا ،وإليه اإلشارة يف
السماو ِّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
ِ َوَكا َن َّ
اَّلل َع ِّزيزا َحكِّيما  8هم املالئكة اليعصون
آخر االٓية َ :وََِّّّلل مجنم م
ود َّ َ َ
ماأمرهم هللا .فتلك اجلدماعة يف األرض لارت كاملالئكة .ونتيجة هذا الشرف ٔاتيت هلم يف دارالدنيا
ِّ
ِّ ِّ
َّات ََتْ ِّري ِّمن َحتْتِّها ْاأل َْن ِّ ِّ
ات جن ظ
ِّ ِّ
ين
واالٓخرة ،وإليه اإلشارة يف قوله:ليم ْدخ َل ال مْم ْؤمنِّ َ
ْ
ني َوال مْم ْؤمنَ َ
م
ار َخالد َ
( )1ذكر اإلمام ولي هللا الدهلوي بعد بيان قبائح اليهود "فإن شئت أن ترى أنموذج اليهود فانظر إلى علماء السوء من
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
هالكهم.لينظر:الفوز الكبير في أصول التفسير,اإلمام الدهلوي.13,
( )2في ن م  :ثم عصيان النصارى
( )3في ن م  :فتلك الواقعة
( )4إن الش يخ الس ندي قد اختار التعبير الرائع جدا في القض ية المذكورة الذي لم يلجأ إليه أحد من المفس رين حس ب
مطالتي أنا.الباحث
( )5في ن م  :تم ترجمة اآليات الثلث ا ولي قوله:
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ك ِّع ْن َد َّ
اَّلل فَ ْوزا َع ِّظيما  . 5هذا جزاؤهم يف االٓخرة،
فِّيها َويم َك ِّف َر َع ْنه ْم َسيِّئَ ِّات ْم َوَكا َن َذلِّ َ
ويكفرعنهم سيئاهتم .وهذا جزائهم يف الدنيا؛ألن تلك األغالط تستلزم اجلزاء يف الدنيا أيضا .إذا
قتل رجل رجال فطبيعة الكون كلها متوجهة أن يقتل القاتل .فإن قتله احلاكم كان أولی بذلك؛وإال
فأي سبب قارب لقتله ال يت ٔاخر عنه .إذا غاص املاء فطبيعة املاء تتحرك ليغرقه .وإذا كان املسلدمون
ارتكبوا بعض األغالط يف االنقالب ،وهي كانت تقتضي اجملازاة يف الدنيا فبعد هذه اإلطاعة التامة
ألمر هللا كفر هللا عنهم تلك السيئات .وكان ذلك عند هللا فوزا عظيما .فإذا ختلص من احلجاز
تلك اجلدماعة اخلالة ،وانتخب هللا منهم بعد امتحاانت وابتالائت كثرية مجاعة فدمن أتخر عن
اللحوق هبم يعذهبم هللا يف الدنيا ،وبذلك يبني هلم أهنم فازوا فوزا عظيدما ما مسهم من ذلك السوء
()1
ِّ
ب
شیء مما مس أقراهنم املتخلفني عن االلتحاق هبم يف تلك الدرجة ،وإليه اإلشارة يف َويم َعذ َ
ِّ
ِّ ِّ
ني والْم ْش ِّرَك ِّ
ِّ ِّ
الس ْوِّء
الس ْوِّء َعلَْيه ْم َدائَِّرةم َّ
ني ِّاب ََّّلل ظَ َّن َّ
ات الظَّانِّ َ
ال مْمنَافق َ
ني َوال مْمنَاف َقات َوال مْم ْش ِّرك َ َ م
ت م ِّ
ِّ
ب َّ
صريا  .6وبعد ذلك فصل هللا ذلك األمر
اَّلل َعلَْيه ْم َولَ َعنَه ْم َوأ َ
اء ْ َ
َّم َو َس َ
َورَض َ
َع َّد َهل ْم َجهن َ
يف اآلية السابعة أعاد وهلل جنود السموات أخل.
يف األول كان عليما حكيما .تلك اجلدماعة كانت من جنود هللا يف األرض أوال ابعتبار
قوهتم العدملية( )2فأطاعوا أمرهللا يف الشدة والرخاء .وبعد ذلك حصلت هلم عزة خصولية .ففي
الثاين ذكر كان هللا عزيزاً حكيدما .هذا هو مبد ٔا تفصيل جلنود هللا يف األرض ،فأمري هؤالء اجلنود
اك َشاهدا َوممبَ ِّشرا َونَ ِّذيرا ( )8لِّتم ْؤِّمنموا
وخليفة هللا هو النيب ،وإليه اإلشارة يف  -8ويف 4۔ إِّ ََّ أ َْر َسلْنَ َ
ِّاب ََّّلل ورسولِّه وتمع ِّزروه وتموقِّروه وتمسبِّحوه ب ْكرة وأ ِّ
َصيال  4معنی الشاهد عندان يف مثل هذه
ََ م َ َ م َ َ م َ َ م م َ َ
االٓايت ما يقابل عهدة املفتش الكبري يف العساكر .لتومنؤا ابهلل اخل فالتوقري والتعزير لرسوله والتسبيح
بكرة وأليال هلل .فالعدمل يكون يف الرايسة منتقال إلی هللا أوال ،وإلی رسوله خليفة ،ولرح به يف
( )1في ن م  :الذين تخلفوا
( )2في ن م  :العلمية
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َّ ِّ
اَّلل يَ مد َّ
ك إِّ ََّّنَا يمبَايِّعمو َن َّ
اَّلل فَ ْو َق أَيْ ِّديه ْم  .23هؤالء جنود هللا يف األرض.
ين يمبَايِّعمونَ َ
قوله:إِّ َّن الذ َ

والذين هم ضد ه ٔوالء اجلنود فيهم كافرون ومنافقون ذكرهم هللا يف آايت بعد ذلك إىل  23قم ْل
ِْ َش ِّد ظ
لِّلْم َخلَّ ِّ
ني ِّم َن ْاألَ ْعر ِّ
اب َستم ْد َع ْو َن إِّ َىل قَ ْوظم أ ِّ
مويل َأب ظ
ون ْم أ َْو
ف
يد تم َقاتِّلم َ
َ
م
َ
يم ْسلِّ ممو َن فَِّإ ْن تم ِّطيعموا يم ْؤتِّ مك مم َّ
َجرا َح َسنا َوإِّ ْن تَ تَ َولَّ ْوا َك َما تَ َولَّْي تم ْم ِّم ْن قَ ْب مل
اَّلل أ ْ
ك ْم َع َذااب أَلِّيما " حنن نعرتف ابلغلط واخلطأ هو( )1قول ابللسان يقولون أبلسنتهم اخل
يم َع ِّذبْ م

ِّ
ول َوال مْم ْؤِّمنمو َن
الر مس م
ب َّ
أنتم ال تقدرون أن تضروان ،وأن ختالطوان هذا ذكر بَ ْل ظَنَ ْن تم ْم أَ ْن لَ ْن يَ ْن َقل َ
الس ْوِّء َومك ْن تم ْم قَ ْوما بمورا ( .)41هذه االٓايت
ك ِّيف قملموبِّ مك ْم َوظَنَ ْن تم ْم ظَ َّن َّ
إِّ َىل أَهلِّيه ْم أَبَدا َومزيِّ َن ذَلِّ َ
بيان لعدم إمياهنم ابلقلوب ،وإظهارهم اإلميان يف الظاهر لينتفعوا من املسلدمني فقط ،فنبههم هللا أن
ذلك ال ميكن؛ألن رايسة املسلدمني حقيقة راجعة إلی هللا ،وهو يعلم السر والظاهر)2( ،فال تقدرون
علی االنتفاع ابلكذب .بعد ذلك ذكر هللا إن أراد أحد من األعراب أن يغفر هللا فيغفرله يف 22
ِّ
السماو ِّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
شاءم َوَكا َن َّ
اَّلل رَ مفورا َرِّحيما .وهلل
ب َم ْن يَ َ
ِ يَ ْغ ِّف مر لِّ َم ْن يَ َ
َوََِّّّلل مم ْل م
شاءم َويم َعذ م
ك َّ َ َ
ِّ
ْخ مذوها
ملك اخل مثال العذاب للدمخلفني ذكر يف قولهَ :سيَ مق م
ول ال مْم َخلَّ مفو َن إِّذَا انْطَلَ ْقتم ْم إِّ َىل َمغَاِنَ لِّتَأ م
ال َّ ِّ
وَ نَتَّبِّ ْع مك ْم يم ِّري مدو َن أَ ْن يمبَ ِّدلموا َك َال َم َّ
سيَ مقولمو َن
وَ َك َذلِّ مك ْم قَ َ
اَّلل قم ْل لَ ْن تَتَّبِّعم َ
ذَ مر َ
اَّلل م ْن قَ ْب مل فَ َ
س مدونَنَا بَ ْل َكانموا َال يَ ْف َقهو َن إَِّّال قَلِّيال  .21فهم يعرفون الغنائم ،ويكونون حمرومني .هذا
بَ ْل َحتْ م
عذاب .ومغفرهتم بعد ذلك يف آيتني قمل لِّل ِّ
ني ِّم َن ْاألَ ْعر ِّ
اب َستم ْد َع ْو َن إِّ َىل قَ ْوظم أ ِّ
مويل َأب ظ
ِْ
ْم َخلَّف َ
ْ م
َ
َش ِّد ظ
ون ْم أ َْو يم ْسلِّ ممو َن فَِّإ ْن تم ِّطيعموا يم ْؤتِّ مك مم َّ
سنا )3(" . . . . .بني هللا لةأعراب
يد تم َقاتِّلم َ
اَّلل أ ْ
َجرا َح َ
َّ ِّ
ين َك َف مروا ِّيف
طريق املغفرة  .االٓن يذكر هللا رضائه عن جنوده يف األرض إىل قوله :إ ْذ َج َع َل الذ َ

( )1في ن م  :هذا
( )2في ن م  :السرور الظاهر؛ لكن جملة السر والظاهر أصح عندي حسب السياق.الباحث.
( )3في ن م  :ومن يقول عذاب.
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قملم ِّ
وب مم
التَّ ْق َو

ِّ
ِّ
محيَّةَ ا ْجلاهلِّيَّ ِّة فَأَنْ ز َل َّ ِّ
ا ْحل ِّميَّةَ َِّ
ني َوأَل َْزَمه ْم َكلِّ َمةَ
اَّلل َسكينَ تَه َعلَى َر مسوله َو َعلَى ال مْم ْؤمنِّ َ
َ
َ
َ
َح َّق ِّبا َوأَهلَها َوَكا َن َّ
اَّلل بِّ مك ِّل َش ْي ظء َعلِّيما ( .)16وأخری مغامن كسری وقيصر.
َوَكانموا أ َ

املومنني يوم احلديبية مل مل يقع هذا القتال؟ أي
هذا إشارة إلی أن القوة القوية كانت موجودة بيد ٔ
ِّ
حكدمة يف هذا؟ بينه بقوله :ولَوَال ِّرج ٌ ِّ
ات ََل تَ ْعلَموهم أَ ْن تَطَئموهم فَ تم ِّ
ِّ
صيبَ مك ْم
َْ َ
ْ
ساءٌ مم ْؤمنَ ٌ ْ م ْ
ال مم ْؤمنمو َن َون َ
َّ ِّ
ِّم ْنه ْم َم َع َّرةٌ بِّغَ ِّْري ِّعل ظْم لِّيم ْد ِّخ َل َّ
ين َك َف مروا ِّم ْنه ْم َع َذااب
اَّلل ِّيف َر ْمحَتِّه َم ْن يَ َ
شاءم لَ ْو تَ َزيَّلموا لَ َع َّذبْ نَا الذ َ
أَلِّيما  . . .15فتصيبكم منهم معرة هذا أمر ملحو يف حكدمة هللا أن اليصيب املؤمنني املختفني
حتت ظلم الكفار أذی من جهة االنقالبيني .وحنن ننظم حتت ذلك قاعدة كلية ما توجه إليها كثري
من أهل العلم ألسباب االنقالب يف كل يوم .احلكدمة اإلسالمية تقتضي أن يتكامل من أيدي
ذلك القوم ،وكذلك وقع يف الصدر األول علی ما فصله الشيخ ويل هللا يف حجة هللا البالغة":األولون
من املهاجرين واألنصار كانوا سبب دخول قريش ومن حوهلم يف اإلسالم مث فتح هللا علی هؤالء
العراق والشام" )1( .أقول :إن العراق والشام كان فيها أقوام خمتلطة أبقوام آخرين فقدر عرب اجلزيرة
علی تنظيم انقالب فيهم بواسطة العرب علی أحسن نظام .قال الشيخ ":مث فتح هللا علی أيدی
هؤالء الفرس والروم يعين أن أهل العراق فتح الفرس وأهل الشام فتح الروم ملناسبات قومية يف ما
بينهم مث فتح هللا علی أيدي هؤالء اهلند والرتك والسودان" )2( .فاهلند والرتك للفرس ،ألن هلم اتصاال
ابلتوران واهلند ،والروم فتح احلبش؛ألن هلم اتصاال يف القدمي ،وإال( )3يصيب املسلدمني املختفني
معرة من االنقالبيني بغريعلم منهم .ليدخل هللا يف رمحته اخل إلی هنا انتهی ذكر مزااي جنود هللا يف
األرض.

( )1لينظر :حجة هللا البالغة ,اإلمام ولي هللا الدهلوي.922 /9 ,
( )2المرجع السابق نفسه.922 /9.
( )3في ن م :اليصيب.
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قد فرغنا من تفصيل تلك املنافع اليت حصلت يف للح احلديبية .فاالٓن يذكر هللا السبب
()1
املومنني ذلك الصلح،
الباعث إلتياهنم إلی احلديبية ،وما حصل هلم املطلب ،فشق علی كثري من ٔ

وغاب عن نظرهم تلك املصاحل ،وهم أحسوا يف أنفسهم كأنه خضعت هلم هزمية( .)2تلك الواقعة

ليس أتويلها علی ما أوهلا هؤالء ،فتبني بذلك غلطهم يف الفهم .هذا مذكور يف األية  48قوله :
اَّلل رسولَه الرْؤَّي ِّاب ْحل ِّق لَت ْد مخلم َّن الْمس ِّج َد ا ْحلرام إِّ ْن َشاء َّ ِّ
آمنِّ ِّ ِّ
وس مك ْم
َ َ َ
ني مُمَلق َ
اَّلل َ
ََ َ
لََق ْد َ
ني مرءم َ
ص َد َق َّ َ م
َْ
َ
ص ِّرين َال ََّتَافمو َن فَ علِّم ما ََل تَ ْعلَموا فَجعل ِّمن مد ِّ
ِّ
ك فَ ْتحا قَ ِّريبا كان فيه نص علی أن
ون ذَلِّ َ
َ َ َ ْ م ََ َ ْ
َومم َق َ
ذلك الصلح فتح عينه ،فتبني بذلك عدم فهم املفسرين الذين جعلوا الصلح فتحا ابعتبار إفضائه

إلی الصلح ،ففكر هؤالء املفسرين كالفقهاء ،وليس فكرهم كاحلكدماء .والقرآن يف تفسريه يكون
ابحلكدمة أكثر من كونه ابلفقه( .والقرآن حيتاج ) هذه اجلدماعة اليت أطاعت رسوله مع كوهنم قادرين
علی تنفيذ فكرهم فرضوا ابهلزمية ظاهر املصلحة يعرفها اإلمام ،ومشريه اخلاص فقط يعين الصديق،
وأطاعوا هذه قوة إطاعتهم هي اليت جعلتهم سببا لغلبتهم علی مجيع األداين .ونظام مثل هذا مل
يكن موجودا علی وجه األرض يف دين من األداين :اليهودية والنصرانية واجملوسية ومن حام حوهلم.
فاهلل يشهد اآلن أن بوجود تلك اجلدماعة حتصل الغلبة عل األداين يقينا ،وإليه اإلشارة يف ه َو
ين ا ْحل ِّق لِّيظْهره َعلَى ِّ
ِّ
َّ ِّ
ِّ
الد ِّ
ين مكلِّه َوَك َفى ِّاب ََّّلل َشهيدا  18وفصل هللا
الذي أ َْر َس َل َر مسولَه اب ْهل َد َود ِّ َ م َ
اَّلل والَّ ِّذين معه أ ِّ
َش َّداءم َعلَى
مزااي هذا اجلند من جنود هللا يف اآلية اآلخرة:قوله :مُمَ َّم ٌد َر مس م
ول َّ َ َ َ َ
ار ر َمحاء ب ي نهم تَ راهم رَّكعا س َّجدا ي ب ت غمو َن فَ ْ ِّ
اَّلل وِّر ْ ِّ
يماه ْم ِّيف مو مجوهه ْم
َْ َ
الْ مك َّف ِّ م َ م َ ْ َ ْ َ ْ م م
و َواَ س َ
ضال م َن َّ َ

( )1في ن م  :فكان ذلك شق.
( )2يذكر اإلمام ابن كثير في تفس يره :كان رس ول هللا ص لى هللا عليه وس لم قد رأى في المنام أنه دخل مكة وطا
بالبيت فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام
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
سنأتي البيت ونطو به؟ قال« :بلى أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟» قال ال ،قال النبي صلى هللا عليه وسلم« :فإنك
آتيه ومطو به» وبهذا أجاب الص ديق رض ي هللا عنه أيض ا حذو القذة بالقذة.لينظر:تفس ير القرآن العظيم,اإلمام
الدمشقي.399/7,
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ِّمن أَثَ ِّر السج ِّ
ك َمثَلمه ْم ِّيف الت َّْوَراةِّ َوَمثَلمه ْم ِّيف ِّْ
اإل ِّْْن ِّ
ظ
استَ ْغلَ َ
ود َذلِّ َ
ج َشطْأَه فَ َ
آزَره فَ ْ
م
ْ
يل َك َزْر ظع أَ ْخ َر َ
اَّلل الَّ ِّذين آمنموا و َع ِّملموا َّ ِّ
احل ِّ
ِّ ِّ
اع لِّي ِّغي َ ِّ
ار َو َع َد َّ
ات
فَ ْ
ب الزَّر َ َ
الص َ
ظ ب مم الْ مك َّف َ
َ َ َ
استَ َو َعلَى مسوقه يم ْعج م
ِّ
ِّ
َجرا َع ِّظيما  .14إمامهم اليقضي هبواه يطيع هللا يف مجيع احلاالت .والذين معه
م ْنه ْم َم ْغف َرة َوأ ْ

أول ولفهم أشداء على الكفار :من يعاند القرآن .هذا معىن الكافر يف كتاب هللا الالذي الطلح

الفقهاء يف كل عصر نصرة مللوكهم بدعاايهتم الدينية( )1هم أشداء عل املعاندين حلكومة القرآن
يقاتلوهنم حىت يقتلوهنم أو يقتلون يكون منهم رجل عل وجه األرض حيا ،ويطدمئن معاند القرآن
هذا الميكن أبدا .قاعدة طبيعية إذا وجهنا البعض إىل القوم فالرمحة جتتدمع ألضداد هؤالء ،فاجلدماعة
اليت منتصبة لتغليب حكم القرآن عل مجيع األداين رمحتهم كلها جتتدمع هلؤالء .إليه اإلشارة يف
رمحاء بينهم.
مجلة معرتضة :أان من ألل طبيعيت ماكنت أوافق الذين يكفرون املسلدمني؛ألين كنت أظن تبليغ
اإلسالم ،ولو إىل املسلدمني ضعيف يف هذه األزمان خصولا يف بالدان املتغلب عليها القانون الغري
اإلسالمي ،فليس للناس يف اهلند استطاعة ميسرة لفهم مسائل الدين .وإمنا بقيت فيهم استطاعة
ممكنة فقط .فوجوب العدمل واملؤاخذة عل الرتك عل قواعد فقهاءان احلنفية مبناه عل القوة امليسرة
ال املدمكنة .ملثل هذه األلول قليب اليتحدمل تكفري طوائف من املسلدمني لزلة لدرت منهم مث
وجدت مشائخنا ما حيبون هذا التكفري ،وإن كان عندهم بعض املداراة مع عامة الفقهاء .وأما أان
فلم أكن أحتاج إىل املداراة؛ألين ما استبدت ابألمر إمنا كنت رجل مجاعة  .فاملسلدمات العامة عند
اجلدماعة :الناس يفرضون أين قائل هبا فاليبحثون عن رأيي أي من يقرأ علي كتب اإلمام ويل هللا
يف احلكدمة فأفهدمه ،ويفهم مث ابتليت بعد خروجي من اهلند ابشرتاك يف السياسيات مع الكفار
أشدهم ،فدمن ذلك اليوم انعكس حىت كله إىل املسلدمني ،فإن هذا االبتالء مل يكن برضا مين .فاآلن
( )1في ن م  :ومن كان معاندا لحكومة القرآن.
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أتصور إذا كنت يف بعض احلاالت أبسط رمحيت لرجل من الكفار فأستحيي من هللا بعد ذلك إن
أقصر يف إرجاعي الرمحة إىل مسلم عل وجه األرض ،وأدىن ذلك أين الأواديهم إبسم الدين .هذا
التأثري أان رأيت كله من انعكاس الرمحة مبقابلة البغض .أوال أيضا كان يل ابتالء بنحو من ذلك
كانت معي أمي ،وهي مل تسلم ،وأان جاهدت كل االجتهاد حسب استطاعيت أن تقر يف الظاهر
إبسم اإلسالم ،وكان ذلك خمتفيا عندي حىت أدعو هلا؛لكن هي ما طاوعتين عل ذلك فكنت
دائدما أحاسب أن أفجر لرجل من املسلدمني ،واحملكوم عليه ابلردة عند طوائف من املسلدمني يكون
يف قليب من اإلسالم أكثر مما أريده يف أمي .فإذا كانت معامليت مع أمي عل ذلك املنهج فكيف
اجرتئ عل تكفري أحد من املسلدمني؟ مث بعد اشرتاكي مع هؤالء السياسيني الكفار التقيت يف
الرمحة إىل املؤمنني ،والأشرتك مع أحد كائنا من كان يف تكفري أحد من املسلدمني عل وجه األرض.
متت املعرتضة.
تراهم ركعا . .العدمل إبطاعة كتاب هللا ينتظم بصورتني  :2نطيع مجيع أوامر الكتاب  :4جنعل
مع ذلك قانوان أابح لنا الكتاب أن نضع( )1ألنفسنا ما نشاء .ففي تلك اإلابحة ننظم قانوان اتما
 ،وجنعله اتبعا لقانون الكتاب يف تلك الصورة إطاعة أمر الكتاب ما انتقص .وهذا ميثله الركوع.
نطيع أمر هللا ،ونضيف إليه ما يقتضيه أنفسنا بعد أن أابحه الكتاب .الصورة الثانية :جندمع كل
قوتنا يف إطاعة الكتاب فقط ،والنضع مع ذلك شيئا آخر .هذا إمنا يقدر عليه مجاعة خمصولة
قليلة هذا ميثله السجود فالذين معه تراهم ركعا يف بعض األمور سجدا يف بعض األمور أو ترى
طائفة فهم سجد ،واألكثر ركع وسجد يبتغون فضال . . .الفضل :هو اخلالفة العربية لالجتدماع
اإلنساين اتما حبيث اليكون مبقابلها قوة توازيه أو تغلبه .وروواَ . .هو حصول املقام يف حظرية
القدس ،فدائدما يكون منتظرا ألتباع الشيون اإلهلية اليصري جامدا عل شئ .سيماهم . .النور
( )1في ن م  :نصنع
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يغلب عل وجوههم؛ألن قلوهبم مستغنية عن مجيع ماسوی هللا .هذا االستغناء يظهر يف لورهتم،
ويدركه أهل البصرية يف لورة النور ليس املراد كدما أشاعه الزهاد اجلاهلون أن حيدث لون متغاير يف
جباهبم لطول وضع اجلباه علی األرض( )2( .)1هذا املثال يف التوراة واألانجيل موجود .كزرع أخرج
اخل معناه أهنم يتكاملون يف التعدمريات أيضا  .وعدهللا . . .اخل هذا لكل من اتبع هؤالء اجلدماعة
إلی يوم القيامة .أوال ذكر أولاف الذين مع النيب مث عدمم هذا يف مجيع التابعني هلم إبحسان(،)3
فتكون هذه اجلدماعة مجاعة مركزية يف االنقالب يرجع يف كل اختالف إلی حكدمها .واستدمرار هذه
اجلدماعة إلی يوم القيامة من فروض الكفاية علی مجيع أهل اإلسالم .متت السورة.
يف ذلك األمر عندي فهم خمصوص .القوة العاملة القادرة علی مجع هذا االجتدماع يف حل
أن جيعل مركزها يف أي أقطار األرض يناسبها ،ويسهل هلا العدمل فيها؛لكن االجتدماع العدمومي
للدمسلدمني واجب أن يكون يف هذا املسجد مسجد احلرام حول الكعبة قبلة اإلسالم ،ومسجد
النيب ملحق به .وبعض الشيون يكون يف مسجد النيب ،وكذلك املسجد األقصی جيعل مركزا لبعض
الشيون حسب احلاالت جائز .أما جعل املركز لالجتدماع العدمومي سوی هذه املساجد الث ٰلثة ليس
هو من مقتضی اإلسالم يف حال األمن ،والرفاهية ،فلينظر املسلدمون يف هذا الزمان أين هم؟ وميكن
ارجتاع القوة اإلسالمية بعد كل هذه االحنطاطات إلی مركزه األللي إذا جعلنا األمم اإلسالمية
خماطبة ابلقرآن ال أمرائهم والعظدمائهم ،ومن يلحق هبم .هؤالء أغرقهم هللا بنوع من الغرق ،فليتبع
األمم اإلسالمية سنة نوح ال املغرقني يرتكون أفكارهم ،ويوجهون قوهتم إلی تقوية الضعفاء منهم،
فينصرهم هللا .متت السورة :هي املراكز االجتدماعية والسياسية.

( )1كما نرى في شبه القارة الهندية خاصة.الباحث
( )2في ن م:هذه السيما شين في وجه أهل الصالر.
ْ
َ
ْ
ْ
ص
ن
ا
و
ر
هاج
م
ال
ينَ
( )3يدل عليه قوله تعالىَ :و َّ
َ
الس ا ِبقُونَ ا ْ َ َّولُونَ ِمنَ ُ ِ ِ
َ
َ
َ
ْ
هار خَا ِلدِينَ فِيها أبَدا ذَلِكَ
َو َرضُوا َع ْنه َوأ َ َعدَّ لَه ْم َجنَّات تَجْ ِري تَحْ ت َها ا ْن ُ

ي ا َّ َع ْنه ْم
س ان َر ِ
ار َوا َّلذِينَ اتَّ َبعُوه ْم ِبإِحْ َ
ِ
ض َ
ْالفَ ْو ُز ْالعَ ِظي ُم(التوبة)500:
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نذكر كلدمة مضت يف سورة القتال تتعلق ابالسرتقاق جاء يف القرآن التعبري عن األرقاء مبا
ملكت أميانكم( .)1معنی هذه االٓية :عندان إميان املسلدمني اجتدماعا ال إميان كل رجل قبضه انفرادا
كدما جتعل األرض وقفا علی امللة مث يتبادل أهل الزراعة قطعات األرض فيدما بينهم وال ملكية هلم
علی ألل رقبة األرض .إمنا يبيعون ما يستحقون من حقوق يف األرض .وهذا ليس بيعا حقيقة مث
مسي ابلبيع جمازا .كذلك األرقاء مملوكة للجدميع .هذا اجلهاد والقتال منسوب إلی القوم كله .فإذا
كان ملكية للقوم كله مما يتبادلون الناس فيدما بينهم مثل تبادل أهل الزراعة إمنا يبيعون بعض حقوق
حصلت هلم علی األرقاء ،وليس ببيع حقيقة ،واالستدمتاع ليس مبلك وال ملك لإلبضاع أفسدوا
العلم حتی لار ال يقدر الرجل أن يقرأه ويقرأه يف مدرسة .هذا كله من خترجيات أهل خراسان،
ومل جيئ الفساد إال من أهل خباری صاالستدمتاع من األرقاء بدون رضاهاص
والْم ْحصنَ م ِّ ِّ
ت أ َُْيَانم مك ْم( )2قول الفقهاء يف بياهنا خطأ( .)3والنكاح
س ِّاء إَِّّال َما َملَ َك ْ
َ م َ
ات م َن الن َ

شركة يف تدبري املنزل .وليس يف عقد النكاح واالستدمتاع ابلبضع تعبري فاسد .هذا أحد املفاسد
اليت ذهبت بثروة املسلدمني .ولعنة هللا علی من جعل النفقة والسكنی بدل البضع ،وال يفهم الفقهاء
غري هذه من معنی النكاح .وهذه لعنة مطرودة عندان من حظرية القدس .وما اشتهر يف كتب الفقه
كلها ابطل( .)4وهكذا مسألة األرقاء هم شركاء يف تدبري املنزل خيدمون ،وأيكلون من كسب
أيديهم ابخلدمة يف البيت .وإذا مل جنعل اخلدمة شركاء يف املنزل فيكونون لصولا.
كلدمة أخری :الرقبة علی قسدمني  :2خلق رجل رقيقا ابلطبع مثل املخنث يكون فطرته خداجا ال
يقدر بنفسه علی قيام تدبري منزله .هؤالء الزم أن يضدموا إلی بيوت أخری .هم أرقاء مسيتدموهم
( )1كما ورد في القرآن في سورة النساء وغيرها.الباحث
( )2النساء ,اآلية94 :
( )3بين الفقهاء كالما طويال في قوله تعالى:إالما ملكت أيمانكم مع اختالط في موقفهم لذا قال الش يخ الس ندي بأن
قول الفقهاء في بيانها خطأ.ليراجع كتب أحكام القرآن للكيأ الهراسي ,407-401/9,أحكام القرآن للجصاص-80/3,
 84وغير ذلك من التفاسير القيمة.الباحث.
( )4إن الفقهاءجعلوا النفقة والسكنی بدل البضع؛لذا اختار الشيخ السندي ذلك التعبير وهو من تفرداته.الباحث.
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رقيقا أو أحرارا .ومن أراد حترير هؤالء إن كان من رجال ظاملني فحق .وإن أراد حتريرهم من مطلق
اإلنسان فهو فساد يف اجملتدمع  :4رقيق ابالتفاق رجل شريف كان حلاجة حارب فاهنزم فأخذه
الغالبون أسريا وجعلوه رقيقا جزاء علی حربه .هذا ليس برقيق حقيقة ،وحتريرهم علی أي وجه ميكن
يف أقرب أوقات هو إحسان علی اإلنسانية كلها إلی هذا إشارة ،وإرشاد يف قولهَ :والَّ ِّذي َن يَ ْب تَ غمو َن
ِّ
ت أ َُْيَانم مك ْم فَ َكاتِّبموه ْم إِّ ْن َعلِّ ْمتم ْم فِّيه ْم َخ ْي را وآتموه ْم ِّم ْن َم ِّ
ال َّ
آات مك ْم
اب ِّممَّا َملَ َك ْ
اَّلل الَّ ِّذي َ
الْكتَ َ
َ
ِّ
ِّ
ِ ا ْحلَيَاةِّ الدنْ يَا َوَم ْن يم ْك ِّرهه َّن فَِّإ َّن
َوَال تم ْك ِّرهوا فَ تَ يَاتِّ مك ْم َعلَى الْبِّغَاء إِّ ْن أ ََر ْد َن َحتَصنا لتَ ْب تَ غموا َع َر َ
اَّلل ِّمن ب ع ِّد إِّ ْكراهه َّن رَ مف ِّ
يم( )1خريا هو عدم احلرب بعده )2( .وأما مسألة البضع فنحن
ٌ
ور َرح ٌ
َّ ْ َ ْ َ
نتبعها من أول مرة فرتكناها .اإلمام ويل هللا يذكر يف حكدمة النكاح جيعل هذا األمر مدسوسا يف
حوائج أخری( .)3مثل الطفل إذا بلغ نقول هو للح أن ينظم بيتا بنفسه هو يكتسب رزقه فليأكل
كيف شاء؟ ولذلك جنعل له بيتا علی حدة ،وجيعل اآلابء واألمهات من رغائبهم إذا بلغت األوالد
إلی تلك الدرجة مث يطلبون هلا خادمة تشرتك معها هي زوجة ينعقد بينهدما عقد اشرتاك يف املنافع
املنزلية ،ويصرح الشيخ أبن التصريح بقضاء الشهوة البشرية مستبشع عند البشر .يف عامة اللغات
الطالح  :أن الزوجية ربة البيت ،والرجل رب البيت ،ففيه شرح للعواطف والعقلية .االٓن نذكر
لكم كيف فسد هذا األمر عند املسلدمني العلة اليت بسببها عم هذا()4الفساد؟
األمراء والسالطني ال يتقيدون يف بيوهتم مع أحد حيكدمون عليهم مثل حكدمهم علی األنعام،
فجدمعوا القضاء شهواهتم نساء غري حمصورة غري معدودة .فعندهم الغرض من النساء ليس إال قضاء
الشهوة .ولو كان هل ٔوالء األمراء حصلت هلم النساء من قبائلهم وعشائرهم ما فسد مزاجهم مثل

هذا الفساد؛لكن حصل هلم أرقاء من أقوام آخرين ضعفاء مساكني فجعلوهم مثل األنعام لقضاء
( )1النور33 :
( )2في ن م :على رأي ا ستاذ موالنا.
( )3لينظر :حجة هللا البالغة,اإلمام ولي هللا الدهلوي.528-522 /9,
( )4في ن م  :كلمة"هذا" التوجد.
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شهواهتم .هذا هو أساس الفساد مث طائفة من العلدماء واألذكياء الفقهاء ينضدمون إلی األمراء إما
بنية إلالحهم وإما لالستفادة من أمواهلم؛لكن إلالح هؤالء الشياطني ال يقدر عليه إال من كان
أقوی منهم يف احلكم .والفقهاء مساكني يسرتزقون منهم ال يقدرون علی اإللالح بل يصريون
كاجملبورين يصنعون هلم احليل أفيكون هذا دينا! حنن بعد ما غلب علينا فهم االنقالب أدركنا كثريا
من املفاسد اليت أدخلها الفقهاء لقضاء حاجات امللوك ،وجيب علينا يف فكران إذا قدران علی هدم
الظلم من أهل االسالم فلنهدم معه كثريا من شرائع الظاملني ،ونرتب فقهنا علی ترتيب جديد .حنن
()1

أخذان الفقه بقدر ما وللنا إليه من اتباع إمام أيب حنيفة .اإلمام كدما كان إماما للفقهاء ،ونعتقد

أنه كان قدوة يف االنقالب أيضا ،ماكان إماما يف االنقالب بل قدوة .فالفقه الذي قرره اإلمام
كأنه كله موافق لدماغنا ،مث دخل فيه ارجتاعيون كاإلمام أيب يوسف( )2فرتبه علی ترتيب خملوط
بني االنقالب واالرجتاع .هذا الفقه ال نقبل منه إال ما كان روح االنقالب غالبا فيه ،فاإلمام أبو
يوسف لادق يف روايته ،وفقيه من أكرب الفقهاء بني ألحاب أيب حنيفة ،وهبدمته انتشر هذا الفقه
يف اإلسالم ،فاعرتافنا بفضائله الجيعلنا أن النعرتض عليه يف ما أفسده ،وهو اتباع هوی امللوك
واألمراء ،وإجياد احليل علی الفور ملا يريدون .هذا نرده كله إن كان منه أوممن يتبع طريقه .وعندان
زفر( )3أفقه من أيب يوسف مبراتب .وال جند يف هذه التخرجيات شيئا يستند إلی زفر .أما بعد ما
فرغت من ديوبند ،ولرفت قليال من أوقايت يف حتقيق فقه احلنفية املتعلق ابلتخريج من القواعد
فوجدت طبيعيت توافق زفر أكثر من أيب يوسف .ومن ذلك اليوم حصل يل جرأة علی رد أقوال أيب
يوسف؛ألين أوافق فيها زفر وهو أفقه من أيب يوسف .هذا الذي أرد علی أهل الفقه إمنا يكون
( )1في ن م  :في حقه
( )2سبق ترجمته.
( )3زفر بن الهذيل بن قيس العنبري 518 - 550(،هـ =  771 - 798م) من تميم ،أبو الهذيل :فقيه كبير ،من
دونوا
أ صحاب اإلمام أبي حنيفة.أ صله من أ صبهان .أقام بالب صرة وولي ق ضاءها وتوفي بها .وهو أحد العشرة الذين َّ
(الكتب) جمع بين العلم والعبادة .وكان من أصحاب الحديث فغلب عليه (الرأي) وهو قياس الحنفية ،وكان يقول :نحن
ال نأخذ بالرأي ما دام أثر ،وإذا جاء ا ثر تركنا الرأي .لينظر :ا عالم للزركلي.41/3 ,
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عند الفقهاء احلنيفة .أما عند غري احلنفية ما انتقصت من االئدمة بكلدمة أذب عنهم أن أمتكن أو
أكذب الرواية إن متكنت من التكذيب .أما حتقيق احلق يف مجاعة فقهائنا أيضا ال نتكلم ونسكت.
هذا حرام.
لطيفة :سألين رجل لاحلصوكان يف درجة مشائخنا يف السندص( )1أن الغزايل( )2يف إحياء
العلوم حكی عن أيب يوسف :أنه كان قبل إمتام احلول يهب ما ميلكه لزوجته مث قبل إمتام احلول
كانت زوجته هتب أليب يوسف)3( .وهذا العدمل حيلة يف إسقاط الزكوة .وحكی الغزايل عن بعض
أهل العلم أنه من فقهه ،ورد عليه الغزايل فقال نعم! أن فقهه إال أنه فقه يف الدنيا فقط( .)4جری
هذا الذكر يف لحبة من جهة املعرتضني علی احلنفية فأنكرت علی هذا الرجل ،وعلی الغزايل أنه
ليس له أهلية أن ٔاييت مبثل هذه الرواية من غري أن يعرف أن هذه الرواية لحيحة أو ابطلة مث
الغزايل ليس له يف الفقه نصيب مثل أيب يوسف .فنحن ال نقبل كالم هؤالء يف األئدمة فسكت
الرجل ،مث بعد هنيئة من الزمن قال هذا الشيخ الصاحل إن كان عندك فعل أيب يوسف لحيحا
فأان أسألك لتسكني خاطر ال لالعرتاض قلت :نعم! الزكوة إذا شاء الرجل يفرض علی نفسه ميلك
نصااب حيول عليه احلول فيجب عليه الزكوة؛لكنه أداء الزكوة فيه بعض اإلشكاالت .بعض الفقهاء
جيوزون أن يعطي الرجل زكاته لفقري واحد أو لطائفة من الفقراء والبعض حكدموا بوجوب جتزئة
الزكوة علی مثانية أقسام متساوية ،مث يؤدي كل قسم علی ثلثة من ذلك الصنف .وهذا أمر مشكل.

( )1في ن م  ":لم يكن من أهل العلم لكن كان عارفا متقيا كل من يجلس يرى أثر ص حبته في قلبه.هذا الرجل
الصالح سألني..وهذه العبارة التوجد في أصل المخطوط(ن إ)
( )2سبق ترجمته.
القاض ي كان يهب ماله لزوجته آخر الحول
( )3أص ل الرواية في إحياء العلوم هكذا قوله ":وحكى أن أبا يوس
ويس توهب مالها إس قاطا للزكاة فحكى ذلك بي حنيفة رحمه هللا فقال ذلك من فقهه وص دق فإن ذلك من فقه الدنيا
ولكن مض رت ه في اآلخرة أعظم من ك ل جن اي ة" .لينظر:إحي اء العلوم ،اإلم ام الغزالي(ت101:ه)،58/5دار
المعرفة،بيروت.
( )4المصدر نفسه.58/5:
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وهذا التجزئة والتقسيم( )1هو قول الشافعي(,)2والغزايل( .)3فإن ٔرای رجل فقيه أنه يشكل عليه أداء
هذا الفرض فاحتال أن ال جيب عليه ذلك الفرض ،فعندي اليالم هو فقال ذلك الشيخ :قلبی
قدبرد .تفكرت يف هذه املسألة دائدما فاستزدت علی ذلك زايدة  :أن الزكوة يف ذلك الزمان كانت
تؤدى إلی بيت املال للخليفة ،واإلمام أبو يوسف كان يعرف ما يفسدونه يف اإلنفاق ،وعدم وضع
شیء يف حمله .وذلك ظاهر من كتاب اخلراج أنه يشتكي من عدمال هارون( )4فاحتال حيلة؛لئال
ٔيودی الزكوة إلی بيت املال بل كان يؤدي بنفسه إلی الفقراء الذين كان يعرفهم أهنم يستحقون(،)5
والدليل علی ذلك أن اإلمام أاب يوسف أعطی مائة ألف درهم ألهل مكة ،ومائة ألف درهم لفقراء

املدينة (,)6ومائة ألف درهم لفقراء بغداد فلم يكن االحتيال لبخل منه.

( )1أما بالنسبة لتحرير مذهب الشافعية في المسألة ،فإن المذهب ال يختل في وجوب التسوية بين ا صنا الثمانية
فيعطى لكل صن ثمن ،فإن لم يوجد صن من ا صنا وجبت التسوية بين ا صنا الموجودة ،وال تجب التسوية
بين آحاد الصن الواحد ،وإنما تستحب،قد أوضح النووي ذلك في شرر المهذب ،فقال ـ رحمه هللا :يجب التسوية بين
ا صنا  ،فإن وجدت اال صنا الثمانية وجب لكل صن ثمن ،وإن وجد منهم خم سة وجب لكل صن خمس ،وال
يجوز تفضيل صن علي صن بال خال عندنا ـ سواء اتفقت حاجاتهم وعددهم أم ال ـ وال يستثنى من هذا إال
العامل ،فإن حقه مقدر بأجرة عمله ،وإال المؤلفة ففى قول يسقط نصيبهم كما سبق.وقال ـ رحمه هللا :التسوية بين آحاد
الص ن ليس ت واجبة س واء اس توعبهم أواقتص رعلي ثالثة منهم أو أكثر،وس واء اتفقت حاجاتهم أو اختلفت ،لكن
ي س تحب أن يفرق بينهم علي قدر حاجاتهم ،فإن اس توت س وي ،وإن تفاض لت فاض ل بحس ب الحاجة اس تحبابا.لينظر:
المجموع ش رر المهذب (مع تكملة الس بكي والمطيعي)ت :أبو زكريا محيي الدين يحيى بن ش ر النووي (المتوفى:
272هـ)،952/2ط :دار الفكر.
( )2سبق ترجمته
( )3سبق ترجمته
( )4سبق ترجمته
( )5إن الش يخ الس ندي يش ير بمثل هذه المقولة إلى أقوال اآلخرين؛ لكن العثور على اإلحالة الص حيحة يكون ص عبا
جدا ،فإن هذا العمل يحتاج إلى الدراس ة المس توعبة جدا للحص ول على البغية.لم أطلع على تلك الواقعة في كتاب
الخراج كله.الباحث.
( )6في ن م :هذه العبارة" ما ٔة أل درهم هل مكة وما ٔة أل درهم لفقراء المدينة" التوجد.
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سورة احلجرات

()1

يف مسائل االنقالب ليس شئ أهم بعد تقرر الربانمج من مجع مجعية مركزية مرتتبة حتت قانون يدوم
عل آخر أايم االنقالب ابستلحاق رجال عوض من فات منهم؛ألن االنقالب أييت مبسائل
جديدة ،واحلكم فيها خيتلف بني القائدمني .والقانون املكتوب الينفع يف ذلك أبدا فيحتاج إىل
رجال يرجع( )2إليهم يف وقت االختالف ،ويكون احلكم مسلدما عند مجيع من ينتسب إىل ذلك
ِّ
ول َّ َّ ِّ
االنقالب؛فتلك اجلدمعية املركزية ذكرها هللا يف آخر سورة الفتح مُمَ َّم ٌد َر مس م
اَّلل َوالذ َ
ين َم َعه أَش َّداءم
ِّ
ِّ
ار ر َمحَاء بَ ْي نَه ْم . .)3( .وذكر يف سورة أخرى :و َّ ِّ
ين
الساب مقو َن ْاأل ََّولمو َن م َن ال مْمهاج ِّر َ
َ
َعلَى الْ مك َّف ِّ م م
ار والَّ ِّذين اتَّب عوهم ِِّبِّ ْح ظ
َع َّد َهلم جن ظ
ان ر ِّ
و َي َّ
َّات ََتْ ِّري َحتْتَها
اَّلل َع ْنه ْم َوَر م
َو ْاألَنْ َ
ووا َع ْنه َوأ َ ْ َ
ص ِّ َ َ َ م ْ
س َ
َ
ِّ
ِّ ِّ
يم ()4وذكرها يف سورة احلشر( .)5فدما بقي بعد ذلك
ين فِّيها أَبَدا َذلِّ َ
ْاأل َْن م
ار َخالد َ
ك الْ َف ْومز ال َْعظ م
إال تنفيذ االنقالب يف مجيع األقوام .فإذا كان قوم ينفذ فيهم االنقالب فيحتاجون إىل جتديد آداب
االجتدماع القومي مث إذا اجتدمع أقوام فيلزم جتديد آداب االجتدماع العاملي؛فسورة احلجرات ترشدان
إىل آداب للدمجتدمع اإلسالمي القومي واألقوامي .ومن مل يتأدب بتلك اآلداب جيعل يف الدرجة
الثانية حىت اليثقل عل اإلنسانية االنقالب أنه يسوي بني الصحرائي والقروي ،وبني رجال
االجتدماع الذين هلم عزة يف اإلنسانية بل جيعل كال يف درجة االنقالب:معناه دفع الظلم عن اجملتدمع.
ليس املراد تشكيل االجتدماع عل شكل اليقتضيه الفطرة اإلنسانية .وهذا االجتدماع الذي نراه
متفقا عليه بني أهل الشرق وأهل الغرب هو من اقتضاء الفطرة اإلنسانية .فإذا دخل فيه الظلم
ِّ
َّ ِّ
اَّلل إِّ َّن َّ
اَّلل َوَر مسولِّه َواتَّ مقوا َّ
ني يَ َد ِّي َّ
يع
آمنموا َال تم َقد مموا بَ ْ َ
اَّلل ََِّس ٌ
ين َ
نرفعه ابالنقالبََّ .ي أَيها الذ َ
( )1نزلت هذه الس ورة في قص ة نداء بني تميم رس ول هللا ص لى هللا عليه وس لم من وراء حجراته ،فعرفت بهذه
اإلضافة .وهي مدنية باتفاق أهل التأويل ،أي مما نزل بعد الهجرة.لينظر:التحرير والتنوير,ابن عاشور.953/92,
( )2في ن م  :ترجع
( )3الفتح  :اآلية 92 :
( )4التوبة  :اآلية 500 :
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ِّ
يم".4يف االجتدماع لغريا كان أو كبريا جيب تعيني أمري االجتدماع يرجع إليه يف فصل االختالف.
َعل ٌ
فإن االجتدماع قلدما خيلو عن ذلك ،فاألمري يف هذا االجتدماع اإلسالمي العاملي االنقاليب هو هللا

أوال ،ونبيه نيابة عنه ،فوضح بذلك معىن . .التقدموا بني يد هللا . .فاملقدم يف كل شئ يكون
َّ ِّ
َصواتَ مكم فَ و َق صو ِّ
ت
آمنموا َال تَ ْرفَ عموا أ ْ َ ْ ْ َ ْ
ين َ
قول هللا ،وفهم نبيه ورسوله ،وبعد ذلك " ََّي أَيها الذ َ
النَِّّ ِّ وَال ََتْهروا لَه ِّابلْ َقوِّل َكجه ِّر ب ْع ِّ
ض مك ْم لِّبَ ْع ظ
ط أَ ْع َمالم مك ْم َوأَنْ تم ْم َال تَ ْشعم مرو َن " 1هذا
ض أَ ْن َحتْبَ َ
ْ َ َ
َ
م

هو اقتضاء الثقافة يف االجتدماع اإلنساين ابلفطرة .فالنيب من ابتداء تعليدمه كان يؤثر األلحاب
يعاشر األلحاب كواحد منهم؛لكنهم بطبيعتهم واقتضاء فطرهتم كانوا يقدمون النيب علي أنفسهم

يف كل أمورهم .هذا ما كان حيتاج إىل قانون إذا كانت املعاملة منحصرة يف مجاعة خمصولة .حنن
رأينا مشائخنا جيتهدون بكل قوهتم أن الجيعلوا أنفسهم مرتفعا عن الطلبة؛لكنهم بفطرهتم يعظدموهنم،
ويقدروهنم يف كل شئ .أما إذا جاء املعاملة مع ألحاب يصحبوهنم من زمان ومن رجال جيتدمعون
معهم أول مرة فالنرجو من هؤالء املبتدئني التعظيم واالحرتام الذي اقتضاها فطرة األلحاب،
فكذلك النيب ملا لار إماما لقبائل العرب أوال وألقوام العامل اثنيا فيجب أن يكون احرتامه حتت
قانون .وهذا القانون معياره ما يقتضيه طبيعة املستفيدين لتعظيم مشائخهم .أان رأيت شيخنا ينبسط
إلينا كثريا؛لكنا مل نكن جنرتئ أن نبتدئ معه الكالم .فإذا تبسم وأخذ يف الكالم اليبق بعده
رطب ،واليبق منه شئ .جاء يف بعض الرواايت مثل ذلك يف حق النيب( )1ففهدمنا أن هللا أوجب
حتت القانون االحرتام الذي يوجبه طبيعة املستفيد بفطرته تعظيم مرشده ليس مثل ما يوجب احلكام
اجلبابرة عل الناس .أن حتبط . .اآلن املعاملة مع النيب ليست معاملة شخصية بل معاملة قومية
( )1يدل عليه مثال ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدريأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قام على
المنبر ،فقال« :إنما أخش ى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات ا رض» ،ثم ذكر زهرة الدنيا ،فبدأ بإحداهما،
وثنى با خرى ،فقام رجل فقال :يا رس ول هللا ،أويأتي الخير بالش ر؟ فس كت عنه النبي ص لى هللا عليه وس لم ،قلنا:
يوحى إليه ،وس كت الناس كأن على رءوس هم الطير ،ثم إنه مس ح عن وجهه الرحض اء ،فقال« :أين الس ائل آنفا،
أوخير هو  -ثالثا  -إن الخير ال يأتي إال بالخير ،وإنه كلما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إال آكلة الخض ر ،كلما
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
ك اآلك ل ال ذي ال يش بع ،ويكون علي ه ش هي دا يوم القي ام ة»لينظر:ص حيح البخ اري،اإلم ام البخ اري،رقم
الحديث،9849:باب فضل النفقة في سبيل هللا.
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أو عاملية ،فإذا ختلف رجل من االستفادة يف معاملته القومية أو يف معاملته العاملية بسبب سوء
األدب من هذا الشخص عند النيب فاليكون إمث ترك احرتام النيب كدمثل حق رجل واحد بل يكون
مثل حق أقوام أو حق قوم ،فعدمل هذا الرجل الواحد كيف يقاوم جرما قوميا أوعامليا؟ فتذهب
أعدماله هلذا اجلرم هباء .فإذا كان رفع الصوت عند النيب واجلهر مثل الناس ممنوعا فصاحب الفراسة
يقيس مجيع األعدمال عل هذا ويكون هذا مثل قول هللا يف حق األبوين" :فَ َال تَ مقل َهلما أ ظ
مف َوَال
ْ َ
()1
اَّلل أمولَئِّ َ َّ ِّ
َّ ِّ
َصو َات ْم ِّع ْن َد ر مس ِّ
ول َّ
ين
َ
ك الذ َ
تَ ْنه ْرمهَا َوقم ْل َهل َما قَ ْوال َك ِّرُيا " قوله:إِّ َّن الذ َ
ين يَغمضو َن أ ْ َ
ِّ
اَّلل قملم َ ِّ
ِّ
ْامتَ َح َن َّ
يم  . 3إذا تقيدوا بذلك احلكم بغض الصوت
وب ْم للتَّ ْق َو َهل ْم َم ْغف َرةٌ َوأ ْ
َج ٌر َعظ ٌ
دائدما فصاروا فائزين يف ذلك االمتحان .فكل أمر يؤمرون به إلقامة التقوى والعدل يعتدمد عليهم
ِّ
أهنم يعدملون به .إِّ َّن الَّ ِّذين ي نادونَ َ ِّ
ِّ
ِّ
صبَ مروا
َ مَ م
ك م ْن َوَراء ا ْحلم مج َرات أَ ْكثَ مره ْم َال يَ ْعقلمو َن (َ )1ولَ ْو أ ََّن ْم َ
اَّلل رَ مف ِّ
ج إِّلَْيه ْم لَ َكا َن َخ ْي را َهل ْم َو َّ
يم 5 .هذا أدب اثن .اإلنسان حيتاج إىل لقاء
ٌ
ور َرح ٌ
َح ََّت ََّتْ مر َ
النيب فاليتقاض عليه بذلك بل ينتظر فرلة؛ألنه ليس فارغا جلواب هذا الرجل يف كل آن يكون
عنده أمور مهدمة هو مشغول هبا .وهل جيوز اقتضاء رجل ملالقاته واملنع عن إمتام األمر؟ ولقاء النيب
ليس مبشكل مثل لقاء السالطني؛ألنه خيرج كل يوم مخس مرات إلقامة الصلوت ،فانتظار رجل
لوقت معني اليثقل عليه .فهؤالء الذين الينتظرون إىل وقت معلوم أكثرهم اليعقلون األمور
االجتدماعية .األدب الثالث:اليولل إىل النيب خرب إال إذا كان لحيحا فالخيرب كل أوقات النيب
إبتيان أخبار كاذبة ولرف وقته يف حتقيق ذلك بالفائدة ،فكل ما جاء رجل خبرب ،فلينظر ألحابه
الذين يوللون إليه أخبار الناس فإن كان خرب فاسق يروونه؛ألن النيب طبيعته أنه يطيع ألحابه،
فإذا كان ألحابه اليبالون بتحقيق احلق حرموا من كثري الفوائد اليت كانت أتيت هلم إذا مل يصرفوا
وقت النيب يف تلك اخلرافات إليه اإلشارة يف قولهَّ :ي أَيها الَّ ِّذين آمنموا إِّ ْن جاء مكم فَ ِّ
اس ٌق بِّنَ بَظإ
َ َ
ََ ْ
َ
ِّ ِّ
فَ تَ ب يَّ نموا أَ ْن تم ِّ
ني  .6هذا األمر إمنا أمرمت من
صيبموا قَ ْوما ِِّبَهالَ ظة فَ تم ْ
صبِّ محوا َعلَى َما فَ َعلْتم ْم ََدم َ
َ

هللا؛ألن فيكم لالحية التباع احلق وترك الباطل فتحيطون به حىت اليصل إليه رجل اليعقل .وكل
( )1اإلسراء :اآلية 93 :
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ما جاءكم خرب تبينوا .فدما كان من اإلميان ترفعون إليه ،وما كان من الكفر والفسوق والعصيان
الر ِّ
اش مدو َن  . .8قال النيب:
ك ه مم َّ
التقربوا النيب هبا .الطبيعتكم تكره ذلك هي حاكدمة بذلك .أمولَئِّ َ
ليليين منكم أولو النهي( )1ومعىن هذا عندان يكون للنيب عدملة خصولية ترجع إليها أوال ،وهم إذا
فهدموا أن األمر يرفع إىل النيب يرفع .وبدون معاونة هؤالء األلحاب اليتم عند رجل معاملة قوم
والأقوام .هذا الذي نسدميه يف لساننا العصرية جنرلستان( .)2ملا خرج موس ص عليه السالمص من
البحر فكان بنوإسرائيل يشوشون وقته كله فأمره شعيب وإمسه يف التوراة غري ذلك حنن نعرب ابإلسم
القرآين أن جيعل عل عشرة رجال رجال مث هكذا عل املئات وعل اآلالف هؤالء( )3وهم أيتون
إليه إذا أشكل األمر فانتظم أمره .ويف التوراة حكاية طويلة يف هذا .عندان هذه هداية لتلك اجلدماعة
اليت تكون واسطة بني الناس وبني النيب ،وبدون ذلك اليتم أمر .فَ ْ ِّ
اَّلل ونِّعمة و َّ ِّ
يم
اَّلل َعل ٌ
ضال م َن َّ َ ْ َ َ
()4
ِّ
يم  .7تلك اجلدماعة سلدمت لذلك حىت خاطبهم بقوله :إمنا بعثتم ميسورين ومل تبعثوا معسرين
َحك ٌ
فازوا نوعا من البعثة بعد بعثة النيب ختبط قوم مل يفهدموا األمر يف مسألة اخلالفة :أن النيب يقضي

فيها بشئ ،والكلدمة الصحيحة :أن يقال إن النيب مل يسلب عنهم حق انتخاب أمري عليهم ،فكان
أوىل هؤالء الناس فهدموا أن النيب ترك مجاعة عل ماكانوا عليه قبل بعثة النيب من الفوضوية ،وكل
املسلدمني يعرفون أن النيب مل أيمر بشئ فدمن أيمرفينا؟ هم الذين كانوا معه من السابقني املهاجرين،
واألنصار .كل قوم هتذب بتهذيب القرآن ،وأراد أن يهذب العامل بذلك التهذيب أفال يعرفون أن
احلكم يف تلك الصورة ما يكون؟ كل األمور موكولة إىل ذات النيب فقط .ليس يف مجاعة أحد من
( )1أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه عن عبد هللا بن مسعود ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :ليلني منكم،
أولو ا حالم والنهى ،ثم الذين يلونهم ثالثا ،وإياكم وهيش ات ا س واق» لينظر :ص حيح مس لم ,اإلمام مس لم:5,
,393رقم الحديث 593:باب تسوية الصفو وإقامتها .ت :محمد فؤاد عبد الباقي ,الناشر :دار إحياء التراث العربي
– بيروت.
( )2العلوم االجتماعية.الباحث
( )3في ن م ":يقضون بين بني إسرائيل" التوجد في ن إ.
( )4أخرجه اإلمام الترمذي عن أبي هريرة ،قال :دخل أعرابي المس جد والنبي ص لى هللا عليه وس لم جالس ،فص لى،
فلما فرظ ،قال :اللهم ارحمني ومحمدا وال ترحم معنا أحدا ،فالتفت إليه النبي ص لى هللا عليه وس لم ،فقال :لقد تحجرت
واسعا ،فلم يلبث أن بال في المسجد ،فأسرع إليه الناس ،فقال النبي صلى هللا عليه وسلم :أهريقوا عليه سجال من ماء،
أو دلوا من ماء ،ثم قال :إنما بعثتم ميس رين ولم تبعثوا معس رين .لينظر :س نن الترمذي ,اإلمام الترمذي, 951 :5,
رقم الحديث , 547:باب ما جاء في البول يصيب ا رض.هذا حديث حسن صحيح.
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األمراء والمن القضاة والمن ألحاب الشورى .فإذا مات ملك بدون ولية مثال :أفاليعرف الناس
من يستحق أن يقام مقامه إذا كانت املدملكة منظدمة؟ هذه مجاعة االنقالب للعامل درجتهم يف
التنظيم انزلة عن درجة املدمالك اليت حيكم عليها امللوك مثل هذه األوهام التكون إال عند أقوام مل
ميارسوا احلكم أومنشأها أقوام يريدون أن تكون اخلالفة يف بيت النيب أو عائلة هم يريدون أن اليثبت
عند الناس أن رجاال كانوا يف تنظيم النيب إىل درجة إن مل يكن النيب حيكم هم حيكدمون؛ألن إثبات
اجلدماعة الذين قضوا ابخلالفة يف غري بيت النيب يضر مقصودهم ،فأنشأوا فلسفة بعد مقتل عثدمان،
وساووا بني مجيع من أخذ عن النيب ولحبه ،وجعلوا أنفسهم أقرب إليه ابلنسب أوغريذلك ،فتلك
األقوام أيضا ساعون يف إهبام األمر .ومنذ شرعنا يف فهم تفسري القرآن أنه برانمج النقالب العامل
خرج عن ذهننا عظدمة هؤالء الناس الذين يريدون أن الفوضوية كانت مرتسخة يف ألول اإلسالم.
أما القوة االنقالبية إذا أسرعت يف العدمل فيأيت بعد زمان ارجتاع عل السنن الطبيعية .ويف ذلك
الزمان يظهر أن األمر كله كان فوضوية .أما بعد سكون ذلك االرجتاع أو قبل حدوث ذلك
االرجتاع من ظن أن الفوضوية قائدمة يف اإلسالم نرى أنه مل يفهم من االنقالب اإلسالمي شيئا،
فوجود هذه اجلدماعة بني النيب واألمة كان فضال من هللا ورمحة .وتلك اجلدماعة نسدميها اجلدمعية
املركزية كان رئيسها النيبص عليه الصلوة والسالمص .فإذا توفاه هللا يتخذ اجلدماعة رئيسا من أنفسهم
ِّ
مكانه .أي أمر يف هذا مشكل؟ وإِّ ْن ََائَِّفت ِّ ِّ
ت
َصلِّ محوا بَ ْي نَه َما فَِّإ ْن بَغَ ْ
َ
ني اقْتَ تَ لموا فَأ ْ
ان م َن ال مْم ْؤمنِّ َ
َ

إِّ ْح َدامهَا َعلَى ْاألم ْخ َر فَ َقاتِّلموا الَِِّّت تَ ْب ِّغي َح ََّت تَِّفيءَ إِّ َىل أ َْم ِّر َّ
َصلِّ محوا بَ ْي نَه َما
اء ْ
ت فَأ ْ
اَّلل فَِّإ ْن فَ َ
ِّ ِّ
ِّابلْع ْد ِّل وأَق ِّ
ْسطموا إِّ َّن َّ
ني .4هذا أمر للجدماعة املركزية .فإن بغت . .هذا طريقة
اَّلل مُِّيب ال مْم ْقسط َ
َ َ
احلكم للجدمعية املركزية بني مجعيات االنقالب .احلكم إمنا يكون ابلعدل ،فيفهم الناس أن املراد من

إقامة تلك اجلدمعية هوإقامة العدل يف العامل .وبعد اإللالح يكون اجلدماعة كلها مثل عائلة واحدة
()1
إىل هذا إشارة إِّ ََّّنَا ال مْم ْؤِّمنمو َن إِّ ْخ َوةٌ .40 .هذا االختالف بني الطائفتني كان يف قوم واحد.
واإلسالم أييت ابالنقالب بني األقوام فاجتنبوا عن وقوع االختالف بني األقوام .قد قام قوم من

( )1كان االختال

بين القرشيين وا مويين وكل منهما من قوم واحد حسب النسب.الباحث
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الفالسفة االجتدماعيني جيعلون اإلسالم دينا قوميا عربيا مث يزيدون قرشيا هامشيا .هذا الغلو أما إىل
العربية فكثري من الفالسفة قائلون به .حنن قرأان كالمهم يف أول األمر فأشكلت فهم كثري من
املسائل إبمياننا نؤمن هبا وقليب اليطدمئن( .)1بعد ذلك رأينا أشياء يف املعامالت ماقدران عل حلها
إال أن نقول :إن حكم هللا .فلدما تقدمنا يف املطالعة بواسطة حجة هللا البالغة أن اإلسالم دين
األقوام واحلاكم عل األداين( )2مثل اخلليفة عل امللوك وتثبتنا يف فهدمه ذهب عين كل إشكال
َّ ِّ
آمنموا َال يَ ْس َخ ْر قَ ْوٌم ِّم ْن
ين َ
عرض بسبب سوء معاملة بعض الناس .متت املعرتضةََّ .ي أَيها الذ َ
قَ وظم عسى أَ ْن ي مكونموا َخي را ِّم ْنهم وَال نِّساء ِّمن نِّ ظ
سى أَ ْن يَ مك َّن َخ ْي را ِّم ْنه َّن َوَال تَل ِّْم مزوا
ْ
َ
ساء َع َ
ْ َ ٌَ ْ َ
ْ ََ
اب بِّْئس ِّاال ْسم الْ مفسو مق ب ْع َد ِّْ ِّ
أَنْ مفس مك ْم َوَال تَ نَابَ مزوا ِّاب ْألَلْ َق ِّ
ك ه مم
ب فَأمولَئِّ َ
اإلُيَان َوَم ْن ََلْ يَتم ْ
م م َ
َ
َ
الظَّالِّ ممو َن  .22هذا نص أن اإلسالم دين األقوام .نرد عل طوائف من الفالسفة الذين جعلوا
اإلسالم دين قوم من األقوام يعنون العرب .غلط فيه املسلدمون و()3غري املسلدمني ابلتقليد ،فالذي
أجد يف قليب من اجلرأة عل تقدمي حكم القرآن عل مجيع السالطني واألقوام يف عصران هذا هو
حتليل فلسفة اإلسالم أبنه دين األقوام؛ولذلك اختذت اإلمام ويل هللا إماما يل فإين الأجد رجال
يشرح أن اإلسالم دين األقوام مثل شرحه ،وإن كان يف بعض كلدماته مداراة ألهل عصره إال أن
حكدمته نقية ،فأمتىن لو قام قائدمون من املسلدمني يقدمون عل الناس تلك النظرية يف شرح اإلسالم
أين متيقني بعد ما رأيت االنقالبيني أن أكثرهم يؤمنون ابلقرآن؛لكن الجند موضعا والجند رجاال
يلتفون( )4إىل هذا .اآلن بعض اإلخوان من بالدان يقدمون احلكومة أهنا ترفع حكم املدمانعة عن
( )1في ن م  :جملة معترض ة" :كنت أقرأ هداية النحو على الش يخ في بعض قرى من رياس ة بهاولبور قبل ذهابي
إلى ديوبند .هذا الش يخ كان رؤوفا رحيما بي،وكان ذلك مثل س تة أش هر من إس المي،وخروجي من بيتي قيوما ما
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
الس تة،فكانت المعامالت معاملة ا خوان؛ لكن هذه ا مور كلها لم تقدر أن تذهب بالمرارة من قلبي كل ما أتذكر ذلك
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
مثل ذلك أبدا" .هذا نوع.التوجد في ن إ.
( )2يقول اإلمام الدهلوي 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 اإلسالم .لينظر حجة هللا البالغة لإلمام الدهلوي ( المتوفى 5572ه ).32 /9
( )3في ن م  :وغلط فيه.
( )4في ن م:يلتفتون
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دخول بالدان( .)1فاآلية  22فيه ممانعة عن أخالق تكون مورثة لالفرتاق بني األقوام :يسخر قوم
من قوم أبلقاب شنيعة مثل هذه األشياء واجب تركها ،وأان أقول أكثر الناس ما تركوا؛ألهنم مل
ك ه مم الظَّالِّ ممو َن . .والظاملون يف االنقالب
ب فَأمولَئِّ َ
يفهدموا سرا حلكدمة .وهللا حكم عليهم َوَم ْن ََلْ يَتم ْ
هم االرجتاعيون ،فبإشارة تلك اآلية خرجوا عن انقالب اإلسالم.
مجلة معرتضة  :نرى املسلدمني كبارهم ولغارهم العلدماء واجلهال الفقهاء واملتكلم واحملدث واملفسر
كلهم كاملتفقني أن الظامل من املسلدمني وغري الظامل من املسلدمني كالمها يف اإلسالم سواء ختتلف
درجاهتم يف اجلزاء والثواب ،فدماكنا نفهم املسألة حق الفهم  .القرآن حيرم الشرك ويعلله أبنه ظلم
عظيم اي سبحان هللا :شئ واحد إذا مسيناه شركا ،فاملسلم يتربأ عنه,وإذا مسيناه ظلدما اليتحاشون،
فدما كنا نقدر عل التحليل( .)2وبعد ممارستنا يف مسائل االنقالب حصل لنا الفهم فيها الظامل من
املسلدمني اليكون انقالبيا ،وعامة املسلدمني غافلون عن االنقالب ،وعن اشتدمال اإلسالم عل
االنقالب ،فيجعلون االنقاليب واالرجتاعي يف درجة واحدة .والقرآن قانون االنقالب هوال يسوي
بني االنقالب واالرجتاع أبدا؛وهلذا الوجه أيضا هجر املسلدمون التدبر يف القرآن؛ألهنم اليتحدملون
أن يسدمعوا االنقالب ،وعندهم لالنقالب معىن جديد أييت االنقالب؛لكن جيعل املسلم ،ولوكان
ظاملا حاكدما عل الدنيا ،واليبايل غري املسلم ،وإن كان عادال هو دائدما يكون حتت حكم املسلم.
كان االنقالب الأثر فيه للظلم والعدل .إمنا التأثري فيه إلسم اإلسالم ،وملا يسدميه املسلدمون كفرا.
هذا بالء جاء إليهم من األقوام السافلة من اليهود والنصارى .فصل اإلمام ويل هللا يف الفوز الكبري
أن القرآن رد عل من زعم مثل الزعم من اليهود( )3متت.

( )1في ن م":أنا حاربت اإلنكليز ،وكان لنا في بعض ا مور انتص ارات .فبعد ذلك أخض ع لهم جل الرجوع إلى
البالد يثقل على قلبي؛لكن تلك المص لحة لعل في بالدنا من أقوامنا يقوم رجال لنش ر تلك النظرية القرآنية بااليتمام
باإلمام ولي هللا يعارضني في ذلك الفكر,ويكون نفسي مهيأة لقبول بعض الذلة في ذلك.التوجد في ن إ.
( )2التعبير رائع جدا من قبل الشيخ السندي؛ ن في الواقع هكذا كما اليخفى.الباحث.
( )3لينظر:الفوز الكبير لإلمام ولي هللا الدهلوي باب الجدل القرآني مع اليهود.23-44,
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 24عادات نفسية يفرتق بسسببها األقوام( )1بعضها عن بعض ،فدمنعهم يف هذه( )2اآلية كدما منع
َّ ِّ
اجتَنِّبموا َكثِّريا ِّم َن الظَّ ِّن
آمنموا ْ
ين َ
أعدماال تؤثر ذلك التأثري يف اآلية السابقة .إليه إشارة يف ََّي أَيها الذ َ

َُيب أَح مد مكم أَ ْن َيْ مكل َحلم أ ِّ
ض مكم ب ْعضا أ مِّ
َخيه َم ْي تا
ض الظَّ ِّن إِّ ُْثٌ َوَال ََتَ َّ
إِّ َّن بَ ْع َ
ب بَ ْع م ْ َ
سوا َوَال يَغْتَ ْ
َ ْ َ َ َْ
سم
اَّلل تَ َّو ِّ
اَّلل إِّ َّن َّ
فَ َك ِّرهتم مموه َواتَّ مقوا َّ
يم  .41معناه :منع عن أعدمال وأخالق تفرق األقوام
ٌ
اب َرح ٌ

بعضها عن بعض ،فكان مقصد اإلسالم هو مجع األقوام كلها مثل عائلة واحدة مثل ما ذكر أوال
َّاِ إِّ ََّ َخلَ ْقنَا مك ْم ِّم ْن
من مجع طوائف كعائلة واحدة ،فتلك عائلة لغرية ،وهذه كبريةََّ .ي أَيها الن م
اَّلل أَتْ َقا مكم إِّ َّن َّ ِّ
ِّ ِّ
ارفموا إِّ َّن أَ ْك َرَم مك ْم ِّع ْن َد َّ
يم َخبِّريٌ.43
ْ
اَّلل َعل ٌ
ذَ َك ظر َوأمنْ ثَى َو َج َعلْنَا مك ْم مشعمواب َوقَ بَائ َل لتَ َع َ

ذكر األقوام بلفظ شعوب كأهنا شعبة شجرة واحدة القوام هلا عل االستقرار .وتلك الشجرة

الواحدة قد نشأت من ذكر وأنث  .هذه التقسيدمات لةأقوام إمنا هو للتعارف .ومجيع األقوام مثل
شئ واحد .فدمن كان أتق كان أكرم ،ولوكان من أي قوم .ومن مل يكن له تقوى فهو مهان من
أي قوم كان .إِّ َّن أَ ْك َرَم مك ْم ِّع ْن َد َّ
اَّلل أَتْ َقا مك ْم .فجعل الشرافة والعزة لقبيلة أو شعب خمتصة له بدون
تقوى ظلم عظيم؛ألن هللا حكم أوال أن من مل ميتنع عن املفرقات بني األقوام هو ظامل .هذا الذي
خيص الشرف بقوم أو بقبيلة بدون تقوى يفرق األقوام عن االجتدماع فهو ظامل ارجتاعي القيدمة له
يف نظر القرآن .فاالجتدماع( )3ينتظم حتت إقامة أمري أوال ،وضم مجاعة عائلة حتت أوامره املقيدمة
للعدل اثنيا ،ومجع قوم يف وضع اخلالف من طوائفه ابلعدل وجعلهم إخوة اثلثا مث جعل األقوام
كلها مبنزلة مجاعة واحدة وعائلة واحدة رابعا .فإذا حتقق فهم القانون والعدمل به حسب املدارج فاز
املسلدمون.
فصل :من دخل اإلسالم؛لكن اليعرف اجتدماعية( )4هو يقبل إسالمه؛ليتعلم حقيقة اإلسالم.
وإىل ذلك الزمان جيعل درجتهم اثنية ابلنسبة إىل ألل املسلدمني .وإذا فهدموا معىن اجتدماعيات
( )1في ن م  :بسبب ذلك ا قوام.
( )2في ن م  :تلك.
( )3من هنا يبين الشيخ السندي بأن االجتماع كي
( )4في ن م  :اجتماعياته.

ينتظم؟وهو يبينه بصورة النقاط.الباحث
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اإلسالم يلتحقون هبم .يف عصران هؤالء االنقالبيون جيعلون بعض الناس معتزلني إىل أايم ،فأدركنا
معىن ذلك من احلكدمة ،ورأينا شيئا يشبه يف مثل هذه اآلايت فأدركنا بعد ذلك سبب عدم جناح
مجاعة من مشائخنا يف اجلهاد .أساس مجاعتهم كان كلهم عاملني جمربني هاجروا بالدهم إىل بالد
بشاور( )1فقبلوا كل من جاء إليهم أنه جماهد يريد اجلهاد ،وضدموهم مع مجاعتهم األللية عل
الفور نظرا إىل هذا األمر أن هذا مسلم يقول إنه جياهد ،فدخل املنافقون ،فأفسدوا األمر ،ولو أهنم
قبلوهم حتت املراقبة ،وحتت التعليم ،وبعد االمتحان سلدموا إليهم األمور .غالب ظين أهنم كانوا من
أهل النجاح.

()2

()3
ِّ
ِّ
ِّ
َسلَ ْمنَا َولَ َّما يَ ْد مخ ِّل ا ِّْإلُيَا من ِّيف قملموبِّ مك ْم َوإِّ ْن
آمنَّا قم ْل ََلْ تم ْؤمنموا َولَك ْن قمولموا أ ْ
 .قَالَت ْاألَ ْع َر م
اب َ
اَّلل رَ مف ِّ
ِّ ِّ
ِّ
تم ِّطيعموا َّ
يم :41التقولوا آمنا؛ألن املؤمن
اَّلل َوَر مسولَه َال يَل ْت مك ْم م ْن أَ ْع َمال مك ْم َش ْي ئا إِّ َّن َّ ٌ
ور َرح ٌ

ِّ َّ ِّ
آمنموا ِّاب ََّّلل َوَر مسولِّه مُثَّ ََلْ يَ ْرَاتبموا َو َجاه مدوا ِّأب َْم َو ِّاهل ْم َوأَنْ مف ِّسه ْم ِّيف
ين َ
معناه هذا :إِّ ََّّنَا ال مْم ْؤمنمو َن الذ َ
الص ِّ
َسبِّ ِّ
يل َّ
ادقمو َن ( .)45أفسد جهالنا يف شروح احلديث والتفسري .أبن هللا يقول:
ك ه مم َّ
اَّلل أمولَئِّ َ
إمنا املؤمنون إخوة أبطلوا معىن اآلية(.)4ومعناها :أن االنقالب الأييت إال من هؤالء املؤمنني .فإن
كنتم تريدون أن يدفع اإلسالم الظلم عن املظلومني فاليقبل إىل تلك اجلدماعة إال من يريد أن جياهد

( )1عاصمة خيبربختونخواه باكستان.الباحث
( )2في ن م  :لطيفة":رفيقنا الش يخ أبو الكالم جاء إلى اتحاد اإلس الم ،وأنش أ جريدة :إس مها الهالل.كانت فريدة في
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
وكذا،فقال الش يخ :جاءت إلى اقتراحات إذا فتش تها فتس ع مائة في ا ل كانوا من الجواس يس فتركت هذا الحزب؛ ن
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
الجماعة،وتكون حركاته تحت المراقبة .وبعد االمتحان نأخذه عضوا في الجماعة لما فسد أمرنا أبدا.هذا أمر ما تنبهت
عليه بعد ما طالعت في موسكو "تنظيم كميونسزم"هذه العبارة التوجد في ن إ.
( )3في ن م  :هذا الفصل
( )4هذا إطالق بعيد عما هو سنن عامة المفسرين في بيان معنى هذا اللفظ ،فإن عامة المفسرين يأخذون كلمة ا خوة
الوارد في اآلية بمعنى اإليمان كما في فتح القديرمثال :يقول الشيخ الشوكاني في تفسيره قوله" :وجملة :إنما المؤمنون
إخوة مستأنفة مقررة لما قبلها من ا مر باإلصالر ،والمعنى :أنهم راجعون إلى أصل واحد وهو اإليمان .قال
الزجاج:الدين يجمعهم ،فهم إخوة إذا كانوا متفقين في دينهم ،فرجعوا باالتفاق في الدين إلى أصل النسب نهم آلدم
وحواء فأصلحوا بين أخويكم يعني كل مسلمين تخاصما وتقاتال"..لينظر:فتح القدير،الشوكاني ،74/1،وأيضا :يقول
اإلمام الشنقيطي في تفسيره تحت قوله تعالى :قوله تعالى :إنما المؤمنون إخوة.هذه ا خوة التي أثبت هللا  -جل وعال -
في هذه اآلية الكريمة للمؤمنين بعضهم لبعض هي أخوة الدين ال النسب.لينظر:أضواء البيان لإلمام
الشنقيطي.459/7,وغير ذلك من التفاسير المشهورة.الباحث.
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أبمواله ونفسه يف سبيل هللا( .)1وهو عقل معىن االنقالب ،ووافق ذلك عقله وقلبه ،وإليه اإلشارة
يف قوله :إَّنا اومؤمنون الذين  . .وإذا مل يتحقق هذا اليقني بنظرايت اإلسالم أنه يهدم إمارة الرجل
الظامل املصر عل ذلك ،وإن كان مس نفسه أنه عل دين موس أو عل دين عيس  .وبعد نزول
القرآن فليفهم الناس أو يقول إنه عل دين حمدمد ،فتلك النظرية قبلها قلبه ،وأراد أن ينفق ماله
ونفسه يف سبيل هللا ،فليأت ،وليدخل مجاعة املؤمنني .أما بدون ذلك فليس لكم حق أن تنضدموا
إىل تلك اجلدماعة .حنن نعرف يف زماننا إذا هاجران بتلك احلقيقة أيتينا املتكلدمون والفقهاء بفلسفتهم
الطويلة( )2يردون تلك النظرية ،وجيعلون هذا من ابب األمور املستحبة :من شاء فعل مثل ذلك.
السماو ِّ
اَّلل بِّ ِّدينِّ مك ْم َو َّ
لعلهم قاموا يف زمن النيب أيضا فأنزل هللا قم ْل أَتم َعلِّ ممو َن َّ
ات
اَّلل يَ ْعلَ مم َما ِّيف َّ َ َ
ظ ِّ
ِ و َّ ِّ
يم  23بعد ذلك إذا أرادوا أن يكونوا يف الدرجة الثانية أيضا
اَّلل ب مك ِّل َش ْيء َعل ٌ
َوَما ِّيف ْاأل َْر ِّ َ
يريدون أن يعرتف هلم بفضلهم مثل ما يعرتف مبزااي املؤمنني إذا لرفوا قوهتم يف اجلهاد يف سبيل
َسلَ مموا قم ْل َال َُتمنوا َعلَ َّي إِّ ْس َال َم مك ْم بَ ِّل َّ
اَّلل َُيمن
هللا .نبههم هللا عل خطأهمَُ .يمنو َن َعلَْي َ
ك أَ ْن أ ْ
ان إِّ ْن مك ْن تمم ِّ ِّ
َعلَْي مكم أَ ْن ه َدا مكم لِّ َِّْلُيَ ِّ
ني  28كان هذا إحسان منهم جيب عل النيب أن
صادق َ
ْ َ
ْ
ْ
يعرتف به .قل ال ُتنوا . . . .هذا االنقالب نعدمة عل اإلنسانية ليس من اإلنسانية منة عل
لسماو ِّ
أحد أن انقالب القرآن مثل هؤالء الضعفاء الأييت منهم شئ .إِّ َّن َّ
ات
ب ا َّ َ َ
اَّلل يَ ْعلَ مم رَْي َ
اَّلل ب ِّ
َو ْاأل َْر ِّ
صريٌ ِِّبَا تَ ْع َملمو َن هو يعلم؛فلذلك أوجب عليهم حتصيل تلك الدرجة.
ِ َو َّ َ

( )1إن الشيخ السندي يركز على تفسير القرآن بالقرآن نفسه؛لذلك فسر قوله :إِ َّن َما ْال ُمؤْ ِمنُونَ الَّذِينَ آ َمنُوا بِا َّ َو َر ُسو ِله
صا ِدقُونَ بقوله :إنما المؤمنون إخوة.
س ِبي ِل ا َّ أُولَئِكَ ه ُم ال َّ
ث ُ َّم لَ ْم َي ْرت َابُوا َو َجاهد ُوا ِبأ َ ْم َوا ِله ْم َوأ َ ْنفُ ِسه ْم ِفي َ
( )2في ن م :عريضة
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اخلاُتة
وهي تشتمل على أهم النتائج والتوصيات .
لقد توصل الباحث من خالل البحث إىل نتائج عديدة أمهها فيما يلي :
 من املعلوم أن الشيخ عبيد هللا السندي قد امتاز بذكاء حاد ،وشجاعة يف إبداء الرأي مع
لربه عل الوقوف عل موقفه.
 أن هذا التفسـ ـ ـ ــري هو حصـ ـ ـ ــيلة الفكر املبتكرة للشـ ـ ـ ــيخ السـ ـ ـ ــندي ،فليس عل طراز كتب
التفس ـ ــري العامة ،وهذا األمر يؤدي حينا آخر إىل اإلش ـ ــكال يف فهم املخطوط يف مواض ـ ـع
متشتتة.
 أن منهج الشـ ـ ـ ــيخ السـ ـ ـ ــندي يف التفسـ ـ ـ ــري منهج فريد يف نوعه حيث سـ ـ ـ ــلك املؤلف عل
املس ـ ـ ـ ــالك غري متداولة لدى املفسـ ـ ـ ـ ـرين ،وحياول من خالل التفس ـ ـ ـ ــري مد النظر يف أحوال
البش ــر يف أدوارهم ،وأطوارهم ،ومناش ــئ اختالف أحواهلم من عز وذل وقوة وض ــعف وعلم
وجهل وإميان وكفر مث خيض ـ ـ ـ ــع حلاجات العص ـ ـ ـ ــر ،ويريد هداية اخللق ،وإل ـ ـ ـ ــالح حاهلم،
والتشريع هلم ،وإقامة حياة اجلدماعة البشرية عل أساس القرآن.
 لذلك أن املؤلف قد وضع أساس منهجه يف تفسري اآلايت ،واستنباط األحكام منها عل
علم االعتبار ،وهلذا أحياان مل يفهم القارئ إذا مل يكن له مس بفكرة الشيخ السندي.
 أن الشيخ السندي يفسر القرآن عل ألول فلسفة اإلمام الشاه ويل هللا الدهلوي ،ويعد
الشيخ نفسه من أكرب شراحه .وهذا من ابب احلقيقة.
 أن مسرية املؤلف من خالل التفسري أقرب إىل الرتتيب النزويل ،ولكن الباحث مل جيد شيئا
داال عل اختياره هبذا األسلوب.

 أن الشــيخ يقســم الســورة ابألجزاء ،ويضــع عليها عناوين ما يالئم مبنهج القرآن تدرجييا إىل
التطور ،واالرتقاء يف االجتدماعية العاملية.
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 أن الشـ ــيخ يعارض الفكرة املعالـ ــرة مثل الشـ ــيوعية ،والرأمسالية ،واالش ـ ـرتاكية وغريها بذكر
نقائصها ،ويشرح األلول يف ضوء القرآن لنهضة األمة اإلسالمية.
 أن الش ـ ــيخ الس ـ ــندي يقس ـ ــم اإلنس ـ ــانية بني احلنفاء (األداين اإلبراهيدمية) والص ـ ــابئية (دون
األداين اإلبراهيدمية ) ،ويرى أن القرآن هو جامعهدما لتأس ـ ـ ـ ـ ـ ــيس اجملتدمع ،وماهو أنس ـ ـ ـ ـ ـ ـب
للفطرة اإلنسانية.
 أن الشيخ السندي يعتقد أن إعجاز القرآن يف نظامه ،وألوله لتأسيس اجملتدمع.
 رمبا يرى القارئ أن إس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هاب املؤلف يف بعض املباحث التارخيية أو ذكر احلكاايت ميل
القارئ ،وهذا التطويل يبعد القارئ عن املقصود.
 يبدو من مقابلة النس ـ ـ ــخ أن بينهدما تطابق فةأجل ذلك ميكن القول أبن بينها تطابق .لذا
ميكن القول أبهنا انبثقت من ألــل واحد ،وأان حاولت قدر اســتطاعة البش ـرية املقابلة بني
النسخ؛ليخرج النص أكثر لحة ودقة.
 أن لغة التفس ـ ـ ــري يش ـ ـ ــوهبا أس ـ ـ ــلوب العجدمة كثريا؛لذلك يقع يف العبارة تعقيد لفظي الذي
يس ـ ـ ـ ــبب الغدموض يف التأليف النحوي للجدمل ،واترة إىل األخطاء اجللية النحوية ،وأكيدا
يرجع هذا األمر إىل النسـ ـ ـ ــاخ ،فإن الش ـ ـ ـ ــيخ الس ـ ـ ـ ــندي قد ألف كتب أخرى ابللغة العربية
؛ولكن ها مبعزل عن مثل هذه األخطاء مثال:التدمه يد يف تعريف أئدمة التجديد وغري ذلك
من كتبه القيدمة.
التوصيات:
 إن هذا التفسري حيتاج إىل مزيد من العدمل والتوجه ،فإين عدملت حسب استطاعة
البشرية لتكدميل املتطلبات التعليدمية ،وميكن تلخيص تلك األمور يف النكت اآلتية
وهي كدما يلي:
 التفسري حيتاج إىل مزيد من الدقة يف املقارنة بني النسخ.
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 إن بعض املواضــع من التفســري لــعب فهدمها حىت بعد املقارنة بني النســخ  ،فهذا
اجلانب أيضا حيتاج إىل التأمل بدقة.
 التفس ـ ـ ـ ــري كله مرتب عل الرتتيب النزويل ،لكن املؤلف مل يتكلم عل إفادة ذلك،
فلو رتب التفسري حسب الرتتيب املصحفي لكان أحسن.
 إن نسخة إسالم آابد إلهلام الرمحن يف تفسري القرآن أكثر دقة ومشوال إال أنه أيضا
فقد بعض الس ـ ـ ـ ــور اليت يوجد يف نس ـ ـ ـ ــخة ماليزاي أو نس ـ ـ ـ ــخة حيدراابد فلو حتدمل
طالب آخر مسئولية تكدميله لكان املشروع جامعا وشامال.
 أن الش ـ ـ ـ ــيخ الس ـ ـ ـ ــندي يذكر مرة جتاربه خالل تفس ـ ـ ـ ــري اآلايت ،وهي تكون مبثابة
اجلدملة املعرتض ـ ـ ــة أو اللطائف االس ـ ـ ــتطرادية أو تتدمة أو حكاايت أو فوائد فينبغي
مجعها يف موضع واحد لإلفادة العامة.

الباحث
عبد احلي السندي
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الفهارس العلدمية
وهي تشتدمل عل الرتتيب التايل:
 فهرس السور القرآنية حسب الرتتيب النزويل
 فهرس اآلايت القرآنية
 فهرس األماكن
 فهرس اآلحاديث واآلاثر
 فهرس األعالم املرتجم هلم
 فهرس املصادر واملراجع
 فهرس املوضوعات
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فهرِ السور القرآنية حسب الرتتيب النزويل
رقم

م

إسم السورة

2

الدهر

34

4

الربوج

50

0

الطارق

67

2

الروم

64

1

لقمان

43

3

السجدة

444

8

األحزاب

448

7

سبا

438

4

فاَر

454

23

يس

463

22

الصافات

475

24

ص

440

20

الزمر

106

22

يونس

113

21

هود

155

23

اومطففني

170

28

االنشقاق

171

27

النازعات

178

24

عبس

181

43

التكوير

181

42

االنفطار

188

44

اومرسالت

144

الصفحة
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40

النبأ

145

42

ق

148
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الذارَّيت

343
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الطور

313

48

النجم

331

47

القمر

316
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الرمحن

351

03

الواقعة

358

02

احلديد

365

04

اومؤمن

375

00

حم سجدة

141

02

الشور

135

01

الزخرف

164

03

الدخان
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08

اجلاثية
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األحقاف

144

04

القتال

544
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الفتح

537
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احلجرات

551
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فهرِ اآلَّيت القرآنية
م

فهرِ اآلَّيت القرآنية

.2

ِ ِ
الصَرا َط الْ ُدم ْستَ ِق َيم
اهد َان ّ
ال إِِّين أ َْعلَ ُم َما َال تَـ ْعلَ ُدمو َن
قَ َ
السدماو ِ
ِِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض َوأ َْعلَ ُم َما
ب َّ َ َ
أََملْ أَقُ ْل لَ ُك ْم إ ّين أ َْعلَ ُم َغْي َ
تـُْب ُدو َن َوَما ُكْنـتُ ْم تَكْتُ ُدمو َن
وس لَِق ْوِمه َايقَـ ْوِم إِنَّ ُك ْم ظَلَ ْدمتُ ْم أَنْـ ُف َس ُك ْم
َوإِ ْذ قَ َ
ال ُم َ
ِابِّختَ ِاذ ُك ُم الْعِ ْج َل فَـتُوبُوا إِ َىل َاب ِرئِ ُك ْم فَاقْـتُـلُوا أَنْـ ُف َس ُك ْم
وض ِربت علَي ِ
ضٍ
اّلل
ب ِم َن َّ
هم ال ّذلَّةُ َوالْ َدم ْس َكنَةُ َوَابءُوا بِغَ َ
َ َُ ْ َْ ُ
ِ
ك
َذل َ
ص بَِر ْمحَتِه َم ْن يَ َشاء
َو َّ
اّلل َخيْتَ ُّ
لَْيس الِْ َّرب أَ ْن تـُولُّوا وجوه ُكم قِبل الْدم ْش ِرِق والْدم ْغ ِر ِ
ب...
َ َ
َ ُُ ْ ََ َ
َ
اّلل لَ ُك ْم قِيَ ًاما
أ َْم َوالَ ُك ُم الَِّيت َج َع َل َّ
والْدمحصنات ِمن النِّس ِاء إَِّال ما ملَ َكت أ َْميانُ ُكم كِتاب َِّ
اّلل
َ َ ْ َ ْ َ َ
َ ُ ْ ََ ُ َ َ
َعلَْي ُك ْم
ُكلَّ َدما أ َْوقَ ُدوا َان ًرا لِْل َح ْر ِب أَطْ َفأ ََها َّ
اّللُ
ِ
ِ
ِ
ت الْ َع ِز ُيز
اد َك َوإِ ْن تَـ ْغف ْر َهلُْم فَِإنَّ َ
إِ ْن تـُ َع ّذبْـ ُه ْم فَِإنـ َُّه ْم عبَ ُ
ك أَنْ َ
ِْ
يم
احلَك ُ
ك
اق قَ َ
لعِ ًقا فَـلَ َّدما أَفَ َ
ت إِلَْي َ
ال ُسْب َحانَ َ
ك تـُْب ُ
وس َ
َو َخَّر ُم َ
ِِ
ني
َوأ ََان أ ََّو ُل الْ ُدم ْؤمن َ
َو ْاعلَ ُدموا أ َّ
ني الْ َدم ْرِء َوقَـ ْلبِه َوأَنَّه إِلَْيه ُْحت َش ُرو َن
اّلل َحيُ ُ
َن َّ
ول بـَ ْ َ
ِ
ِ
ض َع ُفو َن ِيف ْاأل َْر ِ
ض َختَافُو َن أَ ْن
يل ُم ْستَ ْ
واذْ ُك ُروا إ ْذ أَنْـتُ ْم قَل ٌ
َّ
ص ِره َوَرَزقَ ُك ْم ِم َن
آوا ُك ْم َوأَيَّ َد ُك ْم بِنَ ْ
َّاس فَ َ
يـَتَ َخط َف ُك ُم الن ُ
الطَّيِب ِ
ات لَ َعلَّ ُك ْم
َّ
هباهنم أَرابابً ِمن د ِ
اّلل
ون َّ
ْ ُ
َّاختَ ُذوا أ ْ
هم َوُر َ ْ ْ
بار ْ
َح َ

.4
.0
.2
.1
.3
.8
.7
.4
.23
.22
.24
.20
.22

.21

السورة ورقم
اآلية

رقم الصفحة

الفاحتة1:

15

البقرة03:

41

البقرة00:

41

البقرة13:

154

البقرة32:

340

البقرة231:

333

البقرة288:

108

النساء1:

348

النساء42:

514

املائدة32:

13

املائدة227:

348

األعراف220:

331

األنفال3:

440

األنفال43:

547

التوبة03:

76
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.23
.28
.27
.24
.43
.42
.44
.40

.42
.41
.43
.48
.47
.44
.03
.02

هاج ِرين و ْاألَنْ ِ َّ ِ
السابُِقو َن ْاألََّولُو َن ِمن الْدم ِ
ين
َو َّ
َ َ َ
َ ُ
صار َوالذ َ
اتـَّبـعوهم إبِِحس ٍ
ضوا َعْنه
ان َر ِض َي َّ
هم َوَر ُ
اّلل َعْن ْ
َُ ْ ْ َ
يدنَّ ُك ْم
لَئِ ْن َش َك ْرُْمت َألَ ِز َ
ب ْارمحَْهدما َكدما ربَّ ِ
لغِرياً
َر ِّ
ياين َ
َ
ش ِيف ْاأل َْر ِ
َوَال متَْ ِ
ض َولَ ْن تَـْبـلُ َغ
ض َمَر ًحا إِن َ
َّك لَ ْن َختْ ِر َق ْاأل َْر َ
ال طُ ًوال
ْ
اجلِبَ َ
هم يـَ ْوَمئِ ٍذ َوَال
فَِإ َذا نُِف َخ ِيف ُّ
الصوِر فَ َال أَنْ َس َ
اب بـَْيـنَ ْ
يـَتَ َساءَلُون
والَّ ِذين يـبـتـغون الْ ِكت ِ
ِ
وهم إِ ْن
اب ممَّا َملَ َك ْ
َ َ َْ َ ُ َ َ َ
ت أَْميَانُ ُك ْم فَ َكاتبُ ْ
علِدمتم فِيهم خيـرا وآتُوهم ِمن م ِال َّ ِ
آات ُك ْم
اّلل الَّذي َ
َ ُْْ ْ ًَْ َ ْ ْ َ
ِ
يم
إِ َّن ِّ
الش ْرَك لَظُْل ٌم َعظ ٌ
ِ
َّ
اهرًة
هم َوبـَ ْ َ
َو َج َع ْلنَا بـَْيـنَ ْ
ني الْ ُقَرى ال ِيت َاب َرْكنَا فيها قـًُرى ظَ َ
ِِ
َوقَ َّد ْرَان فِيها َّ ِ ِ ِ
ني فَقالُوا َربَّنا
ايل َوأ ََّاي ًما آمن َ
السْيـَر سريُوا فيها لَيَ َ
ِ
هم
ابع ْد بـَ ْ َ
ني أ ْ
َسفا ِران َوظَلَ ُدموا أَنْـ ُف َس ْ
هم يـَ ْوَمئِ ٍذ َوَال
فَِإذَا نُِف َخ ِيف ُّ
الصوِر فَ َال أَنْ َس َ
اب بـَْيـنَ ْ
يـَتَ َساءَلُون
إن يف ذلك لعربة ألويل األبصار
حم ( )2والْ ِكتَ ِ
اب الْدمبِ ِ
آان َعَربِيًّا
ني ( )4إِ َّان َج َع ْلنَاه قُـ ْر ً
ُ
َ
لَ َعلَّ ُك ْم تَـ ْع ِقلُو َن.
َّ ِ
َضلَّه َّ
اّلل َعلَ ِع ْل ٍم َو َختَ َم َعلَ
هواه َوأ َ
أَفَـَرأَيْ َ
ت َم ِن اختَ َذ إ َهله َ
مسعِه وقَـ ْلبِه وجعل علَ بص ِره ِغشاوًة فَدمن ي ِ
هديه
َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ
هو الَّ ِذي أَرسل رسولَه ِاب ْهلدى وِدي ِن ْ ِ ِ
هره َعلَ
َْ َ َُ
َ َ
َ
احلَ ّق ليُظْ َ
(
ِ
ِ
هيدا
ال ّدي ِن ُكلّه َوَك َف ِاب َّّلل َش ً
ِِ ِ
هل ِم ْن ُم َّدكِ ٍر
َولََق ْد يَ َّس ْرَان الْ ُق ْرآ َن لل ّذ ْكر فَ ْ
الشَّدمس والْ َقدمر ِحبسب ٍ
ان
ْ ُ َ َُ ُ َْ
ُك ُّل من علَيها فَ ٍ
ان
َْ َْ

التوبة233:

551

إبراهيم8:

3

اإلسراء42:

1

اإلسراء08:

101

املؤمنون232:

46

النور00:

544

لقدمان220:

134

سبا24-27:

10

الصافات48:

46

الزمر42:

14

الزخرف0-2:

15

اجلاثية40:

541

الفتح47:

180

القدمر44:

466

الرمحن1:

13

الرمحن43:

161
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.04
.00
.02
.01

.03
.08
.07
.04
.23

ه َذا نـُُزُهل ْم يـَ ْوَم ال ِّدي ِن
اعتَِربُوا َايأ ِ
صا ِر
فَ ْ
ُويل ْاألَبْ َ
َّ ِ
ت لِغَ ٍد
ين َآمنُوا اتـَّ ُقوا َّ
َّم ْ
س َما قَد َ
َ
"ايأَيُّها الذ َ
اّلل َولْتَـْنظُْر نـَ ْف ٌ
ِ
ِ
ِ
هم آايتِه
هو الَّذي بـَ َع َ
ث ِيف ْاأل ُّميِّ َ
هم يـَْتـلُوا َعلَْي ْ
ني َر ُسوالً مْن ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْدمةَ َوإِ ْن كانُوا م ْن قَـْب ُل
تاب َو ْ
هم الْك َ
َويـَُزّك ْ
احلك َ
يهم َويـُ َعلّ ُدم ُ
ِ
ض ٍ
الل ُمبِ ٍ
ني"
لَفي َ
ك لَ َعلَ ُخلُ ٍق َع ِظي ٍم
َوإِنَّ َ
ُمثَّ إِ َّن َعلَْيـنَا بـَيَانَه
ِ
ك لِتَـ ْع َج َل بِه
َال ُحتَِّرْك بِه ل َسانَ َ
فَ ْاد ُخلِي ِيف ِعبَ ِادي
َك َّال إِ َّن ِْ
استَـ ْغ َىن
اإلنْ َسا َن لَيَطْغَ أَ ْن َرآه ْ

الواقعة13:

517

احلشر4:

14

احلشر27:

545

اجلدمعة4:

416،43

القلم2:

114

القيامة24:

18

القيامة20:

183

الفجر44:

388

علق8-3 :
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م

أماكن

رقم الصحفة

.2

ابين بت

32

.4

بشاور

134

.0

هباولبور

4

.2

هبوابل

24

.1

دهلي

4

.3

دين بور

4

.8

سيالكوت

7

.7

قندهار

30

.4

كشدمري

413

.23

مريته
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حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي (من سورة الدهر إىل سورة احلجرات) ]571[ ..............

فهرِ األحاديث واآلَثر
َرف احلديث واألثر

اومسلسل

الصفحة

.2

ابين هذا سيد سيصلح هللا به بني الفتئني

154

.4

احفظ هللا جتده جتاهك

144

.0

أربع من كن فيه كان منافقا خالصا

441

.2

اإلسالم يعلو واليعل

15

.1

ألاهبم جوع يف مكة,فإذا قاموا غش دماغهم هيئة كأهنم

479

يرون الدخان
.3

إن أردت أن هتلك هذه العصابة.

414

.8

إن هللا تعاىل يبعث هلذه األمة عل رأس كل مائة سنة من

113

جيدد هلا دينها
.7

أن تعبد هللا كأنك تراه

144

.4

إن يف كل أرض آدم

372

.23

إن موس كان رجال حييا ستريا.

135

.22

أان ربكم ،فيقولون :أنت ربنا فيتبعونه

351

.24

إمنا أان لكم مبنزلة الوالد

127

.20

إمنا بعثتم ميسورين ومل تبعثوا معسرين

557

.22

أيكم أقرب نسبا هبذا الرجل الذي يزعم أنه نيب

188

.21

فرعون هذه األمة

516

.23

تدين لكم هبا العرب

161

.28

يكون أكثر من عشرة أمثال ملك من ملوك الدنيا

511

.27

ذكر القرآن ،فقال :هو الصراط املستقيم

15
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.24

رب مبلغ أوع هلا من سامع

229

.43

قد مض الدخان

184

.42

التذهب الدنيا حتی ميلك العرب رجل من أهل بييت.

137

.44

ألطوفن الليلة

104

.40

النورث ما تركنا لدقة

431

.42

اللهم هؤالء أهل بييت

431

.41

لو أخذت عنقودا من اجلنة فأكلتم منها إلی يوم القيامة

370

.43

لوكان الدين عند الثراي لتناوله رجال من هؤالء

230

.48

ليليين منكم أولو النهي

557

.47

ماأان بقارئ

339

.44

ماكان خباء أبغض علي من خبائك

114

.03

مطران بنوء كذا وكذا

345

.02

من مل يشكر الناس مل يشكر هللا

.04

وهللا حرم الظلم عل نفسه

.00

وددت أن بيننا وبني فارس جبال من انر ال يصلون إلينا..

.02

ولو استعدمل عليكم عبد يقودكم بكتاب هللا....

302

.01

يتلو طول الليل آية واحدة

317

.03

جيرى الكذب عل لساهنم

335

.08

يؤخذ من أغنيائهم وترد إىل فقرائهم

328

3
310
500,144

حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي (من سورة الدهر إىل سورة احلجرات) ]576[ ..............

فهرِ األعالم اومرتجم هلم
اومسلسل

أَساء األعالم

الصفحة

.2

إبراهيم

161

.4

إبراهيم بن يزيد

506

.0

أبو قاسم

140

.2

أمحد بن املتوكل

114/48

.1

أمحد بن املرتض

166

.3

أمحد بن خري الدين

14

.8

أمحد بن طولون

138

.7

أمحد بن عبد احلليم

14

.4

أمحد بن علي

444

.23

أمحد بن علي

154

.22

أمحد بن حمدمد

45

.24

أمحد حسن

8

.20

أمحد سعيد

117

.22

أمحد شاه

63

.21

أمحد علي
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.23

إسحاق بن حمدمد

65

.28

أسد بن سامان

138

.27

األسكندر

164

.24

إمساعيل

8

.43

إمداد هللا

65

.42

أنور شاه

34

.44

بطليدموس

470

.40

جعفر بن حيىي

141

.42

جوزيف

41

.41

حسني أمحد

337

.43

حسني بن حمسن
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.48

محزة بن عبد املطلب

375

.47

دين حمدمد

40

.44

رستم فرخزاد

401

.03

رشيد أمحد

60

.02

رشيد الدين

116

.04

رشيد رضا
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.00

رضا شاه

541

.02

رفيع الدين

116

.01

زردشت

448

.03

زفر

554

.08

زيد بن اثبت

70

.07

زيد بن حارثة

418

.04

زينب بنت جحش

437
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سفيان بن سعيد

517
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سقراط

41

.24

سلدمان

145

.20

سليم األول

144

.22

سليدمان

48
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سيد أمحد
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السيد أمحد
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شبلي
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لخر بن حرب
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.13

طنطاوي بن جوهري

166

.12

عباس األول

144

.14

عبد الرمحن

441

.10

عبد الرمحن بن أيب بكر

47
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عبد الرمحن بن حمدمد
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.11

عبد الرحيم
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.13

عبد العزيز
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.18

عبد الغين
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.17

عبد القادر
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عبد القادر

400
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عبد هللا بن سعد

444

.32

عبد هللا بن سالم

507

.34

عبد هللا بن عباس

45

.30

عبد هللا بن عدمر
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.32

عبد هللا بن عدمر

70
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عبد هللا بن حمدمد

140
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عبد هللا بن مسعود
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.38

عبد هللا بن هارون

476

.37

عبد هللا بن يوسف

44

.34

عبد امللك

440

.83

عبيد هللا

8

.82

عزبن عبد السالم

135

.84

عزيز هللا جروار

44

.80

علي بن أيب بكر

335

.82

علي بن أيب طلحة

45

.81

علي بن عبد امللك

335

.83

عدمر بن عبد العزيز

440

.88

عدمرو بن عاص

501

.87

عدمرو بن عثدمان

474

.84

عدمروبن حلي
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.73

غالم مصطف القامسي
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فالفيوس أغسطس

487
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فيثاغورس
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قطب الدين أيبك
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اومصادر واومراجع
اومصادر العربية
 القرآن الكرمي.
محن بن أيب بکر جالل الدين السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيوطي(ت422:ه).،ت ،حمدمد
 اإلتقان يف علوم القرآن ،عبدالر ٰ
أبوالفضل إبراهيم(اهلئية املصرية العامة للكتاب2482 ،هـ.
 أحكام القرآن ت :أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي (املتوىف083 :ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) عبد السالم
حمدمد علي شاهني الناشر :دار الكتب العلدمية بريوت – لبنان ط :األوىل2221 ،هـ2442/م..
 إحياء العلوم ،اإلمام الغزايل(ت131:ه)،دار املعرفة،بريوت.
 إزال ـ ـ ــة اخلف ـ ـ ــاء عن خالف ـ ـ ــة اخللف ـ ـ ــاء،اإلم ـ ـ ــام ويل هللا ال ـ ـ ــدهلوي،حتقيق:األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاذ تقي ال ـ ـ ــدين
الندوي،تعريب،فريوز أخرت الندوي،،ط:دار القلم دمشق عام4320:م.
 إزالة اخلفاء عن خالفة اخللفاء،اإلمام ويل هللا الدهلوي،ط:قدميي كتب خانه كراتشي.
 أســد الغابة يف معرفة الصــحابة ت :أبو احلســن عز الدين ابن األثري (املتوىف303 :ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ت :علي
حمدمد معوض  -عادل أمحد عبد املوجود الناش ـ ـ ـ ـ ــر :دار الكتب العلدمية ط :األوىل ,س ـ ـ ـ ـ ــنة النش ـ ـ ـ ـ ــر:
2221هـ  2442 -م.
ول الِفقه الذي ال يَ َس ـ ُع ال َف ِقيه َجهلَه.املؤلف :عياض بن انمي بن عوض الســلدمي 242،الناشــر:
لـ ُ
أُ
دار التدمرية ،الرايض  -املدملكة العربية السعودية،ط :األوىل 2243 ،هـ  4331 -م.
 اإلعالم مبن يف اتريخ اهلند من األعالم املســدم ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نزهة اخلواطر وهبجة املســامع والنواظر ،ت :عبد
احلي احلسين،دار ابن حزم ،بريوت 2243هـ.
 اإلكليل يف املتشابه والتأويل ت :تقي الدين ابن تيدمية احلراين احلنبلي الدمشقي (املتوىف847 :ه ـ ــ)
،الناشر :دار اإلميان للطبع والنشر والتوزيع ،اإلسكندرية – مصر .وغري ذلك من كتبه القيدمة.
 أنوار التنزيل وأس ـ ـ ـ ـرار التأويل أتليف :أبو عبد هللا بن عدمر بن حمدمد الش ـ ـ ـ ـريازي البيضـ ـ ـ ــاوي (املتوىف:
371ه ـ ـ ـ ـ ــ) ت :حمدمد عبد الرمحن املرعشلي الناشر :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ط :األوىل -
 2227هـ.
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 البدء والتاريخ ،املطهر بن طاهر املقدسي (املتوىف :حنو 011هـ)،مكتبة الثقافة الدينية ،بور سعيد.
 البدور البازغة ،لإلمام ويل هللا الدهلوي،حتقيق وتقدمة:الدكتور ل ــغري حس ــن املعص ــومي،ط:أكادميية
الشاه ويل هللا الدهلوي،حيدرآابد السند.
 الربهان يف علوم القرآن لإلمام الزركشـ ـ ــي ( املتوىف 842ه) ،ت :حمدمد أبو الفضـ ـ ــل إبراهيم الناشـ ـ ــر:
دار إحياء الكتب العربية عيس احلليب وشركائه  ,ط :األوىل 2083 ,ه =2418م.
 بلوغ األماين يف سرية حمدمد بن احلسن الشيباين،أتليف :حمدمد زاهد الكوثري ،،املكتبة األزهرية .
الرزاق احلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيين ،أبو الفيض،
 اتج العروس من جواهر القــاموس املؤلف :حم ّدم ـد بن حم ّدم ـد بن عبــد ّ
املل ّقب مبرتض  ،ا َّلزبيدي (املتوىف2431 :هـ) احملقق :جمدموعة من احملققني .الناشر :دار اهلداية.

 اتريخ اجلدل للشيخ أبو زهرة مط :دار الفكر العريب بريوت ط :عام 2402 ,م.
 اتريخ الطربي = اتريخ الرسل وامللوك ،وللة اتريخ الطربي ،أبو جعفر الطربي (املتوىف023 :ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ)،
،دار الرتاث – بريوت ،ط :الثانية  2078 -هـ،
 اتريخ بغداد ،اخلطيب البغدادي،،دار الكتب العلدمية
 أتويل األحاديث،اإلمام ويل هللا الدهلوي،حتقيق وتقدمي:األس ــتاذ غالم مص ــطف القامسي،ط:أكادميية
الشاه ويل هللا الدهلوي،حيدرآابد،السند ابكستان.
 التحرير والتنوير «حترير املعىن الســديد وتنوير العقل اجلديد من تفســري الكتاب اجمليد» املؤلف  :حمدمد
الطاهر بن حمدمد بن حمدمد الطاهر بن عاشور التونسي (املتوىف 2040 :ه ـ ـ ــ) الناشر  :الدار التونسية
للنشر – تونس ط 2472 :هـ.
 التــدوين يف أخبــار قزوين ت :عبــد الكرمي بن حمدمــد بن عبــد الكرمي ،أبو القــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الرافعي القزويين
(املتوىف340 :هـ) ،احملقق :عزيز هللا العطاردي،الناشر :دار الكتب العلدمية،ط2237 :هـ2478-م
 تفس ـ ـ ــري أض ـ ـ ـواء البيان يف إيض ـ ـ ــاح القرآن ابلقرآن ت  :حمدمد األمني بن حمدمد املختار بن عبد القادر
اجلكين الشــنقيطي (املتوىف 2040 :هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) الناشــر  :دار الفكر للطباعة و النشــر و التوزيع بريوت –
لبنان ط 2221 :هـ  2441 -مـ.
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 التَّـ ْف ِسريُ البَ ِسْيط،ت :أبو احلسن علي بن أمحد الواحدي ،النيسابوري ،الشافعي (املتوىف237 :ه ـ ـ ــ)،
الناشر :عدمادة البحث العلدمي  -جامعة اإلمام حمدمد بن سعود اإلسالمية.ط :األوىل 2203 ،هـ.

 التفس ـ ـ ـ ـ ــري احلديث حمدمد عزت دروزة[ ،مرتب حس ـ ـ ـ ـ ــب ترتيب النزول] ،دار إحياء الكتب العربية ،
القاهرة  2070هـ.
 تفس ـ ـ ــري القرآن العظيم (ابن كثري) املؤلف :أبو الفداء إمساعيل بن عدمر بن كثري القرش ـ ـ ــي البص ـ ـ ــري مث
الدمش ـ ـ ــقي (املتوىف882 :هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) احملقق :حمدمد حس ـ ـ ــني مشس الدين،الناش ـ ـ ــر :دار الكتب العلدمية،
منشورات حمدمد علي بيضون – بريوت ط :األوىل  2224 -هـ
 التفسـ ـ ـ ـ ـ ــري الكبري لإلمام فخر الدين الرازي ( املتوىف 333ه ) ،مط :دار إحياء الرتاث العريب بريوت
ط2243 ،2 :ه =2444م.
 التفســري املظهري املؤلف :املظهري ،حمدمد ثناء هللا،احملقق :غالم نيب التونســي الناشــر :مكتبة الرشــدية
– الباكستان ط 2224 :هـ..
 تفسـري إهلام الرمحن يف تفســري القرآن من إفادات اإلمام عبيد هللا الســندي ،نشــره وحققه الشــيخ غالم
مصطفي القامسي مط :مطبع نفيس حيدرآابد بدون اتريخ الطبع.
 تفسري جاللني أتليف :عبد الرمحن جالل الدين بن أيب بكر حمدمد كدمال السيوطي(ت422:ه) من
البقرة إىل بين إس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائي ـ ــل وجلالل ال ـ ــدين حمدم ـ ــد بن أمح ـ ــد األنص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري احمللي من الكهف إىل
الناس(ت732:ه) سورة الربوج.مط :مكتبه رمحانيه.
 تفس ـ ـ ـ ـ ـ ــري حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن ت :الش ـ ـ ـ ـ ـ ــيخ العالمة حمدمد األمني بن عبد هللا
األرمي العلوي اهلرري الشافعي،الناشر :دار طوق النجاة ،بريوت – لبنان ط :األوىل 2242 ،ه ـ ـ -
 4332م
 تفسري مقاتل بن سليدمان ت:مقاتل بن سليدمان البلخ (املتوىف213 :هـ ـ ــ) .احملقق :عبد هللا حمدمود
ش ـ ــحاته الناش ـ ــر :دار إحياء الرتاث – بريوت ط :األوىل  2240 -هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ.وأيض ـ ــا:لرياجع التفاس ـ ــري
األخرى.
 التفهيدمات اإلهلية،اإلمام ويل هللا الدهلوي ،ط:أكادميية الشاه ويل هللا الدهلوي،حيدرآابد السند.

حتقيق خمطوط التفسري إهلام الرمحن للشيخ عبيد هللا السندي (من سورة الدهر إىل سورة احلجرات) ]587[ ..............

 تقوية اإلميان،للش ــاه إمساعيل الدهلوي(2423ه)،نقلها للعربية وقدم هلا :أبو احلس ــن علي احلس ــين
الندوي (املتوىف2243 :ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ)اعتىن هبا :سيد عبد املاجد الغوري الناشر :دار وحي القلم  -دمشق،
سورية ط :األوىل 4330 ،م.
 التكوين اجلديد للفكر الديين يف اإلسالم ،حمدمد إقبال،ط:الهور.
 هتذيب األمساء واللغات،لإلمام شرف الدين النووي ,دار الكتب العلدمية ،بريوت ،لبنان،
 هتذيب الكدمال يف أمساء الرجال لإلمام املزي (املتوىف  )824ت :بشــار عواد معروف مط :مؤس ـســة
الرسالة ط2233 ،2:ه.
 تيس ــري مص ــطلح احلديث ت :أبو حفص حمدمود بن أمحد بن حمدمود طحان ,الناش ــر :مكتبة املعارف
للنشر والتوزيع ط :الطبعة العاشرة 2241هـ4332-م.
 جامع البيان يف أتويل القرآن لإلمام الطربي ( املتوىف 023ه) ت :أمحد حمدمد شــاكر مط :مؤس ـســة
الرسالة ط2243 ،2 :ه=4333م.
 اجلامع املس ــند الص ــحيح املختص ــر من أمور رس ــول هللا ل ــل هللا عليه وس ــلم وس ــننه وأايمه "ل ــحيح
البخاري" أتليف :حمدمد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي ت :حمدمد زهري بن انل ـ ـ ــر النال ـ ـ ــر
الناشر :دار طوق النجاة ط :األوىل2244 ،هـ.
 اجلامع ألحكام القرآن = تفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري القرطيب ،املؤلف :أبو عبد هللا حمدمد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح
األنصــاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب (املتوىف382 :هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش
،الناشر :دار الكتب املصرية – القاهرة ط :الثانية2072 ،هـ  2432 -م.
 جريدة الفضلصتنشر من قاداينية ويسدم جريدة قاداين أيضاص  42أغسطس سنة 2442م
 اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية،عبد القادر القرشي مري حمدمد كتب خانه ،كراتشي.
 حجة هللا البالغة لإلمام الدهلوي ( املتوىف 2283ه ) ت :السيد سابق مط :دار اجليل بريوت لبنان
ط2243 ،2:ه=4331م.
 احلديقة الندية يف آداب الطريقة النقشــبندية حمدمد بن ســليدمان البغدادي  /مطبوعة يف مصــر.وأيض ـا:
مناهج السري أليب احلسن اجملددي طبع يف دهلي عام 2418م.
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 احلركات الباطنية يف العامل اإلس ـ ـ ـ ـ ــالمي للدكتور حمدمد أمحد اخلطيب مط :مكتبة األقص ـ ـ ـ ـ ـ ـ عدمان –
األردن ط2232: 2 :ه= 2472م 2233: 4 ,ه= 2473م.
 اخلري الكثري لإلمام ويل هللا الدهلوي ,ط,سلسلة مطبوعات اجمللس العلدمي عام 2014ه .
 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
زيد ،ويل الدين احلضــرمي اإلشــبيلي (املتوىف737 :ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،،ت :خليل شــحادة الناشــر :دار الفكر،
بريوت ط :الثانية 2237 ،هـ  2477 -م.
 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.
 روح املعاين لشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهاب الدين اآللوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ( املتوىف 2483ه) ،ت :علي عبد الباري عطية مط:دار
الكتب العلدمية بريوت ط :األوىل 2221 :ه
 سلم الولول إىل طبقات الفحول ،حاجي خليفه ,حتقيق :حمدمود عبد القادر األرانؤوط.،مط :مكتبة
إرسيكا ،إستانبول ،تركيا ،ط4323 :م،

ِ
الس ِج ْستاين (املتوىف481 :ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ت:
 سنن أيب داود أتليف :أبو داود سليدمان بن األشعث األزدي ّ
حمدمد حميي الدين عبد احلدميد الناشر :املكتبة العصرية ،بريوت.

 سنن أيب داود أتليف :احلافظ عبد العظيم بن عبد القوي املنذري (املتوىف 313 :ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ,ت :حمدمد
لــبحي بن حســن حالق (أبو مصــعب) الناشــر :مكتبة املعارف للنشــر والتوزيع ،الرايض  -املدملكة
العربية السعودية ط :األوىل 2202 ،هـ  4323 -م .
 سنن الرتمذي،اإلمام حمدمد بن عيس مط :شركة مكتبة ومطبعة مصطف البايب احلليب  -مصر ط:
الثانية 2041 :هـ = 2481م.
 س ـ ــنن الدار قطين،اإلمام الدارقطين( املتوىف 071ه) حتقيق وتعليق :ش ـ ــعيب األرنؤوط ،حس ـ ــن عبد
املنعم شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليب ،عبــد اللطيف حرز هللا مط :مؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـة ،بريوت – لبنـان ط :األوىل :
2242ه=4332م.
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 سـ ـ ــنن الدارمي ،اإلمام الدارمي ت :حسـ ـ ــني سـ ـ ــليم أسـ ـ ــد الداراين مط :دار املغين للنشـ ـ ــر والتوزيع،
املدملكة العربية السعودية ط2224 ،2:ه.
 ســري أعالم النبالء للشــدمس الدين الذهيب ( املتوىف 827ه ) الناشــر  :دار احلديث القاهرة ط :عام
2248ه= 4333م.
 سـ ـ ــري األعالم أتليف  :مشس الدين أبو عبد هللا حمدمد بن أمحد بن عثدمان بن قَ ْامياز الذهيب (املتوىف :
827ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ت :جمدموعة من احملققني إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط الناشر  :مؤسسة الرسالة ط
 2231 ، 0:هـ  2471 /م.
 شرح السنة ت :أبو حمدمد البغوي الشافعي (املتوىف123 :هـ ـ ـ ـ ـ ــ) حتقيق :شعيب األرنؤوط-حمدمد زهري
الشاويش الناشر :املكتب اإلسالمي  -دمشق ،بريوت ط :الثانية2230 ،هـ 2470 -م
 شرح معاين اآلاثر ت :أبو جعفر أمحد بن حمدمد بن سالمة بن عبد امللك بن سلدمة األزدي احلجري
املصــري املعروف ابلطحاوي (املتوىف042 :هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) الناشــر :عامل الكتب ط :األوىل  2222 -هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ،
2442م.
 طقُّوشُ ،حم َّدمد ُسهيل (2247هـ ـ 4338 -م) .اتريخ مغول القبيلة الذهبيَّة واهلند (الطبعة األوىل).
بريوت  -لُبنان :دار النفائس.

 الغنية لطاليب طريق احلق للشـ ـ ـ ـ ـ ــيخ عبد القادر اجليالين ( املتوىف 132ه)حتش ـ ـ ـ ـ ـ ـية أيب عبد الرمحن بن
لـ ـ ـ ـ ــاحل بن عويضـ ـ ـ ـ ــة مط :منشـ ـ ـ ـ ــورات حمدمد علي بيضـ ـ ـ ـ ــون دار الكتب العلدمية بريوت ط :األوىل :
2228ه.
 الفاروق،الشيخ شبلي نعدماين،،ط:إسالمي كتب خانه أردو ابزار الهور.
 فتح الباري ش ــرح ل ــحيح البخاري ت :أمحد بن علي بن حجر العس ــقالين الش ــافعي،الناش ــر :دار
املعرفة  -بريوت2084 ،م .
 فتح اخلبري مبا البد من حفظه من علم التفس ـ ـ ـ ـ ــري لإلمام الدهلوي (املتوىف 2283ه) (خ) جامعة أم
القرى مبكة املكرمة مكتبة امللك عبد هللا بن عبد العزيز اجلامعية قسم املخطوطات.
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 فتح القدير أتليف :حمدمد بن علي بن حمدمد بن عبد هللا الش ـ ـ ـ ــوكاين اليدمين (املتوىف2413 :هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ),
الناشر :دار ابن كثري ،دار الكلم الطيب  -دمشق ،بريوت ط :األوىل  2222 -هـ.
 الفقه اإلس ـ ـ ـ ـ ُّ َّ
أهم النَّظرَّايت الفقهيَّة وحتقيق
ـالمي وأدلتُه (ال َّشـ ـ ـ ـ ـامل لةأدلّة ال َّشـ ـ ـ ـ ـرعيَّة واآلراء املذهبيَّة و ّ
الز َحْيلِ ّي ،الناشر :دار الفكر  -سوريَّة –
األحاديث النَّبويَّة وخترجيها)املؤلف :أ .دَ .وهبَة بن مصطف ُّ
دمشق بدون اتريخ الطبع.
 الفكر االجتدماعي يف تفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري امليزان عبد اجلبار الرفاعي ،جملة قضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــااي اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمية ،العدد الثاين
2441م.
 الفوز الكبري يف أل ـ ـ ـ ـ ــول التفس ـ ـ ـ ـ ــري الش ـ ـ ـ ـ ــاه ويل هللا أمحد بن عبدالرحيم الدهلوي.230،بيت العلم،
كراتشي4333 :ء.
 الفوز الكبري يف أل ــول التفس ــري لإلمام الدهلوي ( املتوىف 2283ه) تعريب وتعليق  :الش ــيخ س ــعيد
أمحد البالن بوري مط :مكتبة البشرى كراتشي ابكستان ط2200 ،2:ه=2434م.
 فيوض احلرمني لإلمام الشاه ويل هللا الدهلوي مط  :الشاه ويل هللا أكيدمي حيدرآابد عام 4338م.
 فيوض احلرمني لإلمام ويل هللا الدهلوي،ترمجته ابإلردية للش ـ ـ ـ ـ ــيخ حمدمد س ـ ـ ـ ـ ــرور إبس ـ ـ ـ ـ ــم مش ـ ـ ـ ـ ــاهدات
ومعارف ،مط:دار اإلشاعت،ط2222:ه،كراتشي ابكستان.
 القادايين والقاداينية للشيخ أيب احلسن الندوي :,دار السعودية للنشر ط2438 ,0 :ء.
 كتاب التعريفات ت :علي بن حمدمد بن علي الزين الشريف اجلرجاين (املتوىف723 :هـ) ,ت :ضبطه
ول ــححه مجاعة من العلدماء إبشـ ـراف الناش ــر،الناش ــر :دار الكتب العلدمية بريوت –لبنان ط :األوىل
2230هـ 2470-م
 لباب التأويل يف معاين التنزيل ت :علي بن حمدمد أبو احلســن ،املعروف ابخلازن (املتوىف822 :هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ)
تصحيح :حمدمد علي شاهني الناشر :دار الكتب العلدمية – بريوت ط :األوىل 2221 ،هـ.
 لس ـ ـ ـ ـ ــان العرب املؤلف :حمدمد بن مكرم بن عل  ،أبو الفض ـ ـ ـ ـ ــل ،مجال الدين ابن منظور األنص ـ ـ ـ ـ ــاري
الرويفع اإلفريق (املتوىف822 :هـ) الناشر :دار لادر – بريوت ط :الثالثة  2222 -هـ.
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 مــآثر اإلانفــة يف معــامل اخلالفــة ،أمحــد بن علي بن أمح ـد الفزاري القلقش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنــدي مث القــاهري (املتوىف:
742ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ)  ،احملقق :عبد السـ ـ ــتار أمحد فراج ،مطبعة حكومة الكويت – الكويت ،الطبعة الثانية،
2471م،
 جمدموع الفتاوى أتليف :ابن تيدمية احلراين (املتوىف847 :ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ت :عبد الرمحن بن حمدمد بن قاس ـ ــم
الناش ـ ــر :جمدمع امللك فهد لطباعة املص ـ ــحف الش ـ ـريف ،املدينة النبوية ،املدملكة العربية الس ـ ــعودية عام
النشر2223 :هـ2441/م.
 اجملدموع شرح املهذب (مع تكدملة السبكي واملطيعي)ت :أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي
(املتوىف383 :هـ) ،ط :دار الفكر .
 املستدرك عل الصحيحني ت :أبو عبد هللا احلاكم النيسابوري املعروف اببن البيع (املتوىف231 :هـ)
حتقيق :مص ـ ـ ـ ـ ــطف عبد القادر عطا الناش ـ ـ ـ ـ ــر :دار الكتب العلدمية – بريوت ط :األوىل– 2222 ،
2443م.
 مســند ابن أيب شــيبة ت :أبو بكر بن أيب شــيبة ،عبد هللا بن حمدمد بن إبراهيم بن عثدمان بن خواســيت
العبسي (املتوىف401 :هـ) ت :عادل بن يوسف العزازي و أمحد بن فريد املزيدي الناشر :دار الوطن
– الرايض ط :األوىل2448 ،م.
 مسـ ـ ــند اإلمام أمحد ت :أبو عبد هللا أمحد بن حمدمد بن حنبل بن هالل بن أسـ ـ ــد الشـ ـ ــيباين (املتوىف:
422ه ـ) ت :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون .إشراف :د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي
الناشر :مؤسسة الرسالة ط :األوىل 2242 ،هـ  4332 -م.
 املســند الصــحيح املختصــر بنقل العدل عن العدل إىل رســول هللا لــل هللا عليه وســلم أتليف :مســلم
بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري (املتوىف432 :ه ـ ــ)ت:حمدمد فؤاد عبد الباقي الناشر :دار
إحياء الرتاث العريب – بريوت.
 مفاتيح الغيب = التفس ـ ــري الكبري ت :اإلمام فخر الدين الرازي خطيب الري (املتوىف333 :ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ),
الناشر :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ط :الثالثة  2243 -هـ.
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 مقاالت اإلسالميني أليب احلسن علي بن إمساعيل األشعري (ت042:ه) ،تصحيح :هلدموت ريرت
مط :دار فرانز شتايز ،مبدينة فيسبادن (أملانيا)ط :الثالثة 2233 ،هـ  2473 -م.
 امللل والنحل أتليف:أبو الفتح حمدمد بن عبد الكرمي بن أىب بكر أمحد الشهرستاين (املتوىف127 :ه ـ ــ)
الناشر :مؤسسة احلليب.
الزْرقاين (املتوىف2038 :هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،ط :مطبعة
 مناهل العرفان يف علوم القرآن ت :حمدمد عبد العظيم ُّ
عيس البايب احلليب وشركاه.

 موسوعة الفرق املنتسبة لإلسالم ،إعداد :جمدموعة من الباحثني إبشراف الشيخ َعلوي بن عبد القادر
السقاف الناشر :موقع الدرر السنية عل اإلنرتنتdorar.net

 موس ـ ــوعة كش ـ ــاف ال ـ ــطالحات الفنون والعلوم،املؤلف:حمدمد بن علي ابن القاض ـ ــي حمدمد حامد بن
حمدمد لابر الفاروقي احلنفي التهانوي (املتوىف :بعد 2217هـ ـ ــ) ،حتقيق :د .علي دحروج،نقل النص
ّ
الفارس ـ ـ ـ ــي إىل العربية :د .عبد هللا اخلالدي،الناش ـ ـ ـ ــر :مكتبة لبنان انش ـ ـ ـ ــرون – بريوت،ط :األوىل -

2443م.
 النرباس ش ــرح العقائد النس ــفية للش ــيخ حمدمد عبد العزيز الفرهاروي ،ط :مكتبة البش ــرى كراتش ــي عام
4321:م.

اومصادر العامة
 إزالة اخلفاء عن خالفة اخللفاء (ابللغة الفارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية) لإلمام الدهلوي (املتوىف 2283ه) تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيح
ومراجعة السيد مجال الدين اهلروي.


اقبال کے حضور سيد نذير نيازی ،إكادميية إقبال ،الهور4324 :ء



أكابرعلدماء ديوبند للحافظ أكرب شاه البخاري مط :إدارة إسالميات الهور

.

 أنفاس العارفني،اإلمام ويل هللا الدهلوي،،ترمجته ابألردية،س ـ ـ ــيد حمدمد فاروق القادري،امي اے،ط:فريد
بك استال الهور عام4338:م.


اتريخ دارالعلوم ديوبند للشيخ حمبوب الرضوي مط:امليزان انشران واتجران كتب الهور ابكستان.

 تذكرة األولياء,ابللغة السندية,فريد الدين العطار , ,ط:سنديكا أكادميية ,عام4321:م.
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 الرتمجة األردية إلهلام الرمحن مط :مكتبة أوراق،الهور4331 :ء
 تفسري العزيز املشهور ب تفسري عزيزي،اإلمام عبد العزيز الدهلوي،ط:ايج امي سعيد كدمبين،كراتشي.
 تفس ــري س ــورة س ــبا،ابللغة الس ــندية،من أمايل الش ــيخ الس ــندي،تقدمي وترتيب:الش ــيخ غالم مص ــطف
القامسي
 تقدمي الشيخ غالم مصطف القامسي لرتمجة القرآن للشيخ سرور نوح اهلاالئي ابللغة الفارسية،مط:جلنة
إحياء األدب السندي.حيدرآابد.
 حرف فكر"  ،س ـ ـ ــعيد الرمحن ،عبيد هللا الس ـ ـ ــندي ،تفس ـ ـ ــري املقام احملدمود ،مك دار الكتب ،الهور
4332ء


.

حياة الش ـ ـ ـ ــيخ غالم مص ـ ـ ـ ــطف القامسي وجهوده العلدمية (غالم مص ـ ـ ـ ــطفي قامسي س ـ ـ ـ ـ ـوانح ۽ علدمي
ڪاوشون) مرتبه  :الدكتور قاضي خادم.مط :كرسي العالمة غالم مصطف القامسي جبامعة السند
جامشورو .ط :األوىل 4322 :م.

 حيات جاويد،الطاف حسني حايل ،441/2،ط:ارسالن بكس.
 سـرگزشـت حيات (ترمجة حتديث العبد الضـعيف بنعدمة ربه اللطيف لإلمام عبيد هللا السـندي ) ابللغة
األردية للشيخ عبد اخلالق آزاد مط :إداره رحيدمية الهور ابكستان.ط4322 :م .
 س ــطعات،اإلمام ويل هللا الدهلوي،تص ــحيح وحتش ــية:األس ــتاذ غالم مص ــطف القامسي ،ط:األكادميية
الشاه ويل هللا الدهلوي،حيدرآابد السند.


مساجي إنص ـ ـ ـ ـ ــاف اور اجتدماعيت :غالم مص ـ ـ ـ ـ ــطف القامسي, ,ت مفىت عبد اخلالق آزاد الهور ط:
رحيدمية مطبوعات .4324

 العبقات،الشاه إمساعيل الدهلوي،ترمجته ابألردية،الشيخ مناظر كيالين، ،ط:إدارة إسالميات الهور.
 فتح الرمحن برتمجة القرآن إىل اللغة الفارس ـ ــية،لإلمام الش ـ ــاه ويل هللا الدهلوي,س ـ ــورة النجم ,مط:كروه
علدمي فرهنكي موحدين.


قــائــد حترير الوطن (وطن جي آزادي جو امــام ) للــدكتور /حمدمود ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه البخــاري مط :جلنــة إحيــاء
األدب السندي ط2472 :م
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 حملات،اإلمام ويل هللا الدهلوي،حتقيق وتقدمي:األس ـ ــتاذ غالم مص ـ ــطف القامسي ،ط:األكادميية الش ـ ــاه
ويل هللا الدهلوي،حيدرآابد السند
 مثنوى،ابللغة الفارسية،اإلمام جالل الدين الرومي،ترمجته ابلسندية،غالم حمدمد شاهواين،،ط:سنديكا
أكيدمي كراتشي،عام4330:م.
ِ
اسلوب دعوت وحيد الدين خان ,3:20، ,8 ،الرسالة ،دهلي 4324ء .
 جمتهدانه
 جمدموعه رس ـ ـ ـ ــائل إمام ش ـ ـ ـ ــاه ويل هللا ( جمدموعة الرس ـ ـ ـ ــائل لإلمام ويل هللا الدهلوي) التفهيدمات اإلهلية
ترمجته ابللغة األردية للشـ ـ ــيخ عقيدت هللا،ت:عطاء الرمحن قامسي ط 4343 ,2:مشع بك اجينسـ ـ ــي
كراتشي ابكستان.
 مســتند موضــح قرآن مع فوائد الشــيخ عبد القادر الدهلوي،تصــحيح،الشــيخ أخالق حســني القامسي،
ط:ايج امي سعيد كدمبين كراتشي،ابكستان.


مقاالت قامسي ،مقال الشــيخ غالم مصــطف القامسي ترتيب  :الدكتور مظهر الدين ســومرو انشــره :
نظري أمحد القامسي بن الش ــيخ غالم مص ــطف القامسي مط :مطبع نفيس حيدرآابد .ط 21 :اكتوبر
4333م

 منص ـ ــب إمامت،الش ـ ــاه إمساعيل الدهلوي،ترمجته ابألردية للش ـ ــيخ حمدمد حس ـ ــن العلوي ،ط:حاجي
حنيف ايند سنز الهور عام4337:م.
 املوسوعة العاملية ( عاملي انسائيكلوبيداي) ،مط :فيصل انشران،الهور ابكستان.
 موالان عبيد هللا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنده

ے علوم وافکار:عبد احلدميد الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوايت ،مكتبه محيديه ،جوجرانواله:

2240هـ.


موالان عبيد هللا سندهی کی سر ِ
گذشت کابل،عبد هللا اللغاري ،ترتيب ،الدكتور غالم مصطف خان،
خود نوشت حاالت بقلم الشيخ عبيد هللا السندي .قومی ادارہ براے حتقيق اتريخ وثقافت,إسالم
آابد :ط4328 :ء.
اومواقع الشبكية:
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