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.الصغر. مد القران حب عر رياني اس؛ن دالدتي إر 
لهماووفاء عرفانآ العمل هذا أهدى 

محاتهفح وأمكنه اف رحمه - صالح محمد عس؛ إر 
.الكريم. للقرآن حمش في افه بعد الفضل له كان الذي 

ثكرأوامتناناالعمل هذا أهدي 
أولاديالغربة،ع حياة تحملتا الش زوجتي إر 

•• • المنبمصة دراسي فترة في 
وصرهااعترافأ؛تضمانها العمل هذا أهدي 

أي،>اَ 





اام1ثنتة

•دمها•
لهاختياري وسب الموصؤع همية ا- 
.....الحث نهج م- 
.....الحث هلة خ- 

١ّ ؟ ٠ وماوير كر ش- 





^^١

ومننا أنفشرور *ن باش ونعوذ ، ونتنغرْ تعينه وننحمد، ه، الحمد إن 
لاإلأن واشهد ل، نلأهادى بملل ومن ل، فلامضل اش يهده من أعمالنا، مسات 

أق،يأآ*زاأقياءامتؤأؤ ورسول عطله محمدأ أن وأسهل ل، ثرياك لا وحده اش إلا 
^^؛أأزك،ظؤنحيمحذوؤ حئمامحءدلأمنلبهمىمن.هلاد 

ط.محخمأظجئفز> ثما0هرى، 
بعدل؛،:ام! ، ^١٣محإمص»اررةبجثا. 

كل،الدين على لتظهره الحق ودين بالهدى - ه - مححمدأ سه اش بعث سل 
النيحرص ولقد الهداة، إلى الضلال ومن الزر، إلى الظلمات، من الناس ولمغرج 

النورهدا إبمال وعلى قومه هداية على — بالجلخ وأمر فته أرسل يوم أدل مّذ ~ ه 
يرجوكان ن مهم، الكراء خاصة بعينه، قرئ كل مجتئن،بلإلى منبيوت، بيت، كل إلمح، 
حرصهبلغ ولقد - بلونهم نمتإ كانوا الدين - حلمهم س إسلام إسلامهم وراء من 
ؤبقول: - وحل عز - الله عامه حس غايته هدايتهم لى عه 

ؤتيرأهداأددجا١عا.
(.١٠٢)آية حممران، آل صورة ( ١ ) 

)١(.آية النساء، صورة )٢( 
(.U>_UO؛_الأحزاب: صورة )٣( 
كلامه.بها يفتتح - . - الرمول ولكن الحاجة حطية هده نص ر٤( 
)٦(.آية الكهف، صررة )٥( 



تعالى!نوله ني يها الموصوف الرحمة الحرص هدا داغ كان ولقد 

بالتعنتالمكذبون واحهه والرحمة الثمقة من الناع الحرصي هدا مقابل وفي 
ومعنوياننله، ومحاولة بضربه حيا ومعنويا، حا وإيدائه التكذيب، ر والتمادي 

وبهتانا.زورا عليه والكذب ئدره من والأنتقاصى رسالته، وحول، حوله الثبهامحت، بإثارة 
رسولعزم من لتوهن المؤامرات وتللت، والشبهات التهم هذه - الحمد وفه - تكن ولم 

بربهلثقته وذللت، وقصده، هدنه عن نحرته أو ودعوته رسالته عن فثنيه افه 
ارحاءمح، وجل- عز - اض إل اللجوء يكثر - كان فقد لتثبيته، إليه وتضرعه 

.، دينلث،«ر على تلبى ئبتج القلوب مقل، ءيا I قوله مجن ويكثر الشدة، عن فضلا 
اكحديايتؤهذه أمام - المي لشين أّالست، عدة الكريثر القرآن ّللت، ولقد 

أثومأ'كمنت،ؤ تعار! بقوله بذللته له اطه سهد كما كاملة ريه رصالة تبليغ اسطلغ حتى 
أمتهت١ركا ربه إر ومضى ه؛ دأ ألإنأم ٣ تبجيش بميم، ٣' أقق د ٣
.هاللت، إلا عئها يزغ لا كنهارما ليلها ، البيضاء المحجة على 

الصحوةفجر لاح أن وبعد الأيام هذه ففي ؛البارحة، الليلة أشبه ومحا 
أنيستهليع لا واقعة حقيقة وأصثحت، أندامها ورسخت، بيارقها ورفرفته الإسلامية 
الإسلاماعداء وأخذ وهناك، هنا تدق، الخ3لر نواقيس بدأت عدو، ولا صديق يتجاهلها 

(.١٠٧)أية الأنبياء، مودة )١( 
وتال، ٥٣٨ه/ ج (، ٩٠ؤ باب ١لدعواءتا، كتاب ماكر، أحمد تحقيق محنته، في الترمدي رواه ا )٢ 

•بثروّت، — ١^٠^، الترام-، إحياء )دار ٠ حن حدين، 
لدولالعربي، التربية )مكتبا الألباني، الدين ناصر لمحمد ، الترمذ.ى، محتن صحح ت وانظر 

. ١٧١م/ ج م( ١ ٤  ٠٨الثانيان، القات بيروت، الإسلامي، ١^، إشراف الخلج، 
اة)م(.اندة،المحور؛ )٢( 

علىالعصر هذ.ا في والدعاق المفكرين بعض أهللمه حدينؤ مصعللح الإسلامية، الصحوة ، ٤ ) 
إلىوأحكامه بالإسلام الالتزام ترك غفالة من الشائبة والبقظة الإمحلأم نحو الجديد المن، 

الألمام؛ه•
-الحري )دار  ١٧ص الحوي، رمحا عدنان د. أين؟• إلى الإمحلامجية االصحوة كتاب انفلر 

١٠.الأولى اتجُة الرياض،  ١٤١١.)





وتكريمه،.اار>سول. تيت م الكريم القرآن امتهج 
التقاطفي اجملها الموصؤع، هذا حول للكتابة دفعتني أحرى بواعث وهناك 

التاية:

والأبتلاءاتبالمحن ومحفوفة شانه والدعرة والطاعة العبادة طريق إن - ١ 

بدلا لذلك حئأمشألي؛ث. ؤالحياة بنهاية إلا ننتهي لا وطويلة 
وتخهليالمعوقات ومقاومة - طالت مهما - فيها والاستمرار الهلريق على الشات من 

كثرت.مجهما المقبات 

نمالزمن من فترة الإنسان يستقيم أن يكفي فلا بالخواتيم، الد عند المرة إن — ٢ 
حشالإسلام على بالثبات للمؤمنين الرباني التوجيه حاء لذلك عقبيه. على ينكص 

،^١٢متدون وأنتم ذي مايمءدلا،وى حى ألمواأثن ءامؤأ ؤ،ذوأقة ت تعالى المات،تال 
ليعملأحدكم ؤإن . .).- عنه افه -رمحي عودأم مابن روا، ١^ ادحديث وش 
سما,, فعمااس عله فسق ذرام، إلا ومحنها ينه يكون ما حش الجنة أهل )( ٠٩

.(ص..أءلالارفٍدخلها.

أنيعد للإسلام الدعوة طريق عن تراجعهم أو الإسلام دعاة يعص ، تذ؛ذبأ— ٣ 

(.أيه)٩٩الحجر، محورة )١( 
(.١٠٢آية)عمران، آل محورة )٢( 
لصتدبما اسلم ذص؛، م، حلف الهذلي غانل بن سعود بن اه ب. الرحمن، عبئ أبو عو )٣( 

وثلاثيناثنين محنه بالمديثة مامت، بعدما، والمثهامد بئرا شهد بمكة، القرآن جهر من أول 
مروتالعلمية، الكن-، دار العملأني، حجر لأبن الصحابة، تحيين ني )الإصابة 

-جإ/ا'أا(.
اليمامة،)دار اليغا، دم، مطصفى د. ت تحقيق اليخاري، إسماعيل بن محمد البخاري، صحح )٤( 

،يلم وم، ٢٤٣٣ج!/)١( باب، القدر، ياب، م(  ١٤٠٧الثالثة، اليعة وبيروت، دمشق 
وشقاوتهوعمله، وأحله رزئه وكتابة أمه، بملن ؛ي الألم، الخلف، كغية ياب، القيد، كتابط 

البام،عيد فواد يحمد الحجاج-تحقيق،: بن لمسلم لم، م)صحيح *٢ ٣٦/٤ج ومعادنه، 
•ال'ر؛ي،ا التراث، إحياء دار 

علىالخوف، الأساب، مد، وعن الإيمان، صعن، الإ،للاق على أهمها كثيرة التدبدب، أمحباب، )٥( 
المعنويالأذى( من الخوف، الجسماني، الأذى( من الخوفخ تمط، العلى الحرص الرزق، 

١^٠١^:،(.إثارة بالياحلل، الاتهام )التشهير، 







رقاثُئؤ معاذرا، نلأ أزاغ®. داء ومن ، ٢١٥١ ٠٧نمن،اف، أصاح من إصبمين بجن 
محءتناتقبماهل^،م

إحدىابن وم بيرأ شهد الوجه، ومحيء أمحض لكن الخزرجي، الأمارى جل بن معاذ *و ، ١١
الشيعهد على الئرآن جمع ممن دم ٠ والحرام بالحلال، الناص أعلم لكن ٠ نة ّوعشرين 

)الإصابة،ستة. وثلاثٍن ادع وععرْ عثر؛ ّع سنة بالشام ععواس ؛هلاءون نوني .• 

)٨(,اية عمران، ال صورة )٢( 
حسن،حديث هذا ريال ٩، / باب الدعوات، كتاب سه، ني الترمذي أحرجه ^ ٣١

. V١٧١/ ج اكرمذي، صحيح ؛ي الأياتي وأحرجه (، ٠٣٨/٥)ج 



•الأتي ش محتلقص ابحث *ذا خلال عليه أسير أن حاولت الذي المنهج أما 
-الغالب ش - القرآني للنص التحليلي المنهج الرسالة كتابة في سلكت - ١ 

الايات.لتلك المرين بمهم ذلك في مسترشدا 

أنلاحممال المقدم المزو عند أقدم الأية، قي المرين أنوال توافقت إذا - ٢ 
عنبعضهم يقل - معلوم *و كما - نالمرون المقدم، عن نقل الخأحر يكون 

•. • ■ • وكذا كذا نمير انفلر ت بتول الهامس في الاخرين إلى أشير وتد بمص، 
،ذللق، في المخصصة الكتب على النزول أمباب روايات في اعتمد ما غالبا - ٣ 
النزول(أسباب في التقول )لباب و للواحدي، القرآن( نزول )أمثاب ت ككتاب 

و)الدرللطبري، البيان( )حا»ع ك ت بالرواية نعنى التي التفسير كتب وعلى للتومحلي، 
عموما٠الحديث، كتب وعلى لليوحلي، الخثور( 

اللفظفإن مصدر محن أكثر إلى أحلت إذا مصائره، إلى الحديث، عزو عند - ٤ 
تحديدأ.لفلان اللفظ أن أذكر أن إلا أولا، المذكور للصدر يكون 

صحيحيهما،ش فأعني لم( م)رواه أو الخاري( )رواء همارة  ٧٠٧٠١إذا - ٥ 
بتقييده.ذليثخ ؛ينث، غيرهمافى كان ؤإذا 

إلاالبخاري برواية أكم،  ١٠غاب الحديث،، إحراج على الشيختن اتفاق، هد - ٦ 
البخاري.رواية على فأقدمها للمقام اسس، ملم رواية كانت إذا 

أذكرولا سواهما على اعرج فلا أحدهما أو الصحيحين ش الحديث، كان إذا - ٧ 
لموإن • القئْلرْ تجاوزت فد — الملماء باتفاق، — أحاديثهما لأن - ما لأمر إلا - غتر*ما 







الحثخطة 

وحاتمة؛أبواب وثلاثة وتمهيد مقدمة على البحث استقر وقد 

ذكرتثم له، اختياري وسبب الموصؤع أعمية فيها بينت نقد المقدمة ما أ— 
المضل.لأمل والعرفان بالشكر المقدمة وختمت وخهلته، البحث مهج 

تمحتين على اشتمل فئد التمهيد أما 
والرسلالأنبياء إرسال فى تعالى اش حكمة عن فيه تحدثت الأول؛ المبحث 

هدىإلى البشر حاجة سدة لبيان الحديث فى أفضت وتد واللام. الصلاة عليهم 
عنالبشر استغناء زعمت التي البراهمة ٠لاتنة تول يتفنيد وقمت اللام، عليهم الرمل 
اللام.عليهم الرسل هدى 

والبامحلل،الحق بين الصرلع في تعالى اش سة عن فيه تحدثت الثاني؛ البحث، 
لوحتى - الصر١٤ لهذا الرحمن أولياء تفادى وامتحالة المربع هذا حتمية وبينتا 
وباطلالرحمن أولياء عنه يدانع حق وباؤلل، حق وجد ما ربانية صنة لكونه - حاولوا 
•عليها دس الأرض ار؛ة يرث أن إلى الشيطان أولياء يحميه 

النبيينقصص خلال س ه الرسول )تثستا بعنوان فكان الأول؛ الثامن، ما أ- 
نمول:ئ على اشتمل وقد سيقة(. والأمم 

وأصولالعقيدة فى السماوية الرسالات )وحدة بعنوان؛ وهو الأول الفصل 
مبحثان؛تحته انضوى وقل التشرح(، 

عليهمالرمل اتفاق عن سنتا وفيه العقيدة، فى الرسل اتفاق الأول؛ البحث، 
الأحمالسبيل على التوحيد إلى دعوتهم عارضا اظه، توحيد إلى الدعوة فى اللام 



المبحثوحتمت الأحر، اليوم تقرير في اتفاقهم على الأدلة ذكرت ثم والتفصيل• 
السلام.عليهم الرسل وترابمل- الرسالات وحدة إبراز في الكريم القرآن أساليب ذكر 

لياتفاقهم عن تحينت وفيه التشريع. أصول في الرمل اتفاق الثاني؛ البحث 
وأمهاتالفضائل وأصول والمج- والصيام والزكاة الصلاة — المادات أصول 

الأخلاق.

عرواشتمل . . .( محمد نبوة )إثبات ت بعنوان فكان الثاني القمل ما أ- 
•بيثتن 

الاياتنيه ذكرت ه، محمد ببعثة اللام عليهم الأنبياء يثارة الأول! البحث 
•ببعثته.ؤ السابقين الأنبياء تبشير على الدالة الصريحة 

الغابر،الزمان في ونمت، واجدارث، قصص عن . إخباره ت الثاني البحث، 
مشامدةدون للواسر مطابقة وأحداث، نمص عن أخبر لكونه نبوته على ؛دللنا متدلا 

٠غيرهم أو الكتاب أهل من سميع أو 
دعوةمجن الأمم مواقف—، في افه رسنة بعنوان• كان الذي الثالث، الفصل ما أ- 
وندالرسالة. موصؤع إلى بالتفلر وأهمها الاب، هذا فصول أملول كان فقل الرمل( 
•ص مباحثا سبعة على اشتمل 

للدعوق.ومعاداتهم للرمل اللأ تكديس، ت الأول البحث، 
للرسل.المتفعفين استجابة الثاني! البحث، 

بثريتهم•فب، الرسل على المكذبتن اعتراض الثالث،: البحث، 

والجنون١بالسحر واتهامهم بالرسل المكذبين استهزاء الراع الحثإ 

بالأذى.للرسل المكذين تهديد الخامس؛ البحث، 

المذاب،.نزول الكان؛ين استعجال السادس؛ البححؤ 

محذانمول حتمت، ويه اعدانهم. وهزيمة الرمل انتصار السابع؛ اليحح، 
اياب-

مباشرةوصلته أمحلولها، كان ولدللئ، الرسالة أبوابا أهم فهو الثاني• اياب ٌا أ- 



وأثرمنجما' . الرسول على الكريم القرآن رإنزال بعنوان• وكان ه، النص بميت 
■وتكريمه( تبينه في يلد 

;يصول ثلاثة على اشتمل وند 

ثلاثةتحته وانفوى رسوله.(. عن الله )دفاع متوان: وهو الأول الفصل 
حثا:ما 

الرسالةصد ال٠ؤامرارت، وكثف والاتهامات الثسهار، على الرد الأول: البحث 
يي;مهلالسا سعة في المبحث، هذا عن الكلام فصلتا وند والرسول، 

الأولين.أساْلير القرآن أن زعمهم الأول: الهللس، 
والكدبح.بالأنتراء الرسول. اتهامهم الثاني: ايهللب، 
والكهانة.والشعر والجنون بالحر الرسول. اتهامهم الثالثا: المعللسا 
ه.الرسول بشرية شبهة الراح: الطالما 
المومتح.بعد للبعثؤ إنكارهم شبهة الخامس: المطييا 

بالإسلام.التشكيلئا في اليهود مؤامائن، ادس: ايالمطلم٠ 
الإسلام.ش للعلعن المتانقين ءؤامرا>ت، الماح: الخ3لاو_، 
تفصيلوجاء دعاواهم، وتفنيد المكذبين عن الإجابة الثاني: الميحئا 

هي:مطالب، ستة ش البحث، هدا عن الكلام 

والماعة.القرنين وذي الكهف وأصحاب، الروح عن سؤالهم الأول: الطلتج 
تعثتآ.الخسة للمعجزارت، طلبهم الثاني: المعللب 
التعجيز.سبيل على الكريم بالقرآن المتعلقة اقتراحاتهم الثالث،: الطيب، 
ه.الرسول وبين بينهم ية نفحواجز وجود ادعازهم الرابع: المهللبا 
؟والاستقرار الأمن يسلبهم الرسول. اتباعيم أن ادعازهم الخامس: ادطدب< 
العذاب،.نزول استعجالهم المادس: الطيب، 

عنفيه وتحينت، لقتله تحاك التي المكاني إحباط الثالث،: ال7حثا 



عزاش تولي على ودللت الهجرة، حادثة لي اش. رسول قتل المشركين محاولات 
•المشركتن كيد من ه رسوله حماية وجل 

مواجهة؛ي . رسوله الله )توجيه ت يعنوان كان فقد I الثاني الفصل ما أ- 
الفصل.هدا مباحث مي توجيهات ثلاثة عن فيه وتحدثت المكذبين( 

الشليغ.على مهمته ونصر المكذبين على الحزن عن سميه. ت الأول المحنا 
الشك.عن سميه. ت الثا؛ي المحث، 
 vالكوبين.عن والأعراض بالمجر . أمره ت الثالث المحث

مجواجهةر . رسوله اه )تأييد ت بمتوان فكان • الثالث، الفصل ما أ- 
تمباحث ثلاثة على واشتمل • المكدبين، 

•. المكدمحن؛النم، اهُ إهاُة • الأول الممث، 
هذاز وتحدثت ؛المذاب. . للرسول المؤذين الله توعد الثاثي المحن، 

الكريمالقران فحيها ه الني إيذاء في بالغت الص الكفر رووس بعض عن البحن، 
المذاب.بأسد الاحرق في وتوءا٠هم أوصافهم بأنح ووصفهم ذمهم عندما 

Iل ذلك وتحقيق البين والقح بالنصر رسول. افه وعد ت الثالث، المحث 
يوموأصحابه ه الله رسول بها وعد الى والبشاتر الوعود بعض فيه وذكرت 

فدالوعود هذه أن كذلك وبينت الاس، يتخ3لفهم أن يخافون بمكة مستضشن كانوا 
ودانتأفواجآ اش دين في الناس ويحل ، فليلة سنوات غضون في اش لرسول تحققت 

.الثاني الباب حتم وبذلك • الربتة الجزيرة له 

وأرM الني الكريم،لكنة القرآن رإيلهار متدان؛ فكان الثالث اياب ما أ- 
وتكريمه(.تثبيته فى ذلك، 

الثتبيت،.جانب من أوصح ه افه لرسول التكريم جانب يبدو الباب هذا وفي 
Iهى فصول حمسة على الباب هذا اشتمل وتد 

عليه.والثناء وحمانمه الرسول. صفات الكريم الترآن إبراز • الأول الفصل 
عليهمالم؛قين الأساء سائر على ُ. محمد التي تفضيل الثاني؛ الفصل 

اللام.
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وجهده.عمره اه؛ي وارك الجزاء ختر عش اش يجزاه • الصورة بهذه ؤإحراجه 
الدينأصول كلين في ممثلة الإسلامية معود بن محمد الإمام جامعة أشكر كما 

وأهلهللعلم ورعاية وعناية حدمة مجن تقدمه ما على خاصة بمنة وعلومه القران ونم 
ييممثلة والمعادن للترول نهد الملك جامعة في الخزولين اشكر كما وءللأبه. 

دراسيلاستكمال الغرصة هده لي أتاحوا الدين والعلوم الخلما الدراسات كليي 
والعربيةالإسلامية الدوامات م نأعضاء جميع اشكر أن يفوتني لا كما اكخصصية. 

خاصاكنت ؤإن • البحث هذا لأتمام وشجعوني محاعيوني الدين نهد الملك بجامعة 
توالدكتور ملأ، عثمان محمد الدكتور القسم فرثيس للدكر، أهل وكلهم بذكر أحدأ 

عقال،عدنان والدكتور عتر، الرحمن عيد والدكتور المثوحي، سليمان ين اطه عبد 
كذلكموصول والشكر انمناء، الدارين »ي لهم وأجزل الجزاء حير الجميع الذ نجزى 

أوتصويب أو طاعة أو مثاقثة أو ينتصيحة المحث هذا إعداد يي ساعدني من لكل 
تنبيه.

المقصردعبد صلاح الدكتور; الشيح فضيلة الفاضلين; امتاذي أشكر وأحيرأ 
»يالخشاركة بقبول تكرما اللذين جبر، حمن الدكتور; الشخ وفضيلة المهداوي، 

ينقعنيأن اه فأسأل نقصها واستكمال اعوجاجها، لتقويم الرسالة هذه مناقشة 
الد.شاء إن النافعت واستدراكاتهما المديدة، وتوجيهاتهما القيمة، ب٠لأحذلاته٠ا 

الحدأن دعونا وآخر الدالين، في المثوبة لهما وأجزل الجزاء خير عني اش فجزاهما 
•وسلم وصحبه اله وعلى محمد نبينا على الثة وصلى العالمين، ب ره 

هوصاويصالح الجبار عيد بن الرحمن عيد 

٣١٢٦١الثلهران. 
والمعادنللبترول نهال الخلالئ، جامعان 

١٩٩٣صُ؛، 
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اسالآثمل
الملاموارمحل.ءل؛هم الأساء نرإرّاو اف حكية 

فماحكمة، عن إلا أفعاله تصدر لا الذي وهو د ه نفاش وصف لقد 
القاضعن منزه سبحانه لأنه حكمة، وله إلا - وحل عز - اش يفعله فعل من 

لأممثثالآملئلأبجتزن. > ق\وتطو: وانموب، 
للشرتظهر ند أفعاله في اش حكم لكن عنه، اممه ينزه عجا الخلق يجعل البعث نعدم 

إرسالهالأفعال هذه ومن وجودها. عدم يعي لا فلهورها عدم أن إلا تظهر، لا وفد 
من_ لي وند؛لهر • كثيرة حكمأ إرسالهم وراء أن ثك فلا — السلام عليهم — الرسل 
ثلاث:الرسل إرماو حكم أهم أن - الايان، حلال 

بالعالمين.الثه رحمة — ١ 

,الرسل هدي إلى الثديية البشر حاجة — ٢ 

اكاس.على الحجة م_إناءة 

الأولالطلم، 

بالعالمينالنه رحمة 

اصطفىإذ بعباده، اممه مجن رحمة عليهم الكتب يإنزال الرسل بعثة كانت لقد 
—اللام عليه — آدم البشر أبا افه أهبل فعندما والهدى، البينان وحملهم رسلا، مّهم 

هذهمن لهم واش لا أنه له وبين ولذييته له إبليس بعداوة اش ذكره الأرض، إلى 

(.١١٥)آية صورة 
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>نمار: تال الرمل، ألة عل اربار اليدى اشاع إلا العداوة 
لأهلهثق.ةس

ني- ١^ نمهد نقد ، ٢١١^. َمحئبصيأ.ثالك؛فأقشتثن 
انح)فمن والثناء الضلال من والتجاة بالهلماسة الرسل هدى انح لمن - الأية هده 

فعانتهبجانبه ونأى الهدى عدا عن أعرض من وكل يثقى(، ولا يضل فلا هداى 
بعدوهل العيش، رغد رغم نكدة وحياة الكون سعة رغم ضيقة معيشة صنلث،، معيشة 
صنكالواسعة، ورحمته يافه الصالة المقتلوعق الحياة )إن وسناء؟! شدة مجن الضيق 

إروالاؤلسان باض الاتصال عن الأنقهلاع صنلث، إنه ومتاع• سعة من فيها يكن مهما 
فيما على الحرص والحذر؛ الحرص صنلث، والشك. والقلق الحيرة ضنلثا حمام. 

ماكل على والحرة الم»لامع بارق وراء الجري ضنك • القوت من والحل-ر اليد 
الثقةبراحة بمص وما اش. رحاُسج فى إلا الاستقرار ؛aلمأنينة القاو_، يشعر ومجا يموت، 

تضاعفالإيمان يي* إن . .لها.انفصام لا التي الوثقى بالعروة متمك وهو إلا 
الفقرشقوة تميلها لا شقوة منه والحرمان وسعة، وعمقا وعرضا طولا الحياة 

يومونحشره ؤ وأمر ألص الشقاء يكون الاحرة وفي اإل-نيا، في هن«ا ، والحرمان( 
القيامةيوم البصر أعس سيكون الا-نيا في البمترة أعس كان فكما أعسمره القيامة 

أ/ههمأ.ج ه(،  ١٣٩٣بيروت، الشرق، ردار ني، ليد ، ^luظلال في )٢( 
(.آية)٢٧الإسراء، مورة )٣( 
له،حجه لا أى أعمى(; القيامة يوم )ونحشره معنى أن والمدى صالح وأبو مجاهد ذهِح )٤( 

يحنرأته الأية مض أن إر حرير ابن وذهب جهم، إلا شيء كل عليه عمي ءكرمة: وقال 
دارجا'ا/هآ'ا_ الليري، حرير لأبن البيان، )جامع الميء. ورؤية الحجة عن أعص 

الأيةأن وبين - اش رحمه - الثنقيهلي الميح التأؤيلأت طْ يرتض ولم بيروت(، المعرنة، 
والقريةنقال: بقرائن اعتراضه ودعم ثبا، يرى لا البصر اعص يحشر أى ظاهرها، على 

عماهبان نمرح بصيرأه، كنت، رند اعص حشرتني لم رم، ^تال تعارت نوله وهي المذكورة 
دلت،كما القلم، اعص الدنيا ني كان الكافر لأن الميز، بصر وهر للبصر المقابل المص هو 
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رسلهإليهم أرسل أن عليهم منته ف وأثر عباده على اف نعم أعفلم )نمن إذا 
وأسوأالأنعام بمنزلة لكانوا ذلك ولولا المستقيم، الصراؤل لهم وبين كتبه عليهم وأنزل، 
دحرجردها ومن الرئة حير من فهو عليها واستقام اممه رسالة قبل فمن منها، حالا 
فالحمدحقير، كل محن وأحقر والخنزير الكلب، من حالا وأسوأ البرية سر من فهو عنها 

والحكمةالكتائب، ؤيعالمنا ؤيزكينا اياته عالينا يتثلو نا أنفمجن رسولا إلينا أرسل الذي فه 
مين(لن•غلال لفي ئل من كنا وإن 

علىلهم ليبين قومه يلمان رسول كل أرسل أن بمائه افه رحمة تمام ومن 
،^٢، ك1ثحىلإ رتول ين أرسلثا وما ؤ تمالمح،• قال • وجه أحن 

تعالى:إليها،قال يدعوهم الي الماديء تفيد في به يقتدون حسة قدوة لهم وليكون 
،(٣)اأشأسوةحمسةسمكانت^إؤاربموإخ لؤ 

ينتفعفإنما ،، القرآن صرح -كما للعباد رحمة الرسل إرسال كان وإذا 
بأن- الأنبياء سائر دون - حص آ. محمل نبينا أن غير الرسل، اتبع من الرحمة بهده 

افهرصي - ءثاسأْ، ابن ذللثؤ ؛1ن كماعصاه، ولن أطاعه لن رحمة كان إرساله 

ذلك•ع أته إمرائيل بتي صورة في وعلا جل أصاف وئد اش، كتاب من كثيرة آيات ذأان١ لى ع= 
ضللرمن المهتد، فهو اف يهد ؤومن تعالى؛ توله في وذلك أيضا، أبكم أصم يحشر العمى 

مأواهموصما وبكما عميا وجوههم على القيامة يوم وتحشرهم دونه من أولياء لهم تجد فلن 
بنالأمن لمحمد المان، أصول وانظر (. ٩٧)آية الإسراء، معيره خت كلما جهم 
. ٤٥٤٨/ ج ه(  ١٤٠٣الرياض، ءللأوفستاء، الأهلية )الخطاح الشنمهر الختار محمد 

المرضيةالفرقة عقيدة في الخصية الدرة شرح الأثرية، الأسرار وّواحني البهية، الأنوار لواٌع را، 
بيروتأسامة، ومكتبة الإسلامي )المكتب المفاريتي أحمد محمدين الشيخ للعلامة 

)٤(.آية إبراهيم، صورة )٢( 
(.٢١)آية الأحزاب، صورة )٣( 

عنونال ، ١٠٧/ الأنياء للخالمزه رحمة إلا أرثاك >وئ نما عن تعالى )؛(تال 
موسىعن ونأل ، ٢١/مريم ه • ■ • منا ورحمة للناس اية ُؤواتجعله —؛ اللام عليه — عيسى 

. ١٧هود/ ورحمة؟ب إمجامجأ موسى كتاب تبله ٠ؤومن -؛ الملام ليه ع- 
عمابن الهاشمي، القرشي هاشم بن الطلب عبد بن الماص بن اض همد الماس، أبو هو ، ٥١



آسمن ت نال ،، محإلأجمههشأك. ؤ تعارت قوله تفسير ز - عنه 
عوقيورسوله باق يؤس لم وس والآ-؛مة، الدنيا ني الرحمة له كتب الأخر واليوم باش 
أنوالذكر أن بعد ، جريرر ابن وقال ،، وااقدفأ الخف من الأُم أصاب مما 

القولبالصواب ذلك ني القولين *وأولى والكافرين، للمؤمنين رحمة بأنه القاتلين 
العالملجميع رحمة - -. محمدا نبيه أرسل اف أن وهو عباس، ابن عن روى الذي 

حاءبما وبالعمل به بالإيمان وأدحله به هداه اف فإن مهم مؤ فأما وكافرهم، مؤمنهم 
بالأمميزل كان الذي البلاء عاجل عنه به ينع فإنه كافرهم وأما الجنة، اض عند من 

قبله®من رملها المكذبة 

الثانيانمللب 

الرسلهدى إلى الثديدْ البشر حاجة 

الأمميعص أن »ع هداهم، إلى الماسة المثرية حاحة الرمل، إرسال حكم من 
منءلان٠ة وهم - البراهمة ءلات٠ة قاك حيث بالعقل، عنهم الاستغناء يمكن انه زعمت، 

لمالرسل يه يأتي، الذي رأن بحجة بالحكيم يليق لا عبث الرمل إرسال إن — المجوس 
معقولاكان فإن معقرلأ يكون لا أن ؤإما ععقولآ، يكون أن إما ت أمرين أحد س يخل 

يكنلم ؤإن الرسول؟ إلى لما حاجة فأي إليه، والوصول بإدراكه التام المقل كفانا فقد 

فيبالفقه الرسول له دعا متين، بثلاث الهجرة نيل باكب هاشم وبنو ولد .، الد سول رً 
ومتينثمان ستة بالطائف عات علمه، لكثرة والحبر بالبحر سس وتد التأؤنل، وتعليمه الدين 
(.٩٥ة/ج )الإصابة، صتة، وسبعين إحدى ابن وهو 

١(، ٠٧)آية الأنبياء، صورة )١( 
جيا/ّآا>.البيان، جامع )٢( 
المفسر،المحدث، ، القاريء العلامة الإمام العلبري، يريد بن جرير بن محمد جعفر، أبو هو )٣، 

لمكبا ألف ومائين، وعشرتن ارح ستة بامل ولد التتصانيف، صاحب الفقيه المؤرخ، 
توتيوالخلوكاا، الأمم *تارخ و الأتار® راتهديب و الييانء جاّع ءتفيرْ وهي مثلها يصنف 
دار- يعدها( ومجا ١ ١ ٠ Y/ ج للداوودي، المفسرين، )طبقات وثلاثماتة، عثر ّنة ببغداد 
م(.١ ٤  ٠٣- الأولى الطبعة - بيروت - الملمة الكب 
البيان،)؛(جامع 
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الصحيحةالأجوبة عدا إل أصف الو-ءيأا،، بمدأعن عنها شيء لمعرفة للعقل 
لأنالقياد بهذا الصحيحة وقالت ولماذا؟، أين؟ ؤإر أين؟ من ت الملحة الأسئلة على 

بكلفجاءت الوحي، محلى عن بعيدأ الأسئلة هده على الإجابة حاولت القول، بعض 
.اا ١٢والضلالات^ المتاهات في وونمت، وغرسج، عجسيط 

ءث<ينزه نقص اش حق ل وهي كمالأ، وتصورنا حننا في تعد أمور هناك - ٢ 
عنإلا عنه فتنزهه القص وما له فتحته ش الكمال، ما نعرف فكيفا صحيح، والخكس 

والومالشر، حق في نقص وهو اش، حق في كمال، الكتر، فمثلا؛ ا الوحي؟ ٠^^، 
ولأ؛سة ئأحذم ي ؤ عنه ينزه اف، حق في ونقص الشر حق في كمال، العتدل،، 
(r)y *f

•" ُوم 

فيفالإنفاق، الشر، محوانين عن تختلف اش عند والخسارة الربح موازين - ٣ 
لالخال،تنمية الوحي بم؛زان أنه *ع ال٠الا وتضح حارة الجرد الختل بميزان اش سيل 

--. اللة رسول سمعت فال؛ الألماري كثة أبي عن الحديحط ففي له، وتكثير 
اتسمالذي ^^٠ ١٥١فأما تال فاحمظوه، حديثا وأحدثكم عليهن، أتم *ثلاثر يقول؛ 
عنعنه، اش رصي هريرة أبو وروى محدقة. عبد مال نقص ما فانه عليهن 

المعادة،دار .متاح انظر )١( 
االْللأمحأماقصيدة الخالدة الصحيحة الأجوبة معرفة قي العمل حيرة على الأمثلة من )٢( 

مسها:والى ١ ٠ ٦ ص رالجداول،، ديوانه من ماضي أبي لإيليا 
سثصت،طريتأ ^، ٠١٧ولمدآبمرت أست، ولكتي أين، من أملم لا جثت،، 

يريني؟أبمرت، كين، جثت،؟ كيف، ت، اييأم هذا ثئت، انرأإن وسأبتى 
ألريت، ل

(.٢٥٥)الكرسي آية من جزء المرة، صور؛ )٣( 
عمروبنوقل ءم.و، ين صمد تل اصمه، قي مختلفا المل.جحي، الأنماري كيثة أبو هو )٤( 

بمفياولوكا توك غزوة شهد صمة، له سليم وقل عامر، وقل عمير، وقل صعيد، 
>الإف؛ة،ج'ا/اا"ا(.الرسول. من الأحادبث، 

مثلالدنيا مثل جاء  ١٠باب الزهد، كتاب قي الترطى وأ.حرجبم ، i٢٣١/ ج احمد، ند م)٥( 
الصغير،الخاع قي الميومحلي وذكره (، ٥٦٢إ/)ج صحيح حن حديث هدا وتال أربعة، 
(،٢٩٩م/ج للتاوي المدير )فيض يالخن، عليه وحكم والترمذي، أحمد إلى وعزاه 
(.٥٨٠ا/ الصغيرج الجاح بالصحة)صحيح الألياني صليه وحكم 
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ويستحسنالفضيلة يتمح بالسل فإذا الشخصية، والمصالح الأمحواء عع وتعارصها 
ويعدالخاتن، ؤيأتمن الأمن وتنون الحق، لنكره الماطل ؤيتمريء الوذيلة، 
الماسحقوق لضاعت للعقول الأحكام ئركت، فلو ،، فضيلة١ والرذيلة رذيلة، الفضيلة 

للأمواءيخضع لا حساس، يفيق عيزان من إذا بد فلا الثروفح، هده مثل في 
سال والفالباؤلل، س الحق لمعرفة أحدأ يجامل ولا يحابى ولا والشهوات، 

ميزانهو الميزان وذلك - الفلروف هده مثل في - . . الرذيلة. من والفضيلة الصلاح، 
ولزأئبع(لحىأذوآآِتدتيؤ والغرض والهوى والغللم الجور عن المنزه الشر رب 

البشرية،العقول تماوت على بناء الراحل، الشيء على الحكم يختلف قد — ٥ 
عندمعضلا يكون قد توم عند يدهي هو فما وسْلحية، عمما مداركهم تتفاوت فالبشر 

إلىيودى وهدا احرين، عند فيه مجختلما يكون قد توم عند يه مسلم هو وما قوم 
لدلكواستقباحا، إسصاتآ الواحد الشيء على الحكم في والخنازع والطرق الاختلاف 

خارجمحن حكم همن يد فلا المواقف، هدم مثل في حكما يصيح لا المجرد فالعمل 
نتفقما وحتى الرمل• هل■ى وهو الأمر، في ويفصل يقول البشرى العقل 

الوحيأمجا والمخمينات، الظنيان دائرة في يظل — الشؤع عن بعيدا ~ عليه العقول 
لهيصالح ما وعبم البشر هدا حلق الدى الضير العليم من صدرت لأنها فهلعية فأحكامه 

،■^١ . •ثوؤهوأشماآلابميممى ؤ ينقيه مما يسعده وما له، يصلح لا وما 
الفعللكون بل الهوى، بيج بلا الواحد، الفعل في العقول تحار أحيانا - ٦ 
أيهما- لعجزها - الحقول تعلم ولا نفسه، الومتا في ومفاسد مصالح على مشتملا 
أيهماليبين الوحي ديأزي عاجزا العقل يقف فهنا الصالحة، أم المفسدة ارحح 

مجمدة،ظاهره في الأمر يكون قد إذ ظاهرا، الرجحان هذا يكون لا وقد أرمح، 
الشؤعفيأتي الجرد، الحقل إليها يهتدي لا وغالثآ حفية مصالحة على يمملوي ولكنه 

الفعليكون وقد ،، ر الحديبية صلح معاهدة في حصل كما الأمجرن، أحل- بترحح 

ثوموعن الوض، من الاحراج دعاتها تض ب رذيلة الفاحنة من المملهّ لوط ثوم عد مثلان ؛ ١١
او؛لأ،،ةا مناعة واكلفيف الغش من لهم نعيبا مخ نعيبا 

(.)١٧آية المؤمنون، سورة )٢؛ 
(.١٤)آية الملك، سورة )٣( 
؛بعملهالخطاب بن عمر اعترض لذلك الس-لمين، صالح ني ليس المعاعدة بتود ظاهر )٤( 

٣٤





أخرمما وضيفه يه، جاء وما الرسول، معرفة إلى صرورة كل فوق العباد اصعلرار 
الآ•محرةفي ولا الدنيا، في لا والفلاح العادة إلى سبيل لا فإنه أمر، فيما و٠لاءته يه، 
منإلا الممصيل على والنمث، اليب، معرفة إل سل دلا الرسل، أيدي عر إلا 

والأقوالالأعمال مجن فالق، أيديهم، على إلا التة اف رصي ينال دلا جهتهم، 
أهوالهمعلى الذي الراجح الميزان فهم به، جالوا وما هديهم إلا ليس والأخلاق 
الهدىأعل يتميز ويمتابعتهم والأعمال، والأخلاق الأقوال توزن وأخلاقهم وأعمالهم 

إلوالمن روحه، إل الدن صرورة ُن أعظم إليهم فالضرورة الضلال، أهل من 
إروحاجته العبد فضروره ئرصت، وحاجة صرورة فأي حياتها، إل والروح نورها، 
فسدعين، ٍلرفة به جاء وما هدته عنلن، غاب إذا بمن نلنلئا وما بكثير، فوقها الرسل 
مفارقةعند العبد فحال المقلاة، قي ووصع الماء، فارق إذا كالحوت وصار قلبلتإ، 

حي،قالبا إلا بهذا يحس لا ولكن أعْلم، بل الحال، كهده الرسل، به جاء لما نله 
الييبهدي معلقة الدارين في العبد سعادة كانت، وإذا . إيلام( بميت لجرح ما رو 
هديه،مجن يعرف أن وسعادتها، نجاتها وأحب ه، نفنمح من كل على فيجبا - . - 

وشيعهأتباعه عداد في به ويدخل به، الجاهلين عن به يخرج ما وشأنه وسيرته، 
مجنثزتيه اف بيد والفضل ومحروم، ومستكثر، متقد، بض هذا ل والماس زحزبه، 

العثليم<رأأ.الفضل ذو واش شاء، 
فإنحقبها من حقبة أي ل الرسل هدى عن تغتي تلا الثرية كات ؤإذا 

جاهليةفي والماس ؛عث، فقد بعثا، يوم منحة كانت، المرسلين سيد هدى إر حاجتها 
كاننقد الأوثان، أهل عن فضلا الكتاب أهل ذللت، من صلم ما عمياء، وضلالة جهلاء 

تحريم،دوامة من لتنقذهم المصعلفى رسالة فجاءت أمرهم، من حيرة ل الكتابين أهل 

سنةومامحت، وسمانة، وتعين إحدى سنة ولد عنه، منفردا باسة الأحيرة المرة ني تيمية بن ا ء
الالكينُ،'مدارج المعاد•، •زاد الموتعين• •إمحلأم كتيه؛ من ومعانة. ين وحمإحدى 

الدينلخير الأملأم، جا"/خ1\، الدب، )سيران، وغيرها •الروح• الأرواح•، رحالي 
الزرىلي،ج^آه(.

عليه.الهوان يهل يهن من وصدرْ: للمتي بيتا عجز )١( 
القادروعيد الارتزوٍل، شعيِب، تحقيق: الجوزية، القيم لابن العباد، حير سى في المعاد زاد )٢( 

الثانية،الألآعة والكويت،، بئرومت، الإصلاعية، المنار ومكتبة الرسالة )محزمة الأرنووهل، 
١٤٠١  ،U ا/)ا'ا-_-'أ(.ج

٣٦



الإسلامشيخ يتول برهان• أو حجة بدون والرمان الأحار وتأليه مواصعه، عن الكلم 
)أرسلهالأنام: سيد فيه بعث الذي الزمان ذلك رصف ني - اف رحمه - تيمية ابن 

وبمل0الكلم، -ثرف حيث، الكب، من ودروس الرسل، ص فترة حين ر ع- 
بمقالاتهممادْ وبين اش عر وحكموا ارائهم، خللم إر نوم كل واستند الثراتع، 
وأحرجالهلراتق، به وأوضح الخلاتق، به اض مهدي الادةل١،، وأمواتهم الفاسدة 

فمنالفجور، وأمل الفلاح أهل نهج بين به ومن النور، إر ااذللماث، ص به الماس 
عليهوسلم افه ضر واعتدى، ضل فمان سبيله عن مال رس اهدي، بهديه اهدي 
اقتدى(وس والمابعين وصحبه آله وعر وبدا تجم لاح ما دالأيتاء الرمل وماتر 

الئالث،الطلم، 

الماسعار الحجة إئامة 

حشأحدا يعذب، ألا سبحانه، - الفللم ه نفعر حرم الذي - الله علءل مال كس 
الأساسهذا وعر ،، ه؛ يبمه. لنمك حئ كأ رثا ُؤ رسولا، إليه يرسل 

مبشرين- محمد إر - اللام عليه - نوح لدن س البشر إر اقه رّل توالت، 
عصاهس ومجتذرين والرضوان، بالجنة شرعه وانج افه أطلغ س مبشرين ومنذرين، 

الأعذارساتر وانقطعت، الحجة، عليهم نقامتر والميران, بالجحيم سرعه وحالف، 
قلاكؤلإالنا؛ىعلرأثينجهرسلاثبنجةؤ أنذر، س أعذر نقد واكعلأُتح، 
أليسالله رسول نال قال، عنه الله رضي عود مبن افه عبل• وعن ه بمدألبمير 

سأعير أحد وليس ه، نفملح ذللت، أجل س وجل عر الله س المدح إليه أحب، أحد 
ذللئ،أجل من افه، س العذر إليه أحب، أحد وليس الفواحش، حرم ذللث، أجل من افه، 

الرمل،وأرمل الكتاب، أنزل 
ثق٠م٠١ؤلرأثا •ؤ وجل عز افه نول هي الرمل بإرسال المنفية الحجة وهن«ْ 

البعيدة.أبو الشارد؛ الناده؛ )١( 
 )Y( ج البهة: الأنوار لوامعY-\r_YnY)/Y.)
(.١٥)آية ، الإصمراء سورة )٣( 
(.١٦٥)آية ، النساء صورة )٤( 
,٢ ١ ١ ٤ ؛/ ج الفواحش، وتحريم تعالى اش غيرة ياب التوبة، كتاب ملم، صحح رءا 

٣٧





يصنأيه ألإبى ثئتلأ ئددا ي، يثلثا و؛إلق ؤ I رحل م اش يقوو 
ص;ؤسئصس0<'''■

وحمتهقدمه عن تكثف فهي والباطل، الحق بين المرنع دستور الأية هذ0 
ووساثله.

وأنوالباطل الحق بين الصرلع يحتدم أن - وحل عز - اش مشيئة انضت فلقد 
أعوان- كيلك - للباطل يكون وأن مييله، في ؤيجاهدون يحملونه أنصار للحق يكون 

عنه.ويدافعون به يزمنون 

البشرأبا فيه الذ حلق الذي اليوم إلى والباطل الحق بين الصرلع حدور وتمتد 
وأحستكريم أعفلم على عينيه - اللام عليه - آدم فتح فقد - السلام عليه - آدم 

الإنصيل؛عن والإباء بحاره له، إبليس وعداوة له، الملائكة بإصجاد له اش تكريم عداوة، 
ؤفاسد وقياس واهية بعلة متعللأ لائم بالجود الإلهي للأمر 

منواللرد اللعن الإباء بهذا فاستحق ،. ^١ ئغكاوسض. مزقاي 
وبدل،■ آلي؛؛،. ألأس-أللا؛دم علل ثإة يبمر. يتمالإئإى همغ ظ ؤ اش رحمة 

*علبح غيه *ي فتمادى بالإثم، العزة احدته ربه، إلى ويتوب ذنبه عن يعذر أن 

(.١١٢)الأنمام،وة را(ّورة 
(.١٢)آة الأعراف، سورة )٢( 

الخم،آة)إ'ا_ه'آ(.)٣(سورة 



ئالارن،آؤ والإصلأل بالإغراء وذريته آدم يتوعد وأحد الإغواء، إله نسب إذ ربه، 
اللعض:نال أحرى آية وفي ،، ^١ . ثمحيقبمم٢'^؛؛، ؤ، لهم /لينس 

،■٤٥آاداىألمحودتُمحلإم»قلإأك• لأه1ئهمو/مح؛نهلم^^4^1ثؤ 

لهموكشف لهم، إبليس عداوة من حيرهم أنه بعباده اض لخلف من ولكن، 
تأ.ث(آلشاسإ)اؤ تعالى; تال يخدعهم، ولا به تنتروا لا حتى وأهدافه وأساليبه أصالحته 
ئولأقه؛وأ ءٍ* .إةأفطن ،^ ٠١٢إف >لإثمبمحأ ألدتثظ ثؤ؛ -أهمقلإ ثأد -ص ^،jأث 

)إلها- اف رحمه - ، ةدارصيد يمول } لأ . بج!أش،آضو ^٠^>؛ 
عدوهوبين بينه الخالدة المعركت صورة الإنسان تحفر ي فحين صائنة، وحدانية لمة 

الذاُت،،وحماية الشى عن الدناع وبغريزة يقفلته وبكل قواه يكل يتحفز فانه الشيهيان، 
كلمن ويتوحس ه، تفإلى السيهلان لمداحل ؤيستيمظ والإغراء، الغواية لدغ يتحفز 

مستترةخدعة فلعلها ليتبين، له أقامه الذي ال؛ويج ميزان على ليعرصها ويسرع هاحسة، 
•، القديم(؛ عدوه من 

وبلتوأبلوا، ؤإبلتس، آدم بتن الملكويت، عالم في العداوة ؛دأيت، وهكذا
^ىعدووصؤ،أ'خنيسثزومؤ حديد من لتشأعل الAداوة معهم 

(,)٩٣آية الحجر، محورة )١( 
(.١١)٩ آية ، النساء محورة ( )٢ 

.٦( — )٥ آية فاطر، محررة )٣( 
يكليةتخرج م،  ١٩٠٦محسنة بآمحيوط ولد مصري إمحلامي مفكر إيرامم بن تطب بن محيي عر )٤( 

إلىوأوفد المصرية المعارف بوزارة شمرالمآ موظفا ثم مدرمحا وعمل بالقاهرة، الملوم دار 
والفكرةتمنى بيراعج ءلالب غكر0، تغير وتد عاد ولما المربية، التعليم برامج ليراسة أمريكا 

مراتمعهم ومجن الملمين، الأحوال حركة إلى وانضم امحتقالته هدا على ربتي الإسلامية 
صلمروتد ، ١٩٦٥-  ١٩٥٤عام بين ما الجن ش القرآنء ظلال افي الشهير كتابه كتب وتد 

لهدا*المقيل الإسلام*، في الاجتماعية *الميالة ت كشه من م،  ١٩٦٦عام بإعدامه المحكم 
الملم)دار الرركلى الدين لخير - تراجم قاموس - الإعلام العلريقء، في ءمجعالم الدينء، 

لدلأيين_بتروت_اسة
.٢٩٢٦/٥ج القرآن، )ْ(فىظلأل 



ولتدوربعضا، بعضهم وليعادي يعفا، بعضهم لمايع هأا،.)ب؛لوا جثلؤ. إث 
تزذدجةوالأحرى للشر، ممحضة إحداهما وحاليكن; طيمين، بين المعرى، 

شاء(بما اش تدر ؤيجري الابتلاء، وليتم والشر، للختر الاستعداد 

تضعولن تهدأ، ولن تهدأ لم والمعركة وزوجتهوإبلمز، آدم أبل أن ومذ 
افهرضي - الخيري سعيد أبي فعن بالحياة. بنص آدم ابن قلب دام ما أوزارها الحرب 

مائكأغوى أ؛رح لا رب يا وءزتك، قال اك؛هلان ءإن تال،: - . - اش رسول، أن - عنه 
أذال،لا وجلألم، )وعزتي وتعار؛ بائك الرب فقال آحادهم، في أرواحهم دامت، ما 

الأنبياءراسهم الحق-وعلى أنصار بين الصر؛ع اصتغفرونى(آم.واستمر ما لهم أغفر 
عنويند يعاديه من ومم، إلا الله أرسله رصرل من فما الثيaلان، وأولياء - والرسل 

.. مبم(ظوائنطهآلإنيوأله. ؤ دينه، 
أعداء،له المجرمون كان إلا تهل نبي يبعث، )لم افه -رحمه ر الدي قال 

تمام،ابن وعن ،، بعض(أمن عليه أشد المجرمتن، بعض كان إلا نحل نك، يعث ولم 
ولكنقارون، موسى وعدو جهل أبو .- - الني عدو )كان تال؛ - عنه اش ض ر- 

.٢٧١(- الملام عليه - موسى عم ابن قارون 
(.٢٤)وة الأعراف، سورة )١( 
.١٢٧*ا/•ج القرآن، ظلال لي )٢( 
يخرجاهولم الإستاد صحح وتال والإنابة، التوبة كتاب، ني المنيرك ني الحاكم أحرجه )٣( 

(.١١٢آية)الأنعام، صورة )٤( 
دعرنرص، موالي أحد اليتم، الأعور الحجازتم، كربمة أبي ين ارحمن همد بن إسماهمل *و  ٢٠)

عالاحررن، وصعقه راحل غير روممه الثقات هي حيان ابن ذكره الممر اعير المدى 
طريقمن مسيرْ ش العليري اصتخدمه وتد له، راؤيه القرآن، بتفسير عالم ثقة ت المجلي 
أعلامصير ت )انثلر وصانه. وعشرين صمح ستة مات تفسير، ول الهمذاتي، ضر بن أسماط 

تالعجي،المععلي عبد د. تحقيق؛ المجلي، للحافظ الثقات تاؤح ، ٢٦٤ه/ ج النبلاء، 
-٢ ٠ ،/ "ج حان لأبن الثقات م، ١ ٤ ٠ ٥ الأولى، بيروت، الخانة، الكتب، دار -  ٦٦ص

—الأولى اللبعة — الهتال س الدكن آباد حيدر الخثمانية، الممارف دائرة مجلس معلبعة 
م(. ١٣٩٨

٠٢٥٤٨ج للسترطي،، المثور، الير )٦( 
المابق.الصدر نفس )٧( 





)الصفتينأن - ثقة وبكل ء نجزم أن سممليع الأية، ذكرته ما على وبناء 
طرحفكل والغرير، القول، زخرف همات الأساء حصرم طريح كل في المنترتحن 

فإنكفيه الننلر عمقت إذا ه نفالونت ني ولكنه نحرف، فيه ؤلرح الأنثياء دعوة يقابل 
فيهليس منمق بكلام مغرور ، شيء بلا ولكن ممور، نماحبه حالما، غرورا تجده 

،..(ر.الأرض.ني الفساد إلا فته ليس بل أوعالما، عقلا مقبول( محتوى 
فقئبذاته، ناتما تجعله الش الحقيقية المقوماتر Jمالااث٠ لا ااباءلل كان ولما 

واصحوهدا الحق. بعكس الناس، عند يقبل حش والمخادعة الزخرفة إلى احتاج 
هدافي — للإسلام المعادية — الهدامة المذاهب رفعتها اش الشعارات في وبين 

الأملوبينهذين افه أعداء اتخاذ سر أن نلاحظ القرآني السياق إلى وعودة 
الحقعن ونئهم اuطل إلى الأس استمالة أحل س كان إنما والغرور- -الزخرفة 

دي؛تمئألفيفؤ تعالى• قال الأنام، ؛ارتكاب المحفلور في وينعوا يالباؤلل يرضوا حتى 
ابنيقول ،• ^١ مثزمحمكث>. دؤئمّماماهم يلبجبمو، محمحبمكأءجمه لأ أرءث أفيد؛ 

إلى؛البامحلل وحسنه زينه الذي القول، منهم الملقي يلقي )أتما -ت اه رحمه - جرير 
فإنهت الغرور )أمجا أيمان ونال، • الوه(ر سيل عن فيضل سمعه، من به ليغتر صاحبه، 

.، الباءلل(ل إلى الحق وعن الخْلآ، إلى الصواب عن فصيم فخدعه الإنسان غر ما 

فإنالزمن- مجن فترة - اليدان في وحاو صال ومهما الباطل، زين ومهما 
ينتفش،الباؤلل )إنه —! افه رحمه — ةطسا سيد يقول للمتقين، النهاية في العانثة 

وأنه، ، حارقوأنه غالب، أنه الكثيرين إلى ؤيخيل القلوب، ؤيسترهب، العيون، ويحر 

مكنالباز، )دار حوي، سعيد المارك، الجهاد 'لرض على الأمام إلى محلوة احل من )١( 
.٨٣ص ٠-(  ١٣٩٩اكانيه، اسة \ذءت 

العدالةمعار رنم، الاشتراكية اواة(، المالحرية- )الإحاء- شعار رشت، الماصونية )٢( 
-ورمائالها أسا،ها - ترب عن فحمتها إذا لكن يرانة ثعارامحت، رفعت فكلها الاحتماعية، 

شيلآ.يجده لم حاء0 إذا حتى ماء القلمان يحسبه بقيعة كراب وجل-تها 
(.١١٣)آية الأنعام، سور؛ )٣( 
العارف،)دار ئاكر ومحمود شاكر أجمد تحقيق: اللبري، حرير لاين البيان؛ جامع  ٢٤١

اكاعرة(ج'اا/ا0.
٥١ ٦ / ١ ٢ ج الماق، الصدر نفس  ٢٠)

٤٣



ويكمشلكلفقاعة، سشءل١، حتى الواثق الهاديء الحق يواجه أن إلا هو وما مح؛قا 
عميقالقواعد، ثابت الوزن، راج^ الحق ؤإذا إ الهشيم كشعلة ويطميء كالقنفذ، 
الءدرُ

وجال،صال ومهما وانتنخ، طض مجهما الباحلل بأن القول، إلى هذا محن نخلص 
مصيرهله، بقاء لا _ الكون لي _ وءلارو1 له، وزن لا وهثا له، حقيقة لا باؤللأ نسيهلل 

^^هنا.لإ!محصفيألآمح.ه"/

؛:؛هم"مح.ْ.
(.١٧آية)ارمي، )٣(ّورة 



الأولاباب 
المائةوالأمم الميم نحص خلال الرسول-.-من شيت 

فصول:ثلاثة مر ويشتمل 

الأول:الفصل 
التشريع.وأصول العقيدة في السماوية الرسالات وحدة 

الثاني:الفصل 

ه.معحمد نبوة إثبات 

الثالث:الفصل 

الملام.عليهم الرسل دعوة س الأمم مواف في اف منة 







تجاهليتها ني ، اءأ الخننالت وكما 
شيلقتلت م إخوانهعلى حولي الماكن ممره ولولا 

اكأنسيعنه النمس أعزى ولكن أحي ثل يكون ا دم
وماأقوامهم، مع قاسوه وما ارمل، أنباء رسوله على اش نص فإذا 

.له المكدبين أعدائه من يلقاه ما عليه ذلك هون والعنت،، الأذى من منهم لاقوه 
العهدقي - اش رسول على نزل القرآمح، القمص معغلم أن المعلوم دمن 

أنيخافون متفهمون المون والمأصده، بالغ والباًلل الحق بين وانمريع الكي، 
العهدعن منها أمس الكي العهد ش الشيتا إلى الحاجة كانت لهذا الناس، يتخْلفهم 

محورهنزلت، القاسية والئلرون، الحرجة الفترة هده ففي — عنه يتغن لم يإن — المدني 
الأنبياء;نصص رسوله على اش فص أن بعد آخرها في ١^٠^^٢، هده وردت وند هود، 
ونزلت- اللام عليهم - وموص وشعيب، ولوُل، bبرامم، وصالح، وهود، نوح، 
واحدعام في - الله رسول سندي - وخديجة 'ئالب أبي وفاه يعد - كلها - يوسف سورة 

رولفكان الحزن، يعام العام ذللئ، محمي حش كثيرا، - —ه اش رسول أحزن مما 
لألامجه.والتخفيف له والتسلية التعزية يمثاية الننروفج هذه في عليه يوسف محورة 

تثلاثة فصول في الباب هدا عن الحديث، ومحاتناول 
التثرح.وأصول العقيدة في ماؤية الالرسالات، وحدة الأول؛ الفصل 
ه.محمد نبوة إثبات الثاني الفصل 
الرسل.دعوة من الأمم مواقف في اش سنة الثالث،: الفصل 

علىندمت تماصر، اسمها الشريد، ين عمرو بتت الخنساء ت الصحابية المشهورة الشاعرة عي )١( 
ؤيتشدها،شعرها يعجب الني. وكان معهم، فأينا صلم بتي من ثومها مع الغي. 

ايناومحااستشهد وعندما كثيرأ، سعرأ فيه وقالت، إسلامها نيل أحوها قل عندما كثيرا جرعمتآ 
بهميجمعي أن رأي من وارجو بقتلهم شرفتي الذي لد ءالحمد ت قالتا القادسية م الأربعة 

منها،أسعر بعدها ولا قيلها امرأة تكن لم انه الشعر أهل أجمع وتد رحمته، مستقر ني 
توانفلر ،  a٦٦/ ج )الإصابة، — ٥ ٢ ٤ سنة عنه اه رصي عثمان حلاقة أول قي بالبادية نومت، 
الطيعةييرومت،، الرسالة، مؤسسة — بعدها. ومحا . ٣٦٠ا/ ج كحالة، رصا لعمر النماء أعلام 

م. ١٤٠٤الخامة، 

الأية.تبت،بهفؤادكه. ما الرسل ؤوكلأهسس،ءنأناء )٢( 

٤٨





له،الاستلام ؛معنى تعالى، ش الوجه إسلام هو• فالإسلام والمقصد، المصدر، 
ومطؤ وجهان أندم س بلا ؤ تعال؛ تال كما لطامحه، والخضؤخ لأمره، والإذعان 

الملمنمي وإنما ،، لأ ثملاهم.قوهغأ. مقيم ■؛j^، ه ثه بم■ محُ ه ءتء-وا 
٠ريه لطاعة جوارحه بخضؤع ملما 

•نغل بن عمرد بن زبير، قال كما 
زلالاىذ)\ تحمل الخزن له أصالممث، لن وجهي وأسلمت 

وهذا، وانقادت المزن لطاعته استسلم من لطاعة استالمتخ ت بدلك بمي 
٠الخام المعنى هو للإسلام المعنى 

ومصر،عصر كل ني الأنساء إليه دعا الذي الإسلام ندين الأساس، هذا وعلى 
بالأحكامالالتزام ثم الشرك، عن وتنزيهه وتعالى، بحانه اث توحيد هو به، ونادوا 

فالإسلام. اض س وحي فكلها - لا أم كتاب، عليه أنزل سواء — الني عن صدرت الك، 
والإسلامعنه، صدرت التي والنواص الأوامر اتاع هو - الملام عليه - نوح عهد ني 

عمرانآل، لموزه مبأنا واشهد باش أمنا اش أمار تحن الحواريون تال، ٠ . ٠ ؤ — اللام 
والحقتىمنما توفي , ؤ. ت الإسلام على يمينه آن ^ ٤٠١يأل، السلام عليه ؤيوض ، ٥٢/

ظلمتإم ^j^، إسلامهات وملن اض إلى تتوب سأ وملكة ، ١ ' ١ / يوسف بالصالحين^ 
علىنزل الخانة الرسالة وفى ، ٤ ٤ / المل العالمين^ رب، ف يان ح وأصلمت، مي 
الإسلاملكم ورضيت، نعمي عليكم وأتممت، ديتكم لكم اكمالت، ^اليوم عرفة: نى اش رصول 

ديأ4اواممة/مآ.
(.١١٢)آية البقرة، سورة ( ١ ) 

بنعمر عم وابن العثرة احد ثيد سعيدين والد العدوى، نقيل بن عمرو بن نيئ هو )٢( 
ننلر،وفيه حجر؛ ابن تال الصحابة، في منية وابن البغوى ذكره الحكماء، أحد الخهلابأ، 

أنالصحابي تعريف، »ى يشترط لم إذا يحتمل نال؛ لكنه سنين، بخمس البعثة نبل ماُت، لأنه 
أنايقول؛ كان نقد بعثته، قبل به آمن لأنه البعثة، بعد به مزمنا الرسول. لقي من يكون 
يعدوكان الحديث،. ني أنع واشهد وأصدقه يه أومن وأنا إسماعيل ولد من نيتآ انتنلر 
إذايكفلها وكان الثئتؤ وأد عليهم ينكر كان كما إبراهيم، دين على قريس قي الوحيد نفه 
)الإصابة،واحدة، أمة القيامة يوم اييمته قال؛ . الرسول أن روي قتلها- أبوها أراد 

الأءلأمجما/'ا"(.
.٥( ١ ١ ٠ ٥ ١ )• ٢ ج )بتصرف( /شاكر البيان حاح )٣( 





تعديلبلا حياتهم، ونظام الناس، دشراغ الحياة *نهج ش الأتم والمرجع الشأن، 
ب،ليفصل الكتاب محيا إل يرد أن يجب اختلاف نكل ثم دس بديل، دلا ذللت، ب*د 

أوالماؤية، الديانات أصحاب بين الاعتمادي التمحور ل الاختلاف محيا كان سواء 
اللهرسول تال محنا وص الأح؛رْ(أا،، بصورتها الكتاب محذا حاء الي لشريعة ال 

-محرال أو يهودي - الأمن هد• من أحد بمع؛ي لا محمد؛ياء مس *داليي - . - 
اكارارى.أصحاب س إلاكان به أرسلت باليي يؤس يمومتذولم ثم 

وجدناهاومقمدها، مصدرها ل تتحد الماؤية الرسالات كانت ولما 
وسلامهاه صلوات — الرسل بها جاء الش التعاليم ص تمير جزء ني تتفق ~ كيلك 
تبحثين ني التعاليم س الرسل عليه اتفق فيما وسأتحدث - عليهم 

العقيدة.ل الرمل اتفاق الأول! المحث 
التشرع.أصول ني الرسل اتفاق • الثاني البصث، 

الأولالمحث 
العقيدةني الرسل اتفاق 

وجل؛عز افه توحيد إل الدعوة ني اتفاتهم ت الأول المهللب 
باشالإيمان ولب الرسل، دعوة ني الأساس القاعدة تحار باش الإيمان يعد 

)فالتوحيدوأفعاله، وصفاته أسمائه في الشرك عن وتنزيهه سحانه توحيده هو وجوهره 
مجالولا تحويل ولا فيها نديل ولا للناس، الرسل اض بعث أن مند العقيدة ناعية هو 

بهدهمتصلة الكونية، الواميس ثبوت ثابتة قاعدة العبادة، فى ولا الألوهية فى للشرك 
بملريمتين؛القضية هده الكريم القرآن عرض وند مها(لم■ واحدة ومحي النواميس 

تفصيلي.وؤلريق ٠لريقاج٠الي، 

أرسلوا- جميعا . الرسل أن الإجمال سبيل عر يذكر بأن الإجمال، فالْلريق 
الأتية:ص في كا بالتوحيد، 

•؟.Y/Yج القرآن، ظلال لي )١( 
 )Y( الناسجميع إل ه محمد سنا برسالة الإيمان وجوب باب الإيمان، مماب يي لم مرواه

. ١٣٤/ ا ج بملة الملل رسخ 
. ٢٣٧٤؛/ص ج الترآن، فلأل م )٣( 

٠٢



إلهآث،/لآ بثاءبةءثادهءأذ مءهقثن يق مدأتثءآك؛إقج ؤ ت تعالى تال 
للأ١bآتترنوهر١/

ألنكغوته1لآ/هأتبجإ آعثدإ آنيج رنة" قؤ ْقفي ق ثمنا ؤولئد تعالى: وق1ل 
إلاأدألاإق أم إت4 مَئ إلا يبمرل ين ئ،ى ين أيساكا ث؟ ؤ ت تعالى وتال 
•همدون. 
ءمحهالقني دون ين بميا -أتثلنا ين ^٠ ين قثه ثن وتثل ؤ ت تحال ينال 

قبمونوه>،/
لإرسالالأول المهمة تررت آية كل أن نجد الأرح، الآيات هذه ني فبالتأمل 

وأساليب- والأنداد الشركاء ص وتنزيهه يالعبادة ؤإفرادْ اطه توحيد وهي - الرمل 
عتعددة.القضية سء عرض ني الكريم القرآن 

إلاإله الأ الوحدانية عن Jالإءلأن مأمورون الرصل أن عر يعرضها فتارة 
الأولىالأية في كما - وجل عز - اش إلا العبادة يستحق لا أنه ذلك عر ويرب 

والثالثة.

عبادةعن ونهوا اض عبادة إلى دعوا الرسل جميع أن عر حبرأ يعرضها وأحيانا 
تماطاش« إلا إله »لأ معنى: مو الأية هدم ومعز الثانية، الأية ز المامترْ،كما 

الحل،وة)آ(.)ا(-ررة 
(.)٦٣آة الحل، )آ(-ورْ 

(.٢٥)آة الأنبياء، سررة )٣( 
(.٤٥)آية الزخرف، مررة )٤، 
اشدون من عيد ما كل قي عام ءالطاغوتء، - اث رحمه - الوهاب عبد بن محمد الشح تال )٠( 

طاغوت،نهو ورسوله اش طاعة غتر في  ٤٧٠٠أو ٌتوع أو معبود من بالعباد؛ ورصي 
)٢(اف، غير عيادة إلى اكاءي الشيطان )١( مب; ة حعورووسيم كشرة، والعلواغيت 

علمص الذي )٤( اه، انزل U بض يحكم الذي )٣( اض، لأحكام النير الجائر الحاكم 
التوحيد)مجموعة بالعبادة. راض وهو ازد دون ُن يمد الذي )٥( • اش دون من الغتب 

■١ ٠ — ٩ ص الفكر( دار - الوعاب، عباد بن محمد والشيخ تيمية ين احمد الشيخ ورماتل 





،•ه؛ 
قادئودُ تامآ صاد ٠^ ؤ لقومه: - اللام عليه - هود دعوة عن تعالى ونال 

تتعالى قال لقومه — الملام عليه - صالح دعوة وعن 
.، ^١٣. . ؤ

تتعالى تال لقومه . اللام عليه — شعيب دعوة وعن 
،•^١٤آمح-تدأآهنادطمينهص ب ؤ

ذكرهميرد - وشعيب وصالح وهود نوح - خاصة بمنة الأربعة الرمل نهولأء 
أننلاحنل بل نقط، هذا وليس التوحيد، إلى دعوا قد اكرتيب،، بهذا القرآن نصص في 

علىليدلل التوحيد، إلى الدعوة في بها تلغفلوا التي الألفافل حتى يوحد الكريم القرآن 
الأستاذيقول بينهم. فيما رالمكانية الزمنية المسافات، تلاشت، كأنما دعوتهم، اتحاد 

الرملحمح بها عبر اش الألفاظ يوحد القرآني اروالياق — اف رحمه — تملسا سيد 
ترحمتهويوحد نالوه، مجا حكاية يوحل . • لغاتهم اختلافا مع - عليهم اش لوات، ص- 

معزلتحقيق وذلك، . غيرهه. إله من لكم مجا اش امدوا توم ءريا واحد: ص في 
هذهلأن الاJفذليةا صورتها في حتى - التار؛خ مدار -على السماوية العقيدة وحدة 

بموربذاتها السياق فى عرصها ولأن المقيدة، حقيقة عن التمير في دقيقة البارة 
.حسيألأ، تصويرا المقيدة وحدة 

(.٢٦-  ٢٥آية)عود، مورة ( ١١
)•0(,آية هود، ومودة (، )٥٦الأية الأءراف، _؛ رأ، 
(.٦١آية)هود، ومودة آية)٣٧(، -•، ١^١٠ّورة ٢٣١
(.)٤٨آة هود، ومودة (، آية)٥٨الأيداف، -ورة ٢٤١
ّ ٤١٣٠ ٣; ج القرآن، ظلال، ش )٥، 

٠٠



لكنبأنه اض وصفه حش التوحيد، باسمه ارتيهل فقد — اللام عليه — إيراهمم أما 
دعوتهعن الحديث القرآن أكثر ولقد - التوحيد إلى الشرك عن مائلا أي - حنيفا 

الكريمالقرآن حديث ولكثرة - وجماذ، أفرادا - للمشركين و.نا>اته اكوحٍد إر 
إبراهيمأن يصور المرء يكاد والأساليب، الهلرق، بثض للشرك رمحاربته منا؛لراته عن 

علىانتصاراته وبجانسر - وحل عز - اش توحيد إلى إلا دعا ما - اللام -عليه 
سوىما عبادة وبعللأن بالتوحيد، الله أحقية حول، المنانلرايته ش وإفحامهم المشركين 

وفال، ٢٤^^ن>،وله،ويخأدا ؤ تعالى؛ قال، بيده، عمليا الأصنام سليم باشر فقد اش، 
هلْ،•ءئءثإ»(صأأمح؛. ؤ تاُالمح،•■ 

وأناآ.محةثظنيغداؤ له؛ قاتلا الرسالة - اللام عليه - مومحى كليمه افه وحمل 
منءاد وعندمآ ،؛ ^١٦كطمبم<. ءمحِائذة بجو.إيأظآثتلاال؛هللإ

فعكفوابافه، الإشراك لهم وزين أصلهم ند السامري وحد ربه، للقاء الميمونة رحلته 
بإحراقعماليا لله تنزيهه وباشر به اا،ه أرسله الذي بالتوحيد ثدكرهم العجل عبادة على 

آلjك،أؤ4ام وأزْار.إق، ؤ ت تعالى بقوله ٍله سورة مح، ذلك الد حكى كما المجل، 
سأآسأمحك،لآيجللأمرغدنيثثمه،ي، 

•٩ ًقلحمءءلثا. 

اليرك؛زهمن يك ولم حتمأ ف تاتتا امة كان إبراهيم ^إن تعالى؛ ثوله ص )ا(الآة 
رمامالمأ، حتما كان ولكن محرانا ولا يهوديا إبرامم كان ^عا تعالى؛ ونوله  ١٢'النحل/ 

. ٦٧صران/ آل اليركزه من كان 
م(،١ ٤  ٠٧- الثانة اسة - يرون - المرن )دار ؛ ٣٨٠ا/ ج المقلم المران تمر انفلر؛ )٢( 

,٣٨ص م(  ١٤٠٨الثالثة، )الملمة النجدي تاسم ابن الرحمن لمثد التوحيد، كتاب حاشية 
آيةمريم، ومحورة (، ٨٣— )٤٧ آية الأنعام ومحورة (، ٢٥٨)آية البقرة محورة الايات؛ تدبر )٣( 

(.٧١-  ٥١)آية الأنبياء، ومحورة (، ٤٨- ٤١)
للريق:ثيل ومنه حدذته، يقد كسرته شيء وكل فتاتآ، حداذأ؛ - ( ٥٨)آية الأنبياء، محورة )٤( 

)المكبالجوزكا، ابن الرحمن مد الفرج ابن للإمام التمر، علم ي الخير زاد الجديد، 
.To\/oج م(،  ١٣٨٤الأولى، الملمة ودمثق، يرومحت، - الإسلامي 

(,٩٣)آية الصافايت،، محورة )٥( 
(.١٤-١٣)آية ٍله، محررة )٦( 
(.٩٨.٩٧)آية طه، محورة )٧( 





النملسورة من آيات حمس ني الخمسة الأدلة هده اش جمع 
الشرك.عن واكحدير اكوحيد إلى الدعوة نى الجامعة الصريحة الأيات ومن 

وأتتنمقؤ تعالى: قوله 
ومامأقةثألثاي-في وأإمافيآلءش،ةقتاماألجني،<وم آكرق زى مألثسئكهمايآثاي 

ره؛ طانمحتاكئورا. 
تيمناويجءألامثدإبأثثموآم ْءقإممح ماأزااق أوكثم، كآنل م ءؤ : تعالى وغوله 

أثئقووأ ؤؤ\' أقم؛ن دون ين ، ١٠٥سئا س؛أسا يتخل و؛:" متقا يؤء فيك ري 
شمحث.هم•

أ.^١ • • بمينأ• ألاشدتأإلاإ،ُ يممى وقش ه ؤ تعالى• وتوله 

ءثاًطأآلا٥^١غع،أندماحثم ^١ ١٥)؛ ٤٠ؤ ونوله 
لأ،.. . . ثشظأ.ملد؛ألر؛.إدمح 

ولهكثيو، بمت• ق/ يثرحن ■يثشؤاهؤ سلم ثلفادش ؤ ت تعالى وتوله 
مكتبمكنثأ يى.تزآلأوي( ثا-بجيأ ءثأءئم قق ما إلا آمحم لطم 

حزويأكاءئثثكئهآلثأائ٥٥يئإدأف ءزشرك!(واهءرس .ف آنيي.
•  • ••،٤^

ا٦ ١ — ١ ١ ٧ صن لم، ممصهلفى لشيخنا الموصوعي التمير في مباحث وانظر ، م(  ١٤٠٥
(.٠١٤١٠-الأور اتجة - دمشق - القالم )دار 

■ ١٦٤-  ١٦٢صن الموصوعي التمسر ني مباحث وانغلر ).أ_؛آ(، من الأيأت 
(.١٠٦)آة الماء، سورة 
(،٦٤)آية عمران، آل سورة 
(.٢٣)آية الإسراء، سورة 
(.١٥١)آية ١^٢، سورة 
(.٣١- )٠٣آية الحج، مود؛ 

٠٨



الأحر؛اليوم تقرير ش اتمانهم الثاني• الطالب 
لأهميتهإلا ذلك وما الأحر، باليوم بالإيمان - دجل عز - باش الإيمان ذكر يقترن 

ولاشيثا، يساوي لا وعقابه اش بثواب الإيمان دون الد بوجود فالإيمان وصرورته، 
يحركالذي أن يعلم الإنسان هدا حالق واش النفس، في عمله يعمل ولا عملا، يثمر 
_جوماوالزهيب الترغيب - ارالخوف* و رالرجاءا هما العمل إل ؤيدنعه الإنسان هدا 

الا؟ كيف المنكرات، واجتنب الخيرات الإنسان عمل ّ ولولاهما ؛الآحرة، الإيمان 
_عليهم وسلامه اش صلوات الأنباء دهم - وأحلصهم الناس أتقى عن اش تال وتد 
Qيًقاو نس;^١ س ق هص ًظئأ اقم • •>•

.شقؤءى.

بالتنازلالإنسان يقع الا-ى نما • الأدب' أساء العقوبة أمن اس ؛ نالواوقديما 
بالباحلل،الناس أموال كأكل — عليه اش حرم بما دنياه ني ليتمح سانعحة فرصة عن 

عاليهحيّإ ولا رم، لا أنه دام ما ._، .حقونهم.في وفللمهم أعراصهم، وانتهاك 
علىالإنسان يحمل الدي ما بل ا الاحرة! ل يئتفنره عياب ولا عقاب ولا الدنيا، في 

ثوابلا أنه دام ما — ذلك، أثناء يموت وقد — الحق لإحقاق ومجقارعته الباحلل مقاومة 
الابتعادوعلى يتعداها، فلا اش بحدود بالالتزام يقنعه الذي إن ا نلاائ،ا على جزاء ولا 
سيكونبأنه يقينه يسأءح، ي؛تركه فلا البامحلل مدافعة وعر يقربها، فلا اش محارم عن 

ماإيثار هو يناحر أو ليتقدم يحركه الذ*ي ؤإن مضاعفا. أحره فيه يلقى آحر يوم هناك 
ُلمعامؤقتة لده عن ويمبر دائم، ألم من حوفا زائلا ألما يتحمل يفنى،  ١٠على ثبقى 

نعيمإصاعة الحماقة من يكون الآحرْ بمقياس تقاس ءنا-محا الأمور إن • دائمة لذة في 
والتعويضالحلم، بيقين إلا يقاوم لا وثقلها الشهوات صغهل أن كما زائل، بنعيم حالي 

المقيدةفي اس أمقاعدة الأحر باليوم الإيمان كان ذللئ، أجل ص • الآحرةر في 
وحدرالأحر، اليوم قرر قد نيي كل أن وحدتا ولهدا أركانها، س وركنا الإسلامية، 

آيه)■٩(.الأنياء، سورة )٢( 
,٦٧-  ٦٦ص والقار؛(، ّروت الشروق، )دار ني،، لمحمد نرآنته، ات دراّانظر )م 

٥٩





عبارةمرح الأحر اليوم ني نوّه رعب ثقد — اللام عليه — شعيب أما 
محن^بجإ^يلم^'لآظئلآء^في

عبارةبمرح الأحر اليوم قي نومه رعب لقد — اللام عليه — شعيب أما — ٥ 
ؤإلأسثوإI،أين محانمحإألنم ثبثاثئادينسمح■أعبمدإآثة لْاثم نإدمدرنك ؤ القر1نت 

فيمعه الزين •ع - اللام عليه - يوسف كلام في الاحرة ذكر وورد - ٦ 
هذبماذأهمهث> ١^، 

فيذكرها ورد . ه َكفثدك. هم الأتمغ وثم إش ب ملأمم ركن إي 
ءتيط'شيىؤته ؤ ت دءاره 

الواديفي اللام عليه لموسى اش توجيهات صمن الأجرة ذكر وحاء - ٧ 
العماش ،لا)نثوقئ يماثش. لمحالمحربمَؤا_؛)، أ'ةد ءاية ألكثاعئ اة ؤ الةدس. 

فرعونآل نصيحة في الاحرة ذكر وحاء خ ^١ ئردئ. ؤأئبعهمينه بنا ؛٥>!< 
يؤمآلثناد مم يتك ثخاف هي ؤيممك ؤ ت لقومه — اللام عليه مجوسي ١^٤ من هو و— 

نيلأأأمحم؛هدارآقملر.محؤ ت أبما وتال 
ثأمحإتيلىمئرمرةرن> أرأق> دحقي من صثنلحأ عيل ؤمث ثلأ;^٩٢؛؛،^ ستكة عجل 

ألهجدءمحبدعوبجث>ائإق أدعوءمحأ ماي، مينسي ءه جاب. ,؛همن,ي؛ايم ^٤ 

بموسىإيمانهم بعد نرعون تهديدات على ااساحرة رد ني الاحرْ ذكر وجاء 
سمتتياةِمح.وسمهمحناقؤ - اللام -عليه 

)٦٣(.آية العنكبوت، صورة )١( 
■)٧٣( آية يوصف، صورة )٢( 
(.١٠١)آية يوصف، صورة )٣( 
(.١٦—  ١٥)آية حله، صورة )٤( 
(,XT-Tyآية)غافر، صورة )٥( 
غاغر،آية)ا<م_ا؛(.صورة )٦( 



ءمآءردللك فإ غإب;زا ألخن ي ثن ۶،، هذؤ ثق ألتك. ألددثث ثم ملألث؛إأ>؛ت»أوكاى 

فييتحدث وهو لسانه على الاحرة ذكر ورد نقد — اللام عليه — عيسى أما — ٨ 
وعتقألكف ءاينؤ( إؤاعندأس ئال ؤ النائمة؛ العفيفان الطاهرة أمه عن مدافعا المهد 

كما،• ^١٢تورمأثJثويمصث١. ؤ إل يا.ه 
آقثددأأد؛ءح،،، د؛اث • •ؤ•إمرائل لمي دعوته في والنار الجنة ذكر ورد 
مىلاعلثلمؤك وما ار ألئ دمأدكه ألءنث ؤه أس حرم ثثد رأس يفرك عن ^٠•, درزهكم يب، أس 

■لخامح.هم 
حتىالأحر اليوم عن ودقيقة كثيرة بتفميلأت حاء نقد رسولنا أما 

هدهمن الانتقال بداية — وصكراته بالموت ابتداء عين، رأي أحدانها ونشاهد نرى لكآننا 
يستقرأن إلى القيامة يوم بمشاهد وانتهاء وأحباره، البرنخ بأحداث ومرورا - الدار 

رحمه- نطب سيد يقول ذلك وفي - النار من باض نعوذ - النار في أو الجنة في الناس 
والعمقالمعة س غايتها الأحير الدين هذا في الأحر، صورة بلغت )نم — اف 

منوأعمثا وأوصح أب الملمة الأمة حس في، الاحرة عالم بات حتى . والوضوح.
.(. فعلا.يعيشونه الدي الدنيا عالم 

وترابطهم؛الرمل وحدة الثالث: الطال_، 

أدملدن س اش لهم أرسحلقه، وبين بينه والوامعلة أرصه، في اض سفراء الرسل 

)ا(ّورةد،وة)؛تم\_أتمأ(.
*ا(.م؛م،وة)'-آ_-ا'ّورة )٢( 
(.u،_LJI(UYسورة )٣( 

الكريمالقران ثلث يقارب ما أمح، آية، ألفي بحوالي الآحرْ ص تحينت الي الايات عدد تقدر ، ٤١
عبدت للياحث منهء الإسلام رعوتف الفلأسفت عند ءالبعث بعنوان دكتورا0 رسالة من )مستفاد 

.العميدة( نم - الدين أصول كلية — الإمام لجامعة مقدمة اإح٠يالى، محمد الكريم 
-الرابعة العليعة _ بيروت _ الرسالة )مرّة ٨ ص فائر أحمد القرآن، ظلال في الأخر اليوم ( ٠١

م(. ١٤٠١







واحدة(أمة تكون بأن جديرة نهى والعدل، الحق هو فيه، تعدد لا واحد 

إيىأك؛رىؤ ت تعالى تال كما بالجميع كفرا منهم واحد برسول الكفر عذ - ٢ 

عدأباوأعتدواإلكغون أتىئ)ا.يا ئم فلإأأقأ . محيلا د)لاث، سجدوأJ؛U أن ورمثون ثب>ني 
—هوواحي• الجميع مرسل لأن بالجميع، الإيمان يقتضى نالمنهلق ه مهينا.إ 

بعضدون الأنبياء ببعض للإيمان معنى فلا — البثر هل.اية - واحل• الجمح وهدف — النه 
بهآمن بمن إيمانه أن عرف أوتثهيأ، عصبية أو أ حال. الأنبياء من نبي نبوة رد رضن 

فيونع وند آ، وءصبية(ر وهوى غرض عن هو إنما شرعيا، إيمانا ليس الأنبياء من 
ومحمدأعيس عدا ما الرسل بكل اليهود آمن إذ والنصارى اليهود من كل التناقص هدا 

أما— . - محمدأ ءا.ا ما الرسل بكل النصارى وآمن - واللام الصلاة اليهما ع— 
ماؤية،الالال|يانات كل واحترمجوا تفرقة، بلا حميعا اش برسل امنوا فقد لمون، الم

هدْءم_ا افه قال وليلك، ، تديل أو تحريف فيها يضر لم محا — حقا كلها وعدوها 
موف،آرللإق< تمم م يعنفواب؛ن دثتِ اق ٠اموأ ؤألم، ؤ ت إياهم مادحا الأية 

همحمحاةانمممدإرجما. 
ففيجميعا، للرسل يتكال.ي؛ها لرسولها الأمم مجن امة تكدم، عن التعبير — ٣ 

اهلإ ألمنسؤن مج مم َةدبمت، ؤ المرسلين كل>؛وا نومه أن نوح عن افه يل•كر الشعراء سورة 
منكل مع ه نفالنمير تكرر وكد*لك وحده، نوحا إلا يكن'؛را لم نوح نوم أن *ع 

جسكل.؛وا لأنهم وذلك، ، ٢٧١اللام -عليهم وشعيب ولوؤل، وصالح، هود، 
هود،قوم إلى نوح ارمل فلو وءقصد.أ- مصدرا - واحد دعوتهم أصل لأن الرمل، 

—بعرومتا ال>م.ءة، ردار رصا، رمسال محمد المنار، يتصسر المهير ال^كم، القران تممير ( ١ ) 
.YA/Yج الثانية(؛ ونان-اس 

 )Y( (,١٥١—  ١٥٠)آيت النساء، صورة
• ٥٨٥ا/ص ج سر( ممر)بتصرف تمرابن )٣( 
.٧٩٨Aالقرازج فللأل لي انثلر )٤( 

(.١٥٢)وة الماء، )ه(مرة 
(,١٠٥آية)الشعراء، )٦(محورة 

(.١٧٦/١٦•/ ١٢٣اكعراء)محررة لي الاياّت، اننلر )٧( 
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نوحقوم إل جمعا الرسل أرسل لو ل الأُر، تمر لما مود قوم إل صالح وأرّل 
لجمحتكذيبهم يمثابة لوح تكذيهم عد وليلك - معه امن من سوى - امنوا لما 

•المرملين 

مجوسيعن الد يقول اارّولاا. الإماد بلفغل الرسل من مجموعة عن المتر - ٤ 
محلاهفايا؛قمحك ؤ فرعون إل رساله يحملهما وهو - اللام عليهما - وهارون 

عبرالقرآني واكسر - وهارون موسى هما - مثل فالرسل • ه ةمإ،ني،آممن. 
٢الز•خشرىر إليها أشار وقئ دلالته، _طعا_ ولهذا المشي، به ونمد يالمفرد 

المعاصرينمن تطب ومحمد سيد الأحوال إليها أشار كما المقدمين، من ٢ والرازىر 
ورمالتهماواحدة، يمهمة يقومان أنهما إلا شخصين، كونهما »ع أنهما ؛ ٠٧١٥ودلالة 

واحدررسول كأنهما نكانا أحوين، كوضا عن ضلا واحدة، 

(.١٦)آية الشعراء، صورة )١( 
اللغويالنحوي العلامة الخوارزس، الزمخنري محمد عمرين بن محمود القاسم أبو حو )٢( 

وأربعمائةوستين مع سنة ولد زمانا، مكة لمجاورة اش جار يلقب المعتزلة، كبير المسر، 
لهإليه، وداعية بامحزاله مجاهرا والعربية البلاغة في رأسا كان خوارزم، ترى من بزمخشر 
ماتاليلاغة، ءأماص و الحديح،، غريب ؛ي ءالفاتق و ءالكثاف، مسير ت منها كثيرة مانيف 

الممرينطقات ،  ١٥١/ y٠ج النبلاء، أعلام )سير وخمسمائة. وثلاثين ثمان سنة 
للداوودي،جآ/أا-آ(.

ثمالأصل، الطرصتاتي القرشي حين بن عمر بن محمد اهله عيد أبو العلامة الإمام هو )٣( 
وخمسمائة،وأربعين أرح سنة ولد العقلية، العلوم ني ونته إمام المتكلم، المضر الرازي 
الغيبءءمجماتيح ئ المعروف الكييرء ءالتمير ضانيفه ومجن كثيرة، فنون ني صنف 

توفيالكلام. علم في دخوله على حياته آخر في ندم إنه هيل العقوو،ء ءنهاية و المحصولء ءو 
شدرات، ٢ ١ ٦ Y/ ج للداوودي المضرين )طبقات وستمائة مست ستة الفعلر يوم بهراة 

الدهب،جه/اآ(.
افجار القاسم لأبي اكأؤيل، وجو، الأناييل»ي وينون التنزيل حماس ين الكشاف انم، )٤( 

وانظر، ١ ١ • "T/ ج لمال(، _ سروت، المعرثآ، )دار الخوارزعي، الزمخشرى يمر ين محمود 
بيروت،— العربي التراث إحياء )دار الرازي، الفخر للإمام الغتب( )مجفاتبح الكبير التضتر 
ترآنية،يرزت وانفلر ، ٢٥٩٠/٥القرآنجظلال في واطر ، ١٢٤٨٤ج الثالثة(، الطيعة 

١٠ ٠ ٤ صن هطب، لمحمد 
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،،رمم يبمول نمؤأ ؤ الحانة سورة ني تعار نول الأية، هذه من وقريب 
رمنفرعون وهم الكذيين، من جماعة عن الحديث أن ح المكذب الرسول نأنرد 

واحدأرسولا كذبوا كأنهم نعدوا حدة، على كلأ رملهم كذبوا ،، والومكاتل نله 
واحدرسول تكذيب ت وص ناعية إر ونخلص ومقصدهم، الرسل مصدر لاتحاد 

•الرسل يجمح الإيمان يقتضي واحد يرمول والإيمان جمعا الرمل ك؛كذيب 

ويشربالمابق، اللاحق بمدق حيث الرسل، لأحوة الكريم القرآن إبراز - ٥ 
منجعل تعار ُوارأه —ت اض —رحمه تيمية ابن الإسلام شخ يقول باللاحق، السابق 

ويزمنبأولهم يصدق وآحرهم به، ويزمن باحرهم محشر أدلهم أن الرسل، دين 
لأذ*ألأييا-نىو>0خإؤ الصف آية ني والتبشير التصديق مهمتي اطه جمع وقد ' ٠ • • • به 

بمدك،ثن ه يبمينابمؤي يذألمحي ؛ة؛■ة لتا تمد؛ا رثرد إمح، 

يعدم.بأحد مبشر غير نبله، للنييين *مدقا كان فقد الميين حاتم نبينا كان ولما 
ل-ا؛?ى،-Aمصددا إلص ألكثب إنك دأرلتا ؤ تعارت قال كتهم عر مهيمنا وكتابه 

هلْ،■ثك١لخءكvديناظ 
اضصلوات — الرسل أحوة تزكي — والتسير التصديق — المقين ذات العملية فهذ0 

الناسأدر ®أنا بقوله• الأيياء بأحوة تجا صرح وقد لا كثف - عليهم 
لملأت،إحوة والأنيياء ض، وبيته بيتي ليس والاحرأ، الدنيا ر مريم بن بعيص 

واحرءلأ،.ودبهم شش، أمهاتهم 

(.١٠)1وت الحانة، محورة )١( 
ُُسرأدهم، امذت، أي بهم، انفكت لأنها ذللث، سمت، لوط، توم قرى ص المؤمكاتأ; )٢( 

لأحكامالجامع )انذلر العفلمى القرية وعي ودوم ردوما ويعر؛ وصعرة صعة نريا>تح، 
•بيروت، العربي،، الكتاب )دار الهمطي، أحد بن محمد اش عد لأبي، الهرات،، 

.١ ١ ١ ص الدموية الرسالة )٣( 
اية)ا'(.اكم<، )؛(محورة 
الأذوالوسْ تال: ثم أمهمأأ نمى كبوة أقواو< ممر ١^، ذم ( ٤٨)آية !_؛، )ه(مرة 
٣،ءامح، دحاكم وداى■ اُيزا فهو كله هذا يضن، المهيمن اسم تإت، انمي، مممارية كلها 
(.nA/Yج المقلم، القران، )تمر ماله، ياب، 

روايةوم، أملهاه متؤ اشدتؤ إذ *ريم الكتاب في باب الأنياء، محاب المخاري، رواه )٦( 
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إبرامم- الرحمن حليلي محن الأخوة رابطة محرز امثم المآن ان الملاحظ ومن 
من- . - ومحمد الملام، عف مجوس وبين جهة، من - . - ومحمد الملام، عف 
أب؛و»وساأليجلقة ال-اءاهيؤ آنئ إى ؤ تحارت قوله في كما ،، اخرىل جهة 

لنظافيأئفأ'خك.ؤ تمارت ونوله ^^٢،، ^ظةفُظ،أّهك. 
محثوتيلمامايج1وظايختؤ مح.إضدمشم.هصوملهتمارت 

.لأ،..نحدقِنئامإثا.

بالاتحادلأنسائه اش بوصية تمنكهم عدم الأمحياء أمحيع عر اش إذكار - ٦ 
مأفيمئايمإهلْ/> ةالممار: والائتلاف، 

الدينؤإقامة والائتلاف بالاتحاد رسلهم طريق عن وصينامحم أي ت والمعنى 
البغيبسبب وذلك ومعرفة، علم عن بل جهل، عن لا ! واحتلفوا!تقرنوا ولكنهم 
الرئا<ءةأا"،.وحب الهوى وامحاع والحسد 

رأثظا،واأنمهمؤ - الأنبياء أمة بوحدة الإشادة يعد — الأنبياء محورة ش وقال 
(٧)،

مسلقائل باب: الامائل، محاب في سالم وروا، ،  r١٢٧٠/ ج يلان( أولاد )والأساء ً
ثمامرأة تزوج من أن وآصاله، الضرائر، المهملة شح والخلان )ج السلام عليه 

ومضشتى، وامياتهم الأب من الإحو؛ العلأت: وأولاد منها، عل كأنه أحرى تزلج 
الباريرفح الشراتع فرؤع احتلنت ؤإن التوحيد، ومو واحل، ديتهم أصل أن الحديث: 

جا"/إآه(.
بمومحىؤيمكون لهم ابأ يإبراعيم يرضون إسرائيل بتي لأن الخصوصية، عذْ محي—ا ربما )١( 

الملام* JLp■- إبراميم إلى بالأنتاب ينشرنون فريش كنار وكدللث، أسنانهم، كأتمر 
)٨٦(.اة عمران، ال محورة )٢( 
(.١٩-١٨)وة الأعلى، محورة )٣( 

(.١٢)آة الأحناف، )((محورة 
.١( )٤ أية الثوري، محورة )ْ( 
اللمة. بيروت، - العربي التراض، إحياء )دار المراعي سلفي لأحمد المراعي، نفير انثلر )٦( 

اكانيت_ْخا<ا(جهأ/آأ.
)٣٩(.آية الأنيياء، محورة )٧( 
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نصراني،ومهم يهودي، نمهم شيعا، وكانوا الدين في تقرنوا رأى ت والمعي 
بقوله:الأية تديل أن ويفليحّ ٢، ر المحتلمة( الفرق من ذللت، غير إلى وثن عابد ومنهم 

وصيتهم،وحالفوا الرمل وحدة ثهلعوا الذين لأول؛لث، تهديد فيه راجعون* إلينا ركل 
•فثر شرأ ؤإن فخير خيرا إن كسبت، بما نفى كل ليحامب اش إلى صيرجعون بأنهم 

ت4ادمأأ>تيحِؤ — كيلك — الرسل بوحدة الإمالة بعد ت فال المؤمنون سورة وفي 
تفرقهمالرّل أتباع عر أنكرت فالأية ع ه يمحن. ك;أم بما ض رؤ'؛و  f^ri؛

وائلافهم.اتحادهم من بدلا بدلك وفرحهم وتحزبهم 

الثائىالميحث، 

التشريعأصول في الرسل اتفاق 
اتفقتبل السماوية، الرسالات عليه اتفقت ما فقط العقدية الأمور لمت 

٠الرمل بها جاء الش التشريعات تقيم ويمكن التشريع، أصول في — نالف كس  عليهم٠ 
اللأم_إرثمينلم:

والأوصاع.الأصقاع بتبدل تتبدل لا حالية)دائمة( تشريعان 
لها.اش أجله الذي أجلها عند تنتهي موقوتة)متغيرة( وتثريعان 

متعارصةكأنها فتبدو الايات يعفى يكتتف، الن«ي الإشكال يزول التقسيم وبهذا 
ُمأرماؤبمتا إثق، أزبآ يمءهمثا أليماتاوش صرثئ ثغ ٠ ؤ • تعال كقوله 
تعالى:نوله مقابل في أ، ه؛ ه ألي؛ا هثأ أن محهة رموش إمحم 
iالثرعهآٌ'أ، وجن؟ لثم لثشظم آثم ولدماء دسهاج ؛ن/ءه جعنا^٤٠٢ ثم • •ؤ•
. ٦٨٩أ/السانج المان أضواء )١( 
(.٥٣)آية الموعثون، سورة )٢( 
وانظر، ١٧٨ص م(  ١٤٠٠الكرت، القلم، )دار دراز، اش همد محمد د. الدين، ت انئلر )٣، 

الكتب،)عالم ميخائيل، زحاري بشرى الأناجيل، به بشرت حكيا اش، رسول محمد 
٠٧٩ص الثانية( القاهرة، 

(.١٣)آية الثوري، صورة )٤( 
(.٤٨)آية المائدة، صورة رْ( 



)التشريعاتالدين، أصول هو: ومص وموسى ؤإبراهيم نوح من كل ب امهم، الذي 
التشريع,وأصول العميدة تشمل والص الخالدة( 

التشريعفرؤع هنا بها والمراد الشريعة، • *ي الثانية الأية في اوالشرعة٠ 
مصالحاحتلاف بحسب الرسالات فيها ساينت التي الونوتة(، وتفصيلاته)التشريعات 

المشكلاتوتنؤع الأقوام، استعداد واختلاف التشريع، ات وملأبال، العي
الثالثة(:)المسألة الرازي: الفخر يقول • والمكان الزمان ومقتضيات الاجتماعية، 

حصولعلى دالة وآيات والرسل، الأنبياء هلريقة في الشائن عدم على آيات وردت 
دالةم، الدين مح، الباين عدم علمح، دك آية كل أن بينها؛ البمع دءزبج، فيها، الشائن 

•، الليزربمرؤع يتعلق فيما فهي الشائن حصول على دلت آية وكل الدين أصول على 
أنيي يجدر - الرمل عليها اتفقت، الذي - التشريع أصول بيان في الشرؤع ونبل 

الشريعة.أعرف 

فيشربونالناس يشرعها التي الشاربة مورد الرب٠ كلام في، ُالشريعةاأ فأصل 
انةط1علا _حارو1س عدا الماء يكون حش شريعه سميها لا والعرب ويستقون، منها 
واحد،ءالثريعهء و ٠واكرعةا —، بالدلو — بالرشاء يتقى لا معينا ظاهرا ويكون له، 

إلحيث من الماء يشريمة تشبيها شريعه الثريعة ومميت ءشرائع®، و ®شرعا®، ؛حهع 
/وتطهنر نوى المدونة الحقيقة على فيها شمغ مجن 

بهاحاء الي العملية التكاليم، وص العقيدة، تقابل الإصعللاح في والشريعه 

سانيفي التأول □ب )السس الخازن تفسر واتفلر ،  ١٢/ ١٢ج )بتصرف( الكسر الضر )١( 
داربالخازن، )المعروف الصوفي، العدائي إبراهيم بن محمد بن علي الدين علاء التتزل، 
.٤ ^١ ٠ / ١ ج لينان( — بيروت — المعرفة 

الخسين،القاسم لأبي القرآن >_ في المقرئات ، ٣٨٤ا/ ٠ ج ألمان/شاكر جامع انظر: )٢( 
مادةبتروت(، — المعرفة )دار كيلأني، سيد محمد تحقيق الأصفهاني، بااراع،سا المعروف 

همدتحمؤات الزيدي، مرتض لمسد القامس جواهر من الروس تاج ، ٢٥٨ص
رعاالش_الة حمم(،  ١٤٠٤الكوست،، حكومة مجهلبعة — الخيل )دار الطحاوي المليم 

.٢٦٠/٢١ج
الإسلامكثخ والأعمال، القائد من اف شرعه ما كل تنتظم الشريعة أن الملماء يعص يرمح، )٣( 

مجنالقعنان  ٤٧٧٠وكشيحنا (، ٣٠٦/١٩جالإسلام، شخ ذاومحا ُجموع • )انفلر تيمية، اين 
القطان،حليل لخناع ومنهجا، تاري٠حا الإسلام، في والفقه التثرح )انظرت - العاصرين 
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تقال تت1دْأ؛، عن الطبري الإمام ذلك روى كما • والمعاملات المبادات في الإسلام 
واكهي(روالأمر والحدود المراثض )الثريعة: 

منكل ش الرسالات عليها اتفقت الي الأصول التشريع، بأصول وأقصد 
والمعاعلأت.العبادات 

تالعيادات أصول محي الاتفاق ت الأول الطلب 
ؤيتكفلوربه، العبد بين العلأتة يقلم الذي - العيادي بالجانب يتعلق ففيما 

أرعقرصية ش اتحدت قد السابقة الماؤية الرسالات أن تلاحقن الأنفس، يتزكية 
والصياموالزكاة الصلاة - الأحيرة صورته قي الإسلام أركان من ، ءبادات١٤

علىالمث، هذا في مرت لكن (، ١٥ص - ٠١٤٠٧-السابعة - بيروت - الرسالة، ؤسسة م =
هذارمح رند ومعاعلأت( )عبادات العمالية الأحكام مي ت الشريعة أن المشهور التعريما 
اسمالشريعة أن القول )وتحرير يقول؛ إذ قوية، بحجة عنه وداغ المنار صاحب التعرف 
إنحث من الدين سمى ني تدحل ؤإنما ءالديزُ كلمت من أحص وأنها المملة للأحكام 

نم• • بإذنه لثوابه مرصاته بغا إله ويتوجه ل ويخضع بعمله تعالى اش يدين بها المامل 
ماعين هو لنا اش شرعه ما إن معناها لكان والشريعة الدين ؛ى عامةالإية كانت ولو يقول؛ 
بالأحكاممخاهلون أننا معناها ولكان[، أنها لي لسلو يكن ولم بعدم محن والمحن لوح شرمه 

لهمشرعه ما عين هو لما اش شرعه ما وكون بعده، من نوح لقوم اف شرعها التي الملية 
وهدا. . ٠. ذلك: نل وتال ومنهاجاه، شرعة منكم جعلنا ؤلكل تعالى؛ لقول متانض 

الأحكامعلى إلا الشريعة اّم يطلقون لا نهم النوم، حتى الأُم عرف يقارب أو يوافت، 
بهاف يدان ما دون الحكام، إلى تيه يتخاصم وما بالقضاء يتعلق بما يخصونها بل الملية، 

٤(. ١٥- ٤ \/T\ ج المار، )انظر والحرام!. الحلال حكام أس 
الثانيةالطبعة - الكويت - الملاح )مكية •١ ص الأشقر، ملمان لمر اش، »ي العقيدة انظر؛ ( ١١

-١٩٧٩.)

الضريرالمرى اليومي عريز بن قتادة بن دعامة ين قتادة الخطاس، أبو العلامة، الحافظ هو )٢( 
الالناص' أحغغل كان والنب، الرب وأيام واللغة الربتة ني رأسأ كان الممر، الأكمه 
رتدكرةوماتة عشرة لماني ستة ال٠لاءرن ني بوامعل مات ير، نفول حففله، إلا شيثا بجع 

.٤( ٧ / Y ج للداوودي، المرين طبقات الحفاظ،جا/أمأا، 
(.AA/Y؛)ج البيان، جامع )٣( 
الأر؛عةالأركان هدْ وصع حول مقارنة بدراصة الدوى علي الحسن أبو الإسلامي الفكر تام )ا( 

الصلاة،الأربعة!; •الأركان سام: محاب في والإسلام، المابقة المساوية الرسالات في 
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•ص الاتفاق هذا نويد التي رالايات ، والحج 
والزكاة:الصلاة فربمتا أولأوس: 

تعالى:قال الثعيرض هاتين فند ليعقوب ؤإسحاق إبرامم إل اض وحى أ- 
ه؛رلكمإأناعنين •محأليجاؤزنلآلخ؛رنيؤيبمارألمناوم• ؤ 

وإللثلثامكي؛يؤ تعار؛ قال بفعلهما، إمرائيل بي على الميثاق اه حذ أ- 
للقامىيأك*ءك؛ن؛٨٧ لثسثاJاوذيألمنيترمحآيكنئ وإقؤهأ آس ثنت ث* لت؛بجأ، 

>تعار: يقال 
ه؛'،.^^ ١٣١^؛؛^

ؤأدكرذالكفءؤ تعار: قال • يهما أهله يأمر - السلام عليه إسماعيل كان و- 
رتدءبمد ه0 ؤآلقؤية أنرأهلم؛الئاوء قان . محي!٤١ قاث أؤل منادة مخآ إقو لّهمحل 

عليهعيسى لسان على تعار قال بفعلهما، - اللام عليه عيسى اش أوصى و- 
^فيمارغفي،ماًًقنغسءاضاأوبة*ني ؤ السلأم: 

و^لزدكزآمادنمحن١هو\ثصقإدؤأ 
ؤتعار؛ قال الصلاة. إقامة وأحنه موسى إر اش وحى أ- 

الأحرى,الديانات •ع مقارنة والستة الكتاب صوء في الج، الصوم، لزكاة، ا =
فيذلك، وراء فيما احتالفت فقد واسمها أصلها في اتحدت قد العيادات عدْ كانت )ا(إن 

..وواجباتها.وثمِوءلها وأركانها وكشتها وتضيلاتها صورها 
آية)٣٧(.الأنبياء، سورة )٢( 

آية)٣٨(.البقرة، )م(مورة 
(,١٢آية)المالية، سورة )٤( 
آية)أه_هْ(,مريم، محورة )٥( 
(.٣١آية)•م_ ص؛م، محورة )٦( 
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صاأهثلُنهمأهؤمه''<.
ه.ئم،ئبملم'مح،ءؤ I تعالى قال • الصلاة إصاعة الأذياء أزبلع ءر اش م أ- 

اث١مأألقيآ4>٣،.

الزكاة،الؤإيتاء الصلاة بإقامة وصام إلا قط نسا اش يبعث ®لم ت مجاهد قال 
ىكآ;مبمةبم:

ثنأك؛س> عد َةما"محب آليثام ءئاًقم ؤب ءامحأ أقي0 تآغثأ ءؤ تعالى؛ قال 
منالأمم على الصيام قرصية على الأية هذ>، فدلألة ،، ^ار ^ظمهمح؛ثغمون. 

ءصريحة قبلنا 

تالج فريضة رابعا؛ 

بقوله؛بالحج ينادي أن — الكعبة بنائه يعد — اللام عليه إبراهيم خليله اش أمر 

)٧٨(.آية يوض، سورة )١( 
(.٥٩)أية مريم، سردة )٢( 
بنائب ايمولى جير، بن مجاهد المكي الحجاج أبو والمفسرين، القراء سيخ الإمام، هر )٣( 

والتمرالترأن منه أحد ءباس، ابن تلاميد أشهر - غيره ونيل - المخزومي الساق أبي 
نيماسأله آية كل يند أنقه ماس، ابن كلى عرضان تلاث القرآن عرصت يمول؛ والفقه، 
ستةصاحي وهو مات مجاهد، بالتمر بقي من أءالم هتادة؛ عنه ن1ل كانت،. وكف نرلت،، 
النلأءأعلام ص ، ٤٦٦ه/٢ سعاو، ام■. )حلمات ّتة تبمانء*, ٠ ثلاثآ يلء وقد مئة ٠ تلاث 
وو؛عدها(. ٤٤٩ج؛/

.U٣٦٠/ ج المربي( الفكر )دار حان حسن لصديق القرآن، مقاصد ني البيان نح )٤( 
(.١٨٣)آية البقرة، سورة )٥( 
ماجهوابن لم مصمح نفي - اللام محليهما - ويوس موس من كل حج الحديث، ني بتا )٦( 

وادُأى فقال؛ بواد، نمررنا والل.يتة، مكة بين اه رسول •ع سرتا تال؛ تماس ابن عن 
ولهالثنية من ٠اب٠لا الملام عليه موس إلى اننلر اكأني تال؛ الآزرق، وادي نقالوا؛ هدا؟ا 

هرشينية لألوا؛ نية اى ثقال: )٢( مرشي نية عر أتى رنم ياكلمة اه إلى حؤار)ا( 
منجية عليه حعد٠)٣( حمراء ناقة محلى الملام محليه مش بن يونس إلى انثلر ®كآني، تال 

برسولالإسراء بابا الإيمان، كتان لم، ميلي،)صحيح وهو حالة)أ( ناقته حْنام صوف، 
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بماءّن إبراهيم فرغ *لما ت تال هماس ابن عن وصححه، ر، والحاكم جرير ابن احرج 
ملغوما رب، ت تال بانحج( الناس ني )أذن ت تقاو فرغت،، قد رب قال: الست، 

الناس،أيها يا ت تل قال أقول؟ كتف رب، ت تال اللاخ، وعلي أذن تال• صوتي؟ 
أنهمترى ألا والأرض، الماء بين من نسمعه . العتيق. المتر -ج المج علتكم كتب 

/.(١ . يلتون. الأرض أنمى من بممحثون 
المعا.لأُت،ل؛أ:أصول في الاتفاق الثاني: اس، 

المقاتلبأصول تآمر جامعة آيايتؤ ورد>ت، فقد يالمعاملاتر، يتعلق فتما أما 
هال0أن العالماء بعض ويكر ، والمكرامتؤ الفواحش عن وتنهى الأحلاق، وأمهاات، 
الآياُت،:عذه وأشهر الماؤية، الرسالأُت، فيه امقتر مما عى الأصول 
ثم؛يآزتامع4-مآصبويوأك أزمتازنثاأثش، لثي. ؤ تءالى: ويه ق- 

آ.ه؛ . . ألقاشأك1طل. 

كتابماجه، ابن متن صحح ؛ ١٥٢ا/ ج الصالوات، وفرض الموات إر . ه ا =
جلت هرشي )٢( - الصوت رنع ت جوار )١(  ١٤٩آ/ج الرحل، همل المج باب المتاّك، 

بشرحملم رصحح الليف هو ت خلة )٤( — اللحم مكتنزة أي ت جعدة )٣( — الجحفة ترب 
(.٢٢٩/٢الووي،ج

اصمرا،مادة )المقرئات، اللحم الخفيف الفرس الضامرت ( ٢٧)امة الخج، سورة )١( 
(•٢٩٩ص

حمدونبن محمد بن اش عيد بن محمد عيداش أبو الحدثين، إمام الكبير الخاففل هو )٢( 
ستةولد جزء، وخسماتة ألفا يلغت، التي التماتيف صاحبا البيع باين المعرونا ابوري النس

الصحيحين،على المستدرك ص1فا • للشيحين معنلما ميعيا كان وJلث٠اتة، وعشرين إحدى 
ءتو؛يموصوعة، أحادمث، فيه ل الصحة شرحل على لمت كثيرة أحادينا ءفيه الدهص تال 
الدمج،سيران بعدها، ومحا  ١٠*آ/٩٣ ج الخفافل، )تدكرة وأر؛عم-ائةاا. حمس ستة 

جم/أ؟ا(.
جامعالذهي، ووافقه الإستاد صحح حدينا هذا وقال ا  ٣٨٨آ/ج الخاكم، مستدرك )٢( 

٠٣٢المثورج!/الدر وانثلر: ، ١ ج البيان، 
والأعراض،كالأسرة، بعضهم، •ع الشر علاقات تنظم الم والقوانين النثلم وتشمل )٤( 

والمقود.والمعاهدات والأخلاق، والأموال، 
(.٢٥)آية الخديد، سورة 
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والعتيدةالشريعت تعانق وعر مهم أمر على أن أود الفصل محذا ختام وش 
عقيدة،بدون شريعة تضر ولا شريعة، بدون ءقيدْ فلا السماوية، الرسالات كل في 

العقيدة.ثمار والشريعة الشريعة، حد.ور فالعقيدة 

أندين أي - الدين طيعة أن يشين هذا 'وس • اش رحمه - نف محيي يقول 
الأخلأنيالتهذيي الجانب على يقتصر وألا بالتشرح، الناس لحياة تقليما يتضمن 
وحدياوالشعاتر العبادات على ولا وحدها، الوحدانية المشاعر على ولا وحده، 
ونظامللبشر، اطة أرادْ الذي الحياة منهج إلا الدين فما دينا، يكون لا فهذا كذللشر، 

عنالإيمانية العقيدة عنصر يتفالئ، أن يمكن ولا اش بمنهج الناس حياة يربط الذي الحياة 
أنيريد دين أي فى التفليمية، الشرائع عن الخلقية، القيم عن التعبدية، الشعائر 
عمليبعلل المقومات لهد0 انفصال وأي الإلهي، المهج وفق الناس حياة بمرق 

اف1أا،.أراده كما وءلبي٠0 الدين مفهوم ويخالف الحياة، وفى النفوس ني الدين 
اللام-عليهم - الرسل دعوة عرض في الكريم القرآن أسلوب نتح س وكل 

حشغيره* إله س لكم  ١٠اف راعبدوا لقومه الرسول يقول أن فما متجسدا، ذلك يجد 
كانتوّ والمخالفات، الخكرات س يعارضها ما وترك الشريعة بالتزام يهلالهم 

اللام.-عليهم الرسل نجد بعض، س أكم وبعضها كثيرة والمخالفات الخكرات 
سلأسثصالها نحررا وأكثرها المجتمع أمراض أحطر إلى دعوتهم يوجهون 

حذورهارآ،.

عمرين للمان الإلهية، الفتوحات ني الجمل المطي، ص ونقل جا'ا/اا، لقرآن، ا= 
• ٥٦أ/ ج بيرولتا(، المربجب، التراث إماء )دار بالجمل الشهير المجيلي 

•٤.ا/•ج القرآن، >ا(فييللأل 
أوفداؤ نائلا؛ الأتممادى الفساد ومحاربة التوحيد إلى الدعو؛ بين - اللام عليه - ثعي-، قرن )٢( 

اشياءعم،اكاس تبخسوا ولا المستقيم، بالمطاط وزنوا المغرين، من تكونوا ولا الكيل 
بينالملام- ءاو،< - لوط وثرن (، ١٨٣- ١٨١)الشعراء مفديزه الأرض ز تعثوا ولا 

ونيروزالعالمين من كران الاJأتأتون ؤ تاتلأ؛ الخالقي، الاسحلأل ومحاربة التوحيد إلى الدعو؛ 
*وديانع (، ١٦٦- ١٦٥الشعراء)ءاددن4 قوم أنتم بل أزواجكم، من ربكم لكم حلت، ما 

أيةدع بكل ^١^^۵ نائلا المائي، النرور بمحاربة التوحيد إلى دعوتع — الملام ليه ع— 
المعراء4 ■؛بالين بطشتم بطشتم يإذا تخلدون، لعلكم مصانع وتتخذون تعبثون، 

والعبثاللهو لأحل المشهورة المرق محي سون كانوا المرتفع المكان الريع: ( ١٣•-  ١٢٨)
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رمانناقي السحاب يناطحان المغترين مثل — محكمة مشيدة نمررا I مجماغ التوة، ؤإطهار 
العظيم،القرآن نمير )انظر والجبروت والغلظة يالقوة لهم وصف يطثتم; ا منا! 
نومهمع مود فيها تكلم الص الأمور - اش -رحمه اراذي الفخر ينرل (، ٣٥٤ج"ا/

ؤيدلالممانع اتخاذ )٢( الملو حي، على ؤيدل المالية، الأيية اتخاذ )١( ثلاثة - -؛الإنكار 
\(،ou/Y1ج الكسر )النمير بالخلو، التفرد حب على ودر< المالئة، )٣، التاء حب على 

إلىالدعوة بجانب الحريات بإطلاق فرعون وطالب اليامى الملخيان مومى وحارت 
تعديهم،ولا امراتيل، يش معنا فأرمل ربما رمولأ إنا فقولا ؤفأت؛ا• تعالى؛ نال التوحد، 

(.٤٧)طه، انع هن على والسلام ربلئ،، هن باية جئتاك ند 



امالمحل 
.س.محمل لمرة إباث 

لمحمدوالرسالة الإلهي الوحي إبان ت القرآني القصص أغراض من كان لقد 
منلهو المكديين تكذيب مقابل *ي - . - لحمد النوة اش إبان أن وبلهم، - . - 

المشككين،يتشكيالث، عابيء غير ؤلريقه في يمضي كي لرسولهالشتات أعتلم 
الي3لاون.وافتراء الكدبين، وتكدب 

بملريمين:- القرآنؤر القصص حلال مجن - . - الرسول بوة إبان وجاء 
•- . - ببص الأنياء شارة ت الأولي، 

•الغابر الزمان ش وتعت وأحداث نصص عن - . - إحيارء ت الثانية 

الأولالميحث 
—ه — الرّول بيعثة الأبناء بشارة 

نبوتهعلى شهادة أعفلم لهو محمد ببعثة المابقين الأبناء بشير إن 
سرقأن ينبغي )ومما —ت اش رحمه - يمية ابن الإسلام سيخ يقول ذللن، وم، وصدقه، 

مابمثل شهادتها ؤإما بنوته، شهادتها إما — — لحمد التقدمة الكتب شهادة أن 
الكتاب،أهل على حجة وهو تبله، مجن ويوة بونه علي، ابينات الايات هم، أخر، 
واللحدين(لا،.المشركين أصناف، من الكتاب أهل خير وعلي، 

.v٢٩٩/ج المح، دين بدل لمن انمحح الجواب ا ١١
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المامةالمارة الكتب أن أست كثيرة آيات •مر الكريم القرآن احتوى ولمد 
ؤإشاراتتصريحات على احتوت — خاصة بصفة — والإنجيل والتوراة — عامة صفة ب— 

مامنها أذكر الخ، . أصحابه. وصمة ومهجره وصفته وموته الرسول بعثة إر 

^مممحسأمحصياثلإاؤاؤامنؤ !لأدر: ' ' ' 
عقاثم يذ،ثمنه طن} عممحأ كا قثا؛؛؛'*،jp َقسا أؤ؛، ء ن1شمى ند 

كانواإنهم حش ببعثته ويهينهم — بالرسول اليهود معرفة أثبتت فالأية 
مجنعرفوا لما وفقآ الرسول بحث فلما المشركين، أعدائهم قتال قي به تمحمرون ي«

رمحي- هماس ابن فعن إسرائيل، بني من يكن لم لأنه حدا، به كفروا - كتبهم حلال 
قبل- ائه برسول والخريج الأوس عر يستفتحون كانوا يهود )أن ت - عنهما اه 

لهمفقال فيه، يقولون كانوا ما وجحدوا به، كفروا العرب من اممه بعثه فلما مبعثه، 
اشاتقوا يهود، معشر يا ملمة: بض أحو محرور بن البراء بن وبشررأ، جل بن معاذ 

أنهوتخبروتنا سرك، أهل ونحن — . - بمحمد علينا تستفتحون كنتم فقد وأسلموا، 
بشيءحاءنا ما النفير: بتي أحو مشكم بن ملام فقال بصفته! لما ومنونه مجبعوث، 

حاءهم)ولما ذلائ،: في تتازه حل اطه فانزل لكم! نذكر كنا بالذي هو ومجا نعرفه، 
المارعةإر الأنصار دعا U أعثلم من هدا فكان الآة(م اش. عند من كتاب 

بعضهموقال الإسلام إر الج موسم في دعاهم لما - الرسول لأمر للاستجابة 
.(إليه. ستبقنكم فلا يهود به توعدكم الذي للنثي، إنه وادإه تعلمون قوم )يا لبعفى: 

(.)٩٨آية المرة، صورة ( ١١
سوئهبعدها، وما بدرأ شهد الخزرجي، الأنماري صخر ين معرور ين البراء ين يشر هو )٢( 

•للرسول،. يهودية سمتها مسمومة، شاة من حسر مسموما،ي مات نومه، على . الرسول، 
ا/هها(.ج )الإصابة، 

أسابثي القول، لباب ا/ا،آا، ج العظم، القرآن تفسير ، Y٣٣٣/ج /شاكر، البيان جاع )٣( 
.٢١ص م(  ١٤٠٠الثالثة، الفة بيروت، العلوم، إحياء )دار للسور النول 

الحميدعبد الدين محيى محمد تحقيق؛ هس.ام، بن ال٠الالث، عيد محمد لأبى هشام، ابن سيرة )٤، 
اهأاه(ج؟/خماالنكر، صاآ)دار 
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إل: قالوانومه، من رجال، عن قتادة، بن عمر بن عاصم عن ، إسحاقارابن ردكا 
أهلوكنا يهود، من مع ن كنا أنا وهيام، تعالى افه رحمة •ع الإسلام، إلى دعانا مما 

بيتناتزال، لا وكائت، لنا، ليس علم عندهم كتاب، أهل وكانوا أوثان، أصحاب نرك 
يبعثنى زمان تقارب إنه لنا؛ نالوا يكرهون ما يعفى متهم نلنا فإذا شرور، وبينهم 

رسولهاممه يعن، فلما منهم، داالثا هع تما كرا فكتا ؤإرم، عاد تثل معه نقتلكم الأن 
إليه،نادرناهم به يتوعدوننا كانوا ما وعرفنا تعالى، الاده إلى دعانا حين أجبناْ 

كتابجاءهم ؤولما القرة•' من الايامتا هؤلأء نزلتا وفيهم ففينا به، وكفروا به قامتا 
ءنءظواف<هالآيةرم.

>تحار: نال اس؛ الأة 
^^نأمميىومح|تيرن.

ابناء٠ما:يعرفون كماايعرفونه تعال: قوله في - افه رحمه - الزمخثري قال 
المعينبالوصف غيرْ وبين بيته يميزون جلية معرفة - افه رسول )يعرفون أي 

رصيعمر وعن غيرهم، وأبناء أبناؤهم عليهم يششه لا كما عليهم يشب لا المشحص 
بابني،متي به اعلم أنا فقال - . - افه رسول عن سلالإ، بن افه عبئ سأل أنه عنه اأ،ه 

بنمخرمة بن مس مول بمار، بن إمحاق، بن محمد بكر، أبو الإ-؛مارك، الحافظ العلامة *و ، ١١
نيح؛رأ العلم أرمة أحد كاذ< عني، وحدث مالك ين أنس رأمح، مناف، ء؛د بن الم،للسا 

وندثقة محي كان سعد: ابن نال، آحرون، وصعقه بعضهم وثقة والير، اامغازك، معرفة 
ولدوالقدر، ودمي؛التشح يدلس صديقا المغازي، إمام حجرت ابن وتال، عنه، الماس دوكا 

)انفلرومنة وحسين إحدى منة بها ومات بغداد إر حرج نم بالمدينة وأقام شمانض سنة 
، ١٧٢ا/ ج الحفاظ، تذكرة ؛ٍرورت،(، صادر، )دار  U٣٢/١ معدج لأبن الكبرى، الالتات 

.٤(  ٦٧ص التهدب، تقرب 
عالمثقة ناص الأنصاري، الأوسي المعان بن نتادة بن ءمُ بن عاصم معر، أبو *و ( ٢١

الملأء،اعلأم )صر ومنة• عشرين سنة توفي كيرأ• إصحاق، ابن عله اعمد بالمغازى، 
٠( ٢٨٦ص التهدب تهدب ، ٢ ٤ ٠ / هج 

،X٢٨٤/ ج المسيح دين يد-ل، لن الصحيح الجواب ، ٢٣١/ ا ج هشام، ابن سيرة ، ٣١
(.١٤٦)اية القرة، محورة )٤( 

ثمالإسرابلي، الخزرج ُن الموافل حلف الحارث بن سلام بن اث مد يوسف، أبو *و ، ٠١
هوالرسول أن له تين فلما اليهود، علماء من وكان _؛؛؛، بتي س كان الأنصاري، 
منةبالمدينة، .امحت، بالجنة، . الم، يشرم إسلامه، وحس اسلم الموراة في الموصوف 

•٨(.ج؛/ )الإصابة، وأربعين ثلاث 
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!oJLp-؛والدته فلعل ولدي فأما مي، أنه محمد ش أشك لت لأني تال• للم؟ تال• 
رأسه(عمر فقبل 

يه؛اصمتنشؤ تحال: تال الثالئة: الأية 

مم»1ويك• بمني؛٠,؛^■ وؤ _ . ٢^٠؛^، من قادثأئثذدادأنأظ قالوا لتمٍى 
انمللأتاورسالاتهم، الرمل بين الترابهل حقيقة الأية هد0 تصور • ه آأندءتو'س>. 

محمدنبوة يؤكد ومحذا بعضا، يعضهم يصدق أل عليهم افه أحده الذي العهد من 
ثلثاإثآمنثوتسإذبمثذلماسهممكاقالتماومحه:ؤ 

صح،آشِممآ؛س ٢٠^^^صر a ه؛محة 
هماسوابن طالب أبي بن علي عن ردى ما ص عو دع 

عليهاحد إلا بعده فمن أدم نبيا، وجل عز اش ييعئا لم قالا: حنث همهما- افه ض ر- 
العهدفيأحد ؤيأمره ولينصرنه، به ليزمنن حي وعو بمث لثن -.• محمل• في العهد 

عرقوه•
.)ا(تمرالكشاف:جا/آ'ا

.( ٨٢— )١٨ آية يران، آل صورة )٢( 
اوالتوراة، ويصحة السلام عاله موصى معترفأبنيوه كان أنه أي معهمءI لما ال٠صدiا ب الراد )٣( 

عجردكان محمد أتى فإذا - .. — محمد يمقدم بشرت التوراة إن حيث من سهم لما ممحدتا 
تسهم لما مصدتا المعي»' يكون وتد ت ٢( * ١ ؟/ ج الكيتر، )التفسير للتوراة مصيفا عجينه 

،a١١٩/ ج الكيير، )التفسير ومقاصدها الشرائع وأصول والنبوات التوحيد في لهم موافقا أي 
(.١٢٨٠/ ا النارج تفسير 

يهتمسك فيما إلا التيد يتصور لا )١( وجهتتن من القرآن وليس التوراة هو المنبوذ أن الراجح )٤( 
يكنلم القرآن الراد كان لو )٢( نذه. يقال لا أصلا الشيء إلى بمقت لم إذا و\ الإنسان، 

للتوراةنبيهم بمح كيف نيل فإن بالقرآن، يصلفون لا أكثرهم لأن معنى فريق لتخصيص 
وليسوصفته نعته من . محمد نبوة على يدل ما كل هو المنبوذ نيل بها، متمسكون وهم 

٢(. ٠٢م ج الكبير، )التفسير وتشريعاتها التوراة أحكام كل 
(.١٠١)آية البقرة، صورة )٥( 

للإمامالتنزيل، معالم المسمى البغوي تفسير ، ٥٥٦—  ٥٥٥/٦ج /شاكر، البيان جاح انظرت ، ٦١
المعرفة،)دار صوار، ومروان المك الرحمن عيد حالي ت تحقيق البغوي، الحسين محمد أيي 

جالمقلم، القرآن تفسير ج ه(،  ١٤٠٦الأولى اللبعة بيروت، 
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ؤإنالأيتان، *وهاتان اش_ت رحمه - الطبري جرير ابن الممرين شيخ ينول 
أحازمن ميثاق به وأحد اشهد أته اخر بما وجل عز اش من فيهما الممر مخلج كان 

اهرسول مهاجر حوالي كان من إحبار به مقصود فإنه ورسله، انبياته عن يه، ميثاقه 
بنبوةالإيمان قي العهد من عليهم ه عما ه حياته أيام إمراتيل بني يهود ن جم. 

المواثيقمن وأسلافهم آباتهم على آحدا اه كان ما تذكيرهم به ومعي - -. محمد 
علىونصرنه واتثاعه تصديقه في إليهم وتقدمت، خمأقهآ افه أنبياء كانت، وما والعهود، 

إليهم،ابتمثها الش اسياته إل أنزلها الش الله، كتب في ما وتعريفهم - وكذبه حالفه من 
الوعلامته صفته من 

تقريرتعديد الآيااتج هده من المقصود أن *اعلم — اش رحمه — الرازي ؤيقول 
لعيرهمنيئا محمد نبوة على يدل مما الكتائب،، أمل عند المعروفة الأشياء 

أحذتعالى أنه وهو الأية، هده في تعالى اف ذكره ما جملتها ومن لمنادهم وإ٠لهارا 
لمامصدق رسول جاءهم كلما بأنهم والحكمة الكتائب، أتاهم الذين الأنبياء مجن الميثاق 

ذلكعن رجع من بأن أعال وحكم ذلك نلوا أنهم وأخر ونصروه، به آمنوا معهم 
علىأوجس، تعالى انه الكلام فحاصل الأية، من المقصود هو فهذا الفاسقين، من كان 

معهم١٠رلما مصدقا جاء رسول بكل الإيمان الأنياء جميع 
محدوكمأؤ؛، آلبذآمحى آلثنود يقعدث أق،، ؤ •' تعال تال الرابعة؛ الأية 

ثلأوتحل، آكهم م ديتثنيم أتمروي أنرهم دألإنج-في اتص ي، ذكميابمدهم 
قثيثَكاثن آنج، اخزبب عنهم يبمخ آلثتءث عثهث ألْلبمتي 

والانجيل،التوراة في للرسول ذكر وجود على صريح نص الأية هذه إن 
نبوتهوصحة بعثة أن على يدل )وهذا - الله رحمه — الرازي الفخر يقول ذللث، وش 

مجنالكلام هذا ذكر لكان مكتوبا يكن لم لو ذللئ، لأن والإنجيل، التوراة في مكتوُب، 
والبهتانالكذُبه على الإصرار لأن قوله، قبول عن والمحارى لليهود اامنفرا'ت، اعفلم 

. ٦٠٦٣;ج /شاكر، البيان جامع  ٢١)
. ١١٤جA/الكبير، )أ(اضير 

(.١٠٧الأءرا؛،،آة)مور؛ )٢( 
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^زبممممكؤا'تيؤ الخاسة: الأيت 
،.لنئ؛إا.هل

فىلموجود به والتنويه المان هذا ذكر وإن رأى - اه رحمه - ٢ كشر ابن يقول 
افأحذ كما وحديثه الدهر تديم في به تئروا الذين أنيائهم عن المأثورة الأولين كب 

لهميكن لم أد ت بقوله إّرائل بمي من المكذبين عر أنكر ثم بذلك، الميثاق عليهم 
ذلكعلى الصادق الشاهد من يكفيهم ليس أو *أي إسراتيلت بتي علهاء يعلمه أن آية 
والراديدرسونها، الش كشهم القرآن،ي هذا ذكر يجدون إسرائيل بمي س الملماء أن 

كماوأمته ومبعثه - ه - محمد صفة من أيديهم في يما يعرفون الذين منهم الخيول 
ومنمتهم أدركه عمن الفارّيأ وملمان ملام ين اش كعد متهم آمن من بذلك أخر 

ثاكلهم(ل'/
١٠كتموا ولذلك ورسوله، الإسلام عادوا نقد إمراتيل بني علمام من ٠لاتفة وأما 

مكانتهمعلى وخوفا حدا - ومبعثه وبصمته - ه - بالرصول اللم من عندهم 
ذلكأن مدعين الأخبار بهن0 المبيحين إخوانهم لاموا بل بالكتمان يكتفوا ولم - الدينية 

(.١٩٧- ١٩٦آيت)الفرا،، مودة )١( 
ثمالمري ضوء ين كثير عمرين ين إسماعيل الرين اد عالفداء أيو الكبير الحاففل هو )٢( 

تيميةاين وصحب المزى الحافظ وصام دمشق وتدم مبعماتة ستة ولد الشاغس، الدمشقي 
الاستحضارّهل الحفظ كثير كان وأوذي، ذلك سب وامتحن آراته من كثير ؛ي وتبعه 

فيكتاب ثاني الشهور التفسير له والتفسير• والحديث التارح في العالم رياسة إليه انتهت 
أرعمنة مجان والتهايةا، ءاليداية اكارح موسوعة وله جرير، اين نمير يعد يالمأثور النمير 

القرنيعد من يمحاسن العالاير البير ، ٦٢٣٠^ ج الذهب، )شدرات ٠ وسبعماثة وسبعين 
القامة(.تيمية، ابن مجكتية . \ oT\/ج للشوكاني، المساح، 

أصبهان،مجن ونيل رٌز رام *ن أمحله اسمه، ش اختلف الفارسي، سلمان اش، عيد أبو هو ( ٣١
هاجرحتى بالرق فاشتعل بالخديثة وبيع فأسر حلله، في فحرج سمث ه الشي بأن سمع 
متااسلمان الرسول.ت عنه تال الرسول. راتع وأسلم نفسه تشرى المدينة، إلى .ؤ النم، 
عمرهفي واختلف محلويلأ عتر نيل الحندق، بحفر أشار الذي وهو الخندق شهد الييحت،، أهل 
فيمات ٠ الثمانين على زاد عا أنه لي وظهر ت الأقوال تللث، في المفلر بعد قال الذهبي لكؤ، 

وُاج؛/٥٧ سعد، ابن طقات وانظر: جم/ماا، )الإصابة، عفان. عشازبن خلافة 
يعدها(.

.٣٦٠"T/ ج سير(، ريممرف العظيم القرآن )،(-فير 
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ا jjى بمي إك ؤإداحأدبمئهم ؤ نعار؛ نال اش، عند الحجة عليهم يقيم أن شأنه من 
ابنيقول ، 1ثلأثقازن.^١١٢دءمتزذغم أث؛■عوكم يثادح أءت4متام 

اليهودعن ذكره تعار اف من خر تعقلون*، •أفلا )ونوله: - اش رحمه - جرير 
عليهم،لهم اش نتح بما - الذ رّول اصحاب أخروا ما عر إحوانهم اللائمين 

الحم،أصحاب إخاركم أن وتعقلون، القوم أيها تفقهون أفلا لهم؛ نالوا أنهم 
عليكم؟!بها يحتجون ريكم، عند عليكم لهم حجة ميعوث، نص انه كتكم ر بما 

أخرتموهمما بمثل تجروهم ولا قلتم، ما مثل لهم تقولوا ولا ذلك، تفعلوا فلا أي؛ 
بنحيي لأخاره الكاتمين - الد لرسول المعادين هؤلاء ومن ذلك(أ^، من يه 

أبيولد من يكن )لم قالت؛ أنها - عنها اش رصي - حص بن—، صفية فعن ، أحي، 
أحياتيإلا إليهما أهش ولديهما مع نط القهما لم مني، اليهما أحيا أحد وعم، 
أبيإليه غدا ، vj^_بن عمرو بض نرية نزل ناء - -ه اف رسول قدم نلما دونه، 
فجاءاناالثمس، مغيب، .ع إلا حاءانا ما فواض معاننن، احيا، بن ياسر أبو وءم، 
مانواه أصغ، كنت، كما إليهما نهثثت، ، الهويرر يمشيان صاتعلين كلأنين فاترين 

وافه،نعم، قال؛ هو؟ اهو لأبي،• يقول ياسر ابا عميا فمع—، منهما واحد إر نغلر 
عداوتهنال؛ منه، لث، نففي فماذا قال؛ والأه، نعم، فمال؛ وصفته؟ بعينه تعرفه قال؛ 
.، ؛مت،(أ ما وافه 

من،مءؤثيدثاهد ،ل،أزءمرإنمحآمذبمنيآسؤ تعار؛ قال السائمة؛ الأية 
(.)٦٧آيأ المرة، سورة )١( 
. ٢٥٦ِ  Y٢٥٥/ ج شاكر؛ / المان جاسر )٢( 
علههارون ذؤة من المر بتي من شب ين أحيإ بن حي بنتا صب المومشن، أم م،  ٢٣١

افر—ول، ناصطغاها السبايا، سمر فين، حيبر، يوم الحقيق ايي بن كنانة زوجها تتل السلام، 
تردأن الر—ول، فآمرها اليهودية، بقولهن يعيرنها زوجاته كانت، أعتقها. آن بعل. تمسه ل. 

طنونت موس• دعمب هارون وأمح، محي• يزدحم، مم، حترأ تكونان وكشح يقول؛ عليهم 
.يعدها( وما  a١٢٦/ ج )الإصاية، ممارية، حلافة في وحمحمن اثتتتن 

والوتارالكبة ؛معنى اهون• الكلمة أصل من وتور لين، فيها مشية ص )أ(الهوينى: 
الأصفهاني،،يكر ابي بن محمل• للإمام وااحدبث،ا القرأن عريي في المضثا )المجمؤع 

الهل؛عةالإ—لأس، التراث إحياء مركز القرتم،، أم )جاسة الغرباوتم،، الكريم عال تحقيق: 

.هثامجم-إاض ميرة وانغ1ر: ، ٥٣٣صا'لبوةط،ججآ/
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ابنذهب ،، ه١١أفلتية. ألمنم هزي آق■ثُ وكذؤوأ' قاثن ْق ،، 
شهدلأته سلام بن اش عبد الأية ؛ي بالثاهد المني ان إلى ، اكاJ^رين١٢وجمهور عباس 
أنهنعرف وامله وجهه إلى نثلر عندما - ه - محمد نبوة من وتحقق القرآن بمدق 

الوالي واعا، اله الي الثلأثتل٣، الأمثلة عن أجابه عنين أكثر وتأكد المطلر المي 
يعلمءاإلأني•

يمشيلأحل يقول الني سمعت )ما ئال؛ وناص أبي بن  ٢٤معدلوعن 
الأيةهده نزلت وفيه تال ملام، بن اممه لعيد إلا الجنة، أهل مجن إنه الأرض! على 

،.مثله«(ل على إمرائيل بني ص شاهد اوشهد 
اقه،كتاب س آيات تئ نزلت تال: - عنه اممه رصي - سلام بن اش مد وعن 

يهدىلا افه إن واستكبرتم فأٌن مثله على إسرائيل بتي من شاهد اوشهد فئ نزلت 
علمعنده ومن وبيتكم بجي شهيدا بالله كفى اتل هما ونزل الظاJين٠ القوم 

،.اممابا١٦

مبمبجلمحللمح،رظآملورمح،ؤ تعال! تال السابعةت الأية 

آية)•١(.الأحناف، )ا(ّور، 
جالطم، القران ضير انظر: )٢( 
الولدبال وئ الجة؟ أعل أكله طعام أول وما اuءة؟ أشراط أول U عي:  ■_الأطت )٣( 

بابالأنساء، محاب البخاري، صحح ؛ي الحادثة مميل )انظر أمه؟ إلى أو أيه إلى سنع 
ر؟(،ج*ا/\امآا،ومتدأحد؛ج*ا/يىا(.

القرمي،نعرة بن مناف ء؛د بن ماللث، وناص، أبي واسم وقاص أبي ين صعد إمحاثا أبو *و )٤( 
القادسية»ى المسلمين تائي وكان اه سيل في سهم رس من أول *و المشرة، أحل 

الشورى،أهل المنة عهر؛ي احتاره ٠ مجشهورأ؛دللث، الدعوة مجاب كان المراق، ويتوحات 
(.٩٢ا/ البلاءج أعلام مير وانظر ، •؟/■YAج )الإصابة، وحسين. حمى سة مات، 

رمحي— سلام ين اظه عبد منائب، باب؛ الصحابة، تل  ١٠٠محاب صحيحه، ني البخاري احرحه )ه( 
نماتلمن باب الصحابة، سائل محاب صحيحه، فى الم موأحرجه ، ١  ٣٨٧م/ ج _ صه اهله 

١ّ(  ٠٩٣ (/ )ج - صه اطه رضي - سلام ين اا؛ه عبد 
-هه اه رغي - ملام ين ا،له عبلؤ مناب باب؛ النانب،، كاب مننه، في الرمدي أحرجه )٦( 

. iTA/yج الخور، اكر وانظر: ، ٦٧٠إ 0ج 
)لينمه: عن تال كما افه. رسول أسماء احد عو راحمي( و )٦(، آية الصم،، سورة )٧( 

٨٨



كيلكلكنت وربما - بمحمد بشروا الأنبياء أن أكدت آية أصرح يي الأية هذه 
قالكما رسول، - -. محمد وبتن بينه يكن لم - السلام عليه - *ريم بن مس لأن 

لمحنهمحي لص دالاحرأ، الدنيا ر 'ريم ابن بعيي الناس أدر ُأنا 
•٠^١،•نم• 

بمدقوالبشير، التصديق بعمليم يقوم - محمد مل رسول كل كان وند 
)متةالد رحمه - القيم ابن يقول بعدم، من يأتي بمن ويبشر الرسل من سفه مجن 
الرسوللكن ولما ا؛ق(لآ،، البمدق واللاحق ياللاحق يبشر السابق أن رسله ني اش 

الرسلتصديق ومحو العملية؛ من واحد بشق إلا يقم فلم البيين محمد-.-محوحاتم 
نبمثدأإُلي جاء & ؤ تحار• نال، بعده، برمول التبشير دون — جميعآ — ال-'بقين 

الرسالةحلقات تصور الأية )وهذ0 اش رحمه - تف سيد يقول ، ٢٣١ه امحمحن. 
اتجاهها،في واحدة حقيقتها، في متماسكة وص بعض، إر بعضها يسلم المترابهلة، 

وهي. . المتصلة. الهلويلة السلسلة في حلقة بعد حلقة الأرض، إر السماء من ممتدة 
أ.صوره(؛ في متعدد أصله في واحل منهج نهو ومنهجه، افه بفعل اللاتقة الصورة 

اضعبد رإني • بقوله به، — السلام عليه — عيس بشارة — .y — اش رسول أكد وند 
أبيدعوة ت ذللث، بتأؤيل وسأتبثكم يته في ل٠نجدلر آدم ؤإن النبيين، وحاتم 

لهأصاءت نور منها حلج أنه رأت الك، م، ورئيا ترُه عيي وبشارة إبراهيم 

الذيالحاشر وانا الكفر، يى اش يمحو الذي الماحي وأنا وأحمد، محمد، أنا ؛ إصماء حمة __ 
؛يحاء ما باب، المنام،، -كتاب، البخاري صحح المام،(، وأنا ثدمي، على الناس يحتر 
وهوالأنباء، ءم_ه أي 'ادام،'ت حجر؛ اين نال ، ١٢٩٩"ا/ج .، اه رمحرل أسماء 

الباري،جا"/؛؛ا(.نح )انفلر ضء. بميم لمي الذي الخاتم 
.٦٧ص تخرجه تقديم )١( 
ادالخب؛ن،الكتب، )دار الجرنية نم ابن للإمام والنصارى اليهود أجوبة في الحياري هل.ايه ( ٢١

٠١٩٠ص ٥(،  ١٤٠٧الأولى، الفة لمان، بيروت،، 
)٧٣(.آية الصانات،، ّور؛ )٣( 

آ/آههمأ.ج القرآن، )أ(فيظلأل 
)الفتحالروح نته ينقح أن نل أي الأرض، دم، الجداله على ُلم، امح، )ْا'النجدلا؛ 

٠ Y١٨١/ • القاهرة(، ،، ٢١۶٧١)دار الما<. الرحمن صد احمد الرباني، 
'^٠:،و؛ط*4م آياتلئ، عليهم يتلو منهم رسولا ليهم وابمث، ^ربنا تعالى؛ نوله إلى إشارة ٢٦)









لماالملأآ عليه لأنه وذلك اه، عند من القرآن أن على آخر تأكيد ، ر ه ألآُإبم. 
معأصلا تفاوت غير من الأولين زبر في عليه موجودة مي ما على المح القصص هذه ذكر 

تعاررآ،اش عند من إلا ليس أنه على ذلك دل والاستعداد، بالتعلم يشتغل لم انه 
اخبرهمفإذا . .).تبقوله - افه رحمه - تيمية ابن الإسلام شخ الاستدلال هذا ؤيوكد 

بخبرذللت، يعلم لم أنه يحلمون ومحم ني، أجمره من أو نص إلا يعلمها لا اش بالغتوب 
تعالىا)،ه يدكر0 ما )وجميع ت كيلك ويقول ، (١ . • نص انه لهم تسن الأساء من أحل 

جضمحن كانوا إذ الأولى، بطريق محمد نوة على يدل الأساء تمص من القرأن في 
ءذليم(رأصل فإنه هدا، معرنة فينبض أكمل، ونبوته واحل 

تدلالأنبياء تصمي جميع أن — اش رحمه — تيمية ابن الإسلام شخ ذكر كما و*و 
يركدبما اف ذيلها فصص ارع إلى بالإشارة هنا ،أكتفي لكك، ~ . ~ محمد نبوة على 
•نوته على دلالتها وجه تومحح الص المرين بأقوال وألحمها - ه - محمد نبوة 

تعمران بتت مريم كفالة • الأولى القمة 
أشنِآمملهم إذدتوث> قين وما'،سث، إلك، زجه أنياءألب-، ين د'لأث، ؤ ت٠الى! نال 

4ثثيمرإثبخ«ثوة. 
أخبرالتي الأحبار • ُذللث،ا بقوله ثناؤه جل 'يمي — اش رحمه — جرير ابن يقول 

الاياتقي نص ما ائر وسيحص وابنه ونكريا مريم، وابنتها عمران امرأة عن عباده بها 
حفيمن لأنها الغيب، أناء سن أنها وذكر ^^٦، ها0أقآتاظم2ءائمدهمحا ؤ قوله: من 

منقليز إلا يعلمها لم بل قومه، -ه-ولا محمد عليها بمللع لم الص القوم أخبار 
علىحجة إله، ذلك أوحى أنه سه تعالمح، أجمر ثم ورمالهم، الكتابين أهل أجمار 

(.١٩٦أية)الشعراء، سورة )١( 
٠؛آ/ها"ا ج ريتصرف(، الكبير التفسير )٢( 
.١ ٤ ٤ / ا ج المّح، دين بدل لمن المحح الجواب )٣( 

ليتان.— ييروت — الخلية الكتب )دار ، ٣٩ص تيمية، ابن الإسلام لشيخ )؛(النبران، 
ه'،ام(.

(.٤٤)آية عمران، آل صررة ره، 
)٣٣(.آة ممران، آل سورة )٦( 



الكتابين،أمل كفار من رمالته منكري عذر به منه وتهلعا لصدقه، وتحقيقا نبوته، 
يدركولم - خمائها مع - الأنباء هد0 علم إلى يصل لم محمدأ أن يعلمون الذين 

محمداأن عندهم معلوما كان إذ إياه، افه بإعلام إلا — أهلها عند خمولها •ع — معرفتها 
محاحبولا الكتب،، تل من ذس، عالمه إلى فيصل الكب، فيقرأ يكتب لا م - 

^١،.٠٠٠٧من؛علمه فيأحذ الكتج، أهل 
اللامعليه - تؤح ئصة I الثانية القصان 

هنئاولاممكمنؤق أنت، هتالتتآ ماَكث أناءآلشرم؛؛يعإقلئ، من تلذك ؤ تعار; قال 

—اللام عليه — نوح قصة مرح لما تعالى أنه )اعلم الله رحمه — الرازي يهول، 
شرخاهاالش التفاصيل وتلكؤ ذكرناها الى الآJاتا تلك، أي »تالاائ،ا< نال التفصيل على 
تحرف،كنت، محا وأنلثؤ الخلق، عن غائبة كانت، الش الأخبار من أي الضب،، أنباء من 
الالمسألة هذه تعرف لا لإنسان كالقول - أيضا يعرفونها كانوا ما نومالثج يل القصة هذه 
•، بهاآأالتجهيل في مبالغة بلدك أهل ولا أنت، 

أنهعلى يدل التفصيل بهذا للقصة ونومه اللام عليه معرفته نفي ومقتضى 
وصينه.نبوته على دليلا ذللن، فكان إليلثؤ" ١نوحيها قال! لذللاج الوحي، بهلريق تلقاها 

الذينقومه أن الناس علم )فإذا — افه رحمه - تيمية ابن الإملأم شخ ؤيقول 
أنهيخبرون طريق يكل سونه ش القدح بمللبون وكانوا العداوة، غاية له معادين كانوا 

هذا،يعرف س بلده ولا قومه ني يكن لم وأنه هذا، مثل يعله بثر عندهم يكن لم 
وآياتهأعلامه س هذا وكان افه، به أنبأه إنما هذا أن س قومه علمه مجا الناس علم 

«عبهذا قومه أخبر حين وأنه آياته، محن أنه القرآن فى افه بين مما وهذا وبراهينه، 
يعلمكان من فينا بل I له يقول أن منهم أحدأ يمكن لم له، عداوتهم وفرط تكذيهم 

غيرنا(س أو محنا تعلمته وقد ذللثج، تعلم كنت، وأنت، ذالث، 

■يثر، )بتصرف ٤ ' ٤ l/ ج شاكر، / السان جاُع ، ١ ر 
(.٤٩)وة عود، مودة )٢( 
.٨ / ١٨ج ، سر( )بتصرف الكر التمر )٣( 
٢٦أ/ ج المح، دين بدل لن الصحح الجواب )٤( 



الملامعله يوّف. محة اكاكة; القصة 

وماَمحٌأإي^٣٢أنتم^،j؛jينلكثذأمءآلتساض؛بهالظش ؤ تعالى؛ قال 

نبأمن مبق ما إلى إثارة راذلك® )ونوله -؛ افه رحمه - الزمخثرى يقول 
إلالك يحصل لم غيب المأ هذا أن والمعي؛ - اش لرسول والخناب يومف، 

إلقاوهموهو أمرهم، أجمعوا حين يعقوب بمي تحضر لم لأنلث، الوحي جهة مجن 
اككذُينمن أحد على يخف لم لأنه كذبه وبمن بقريش تهكم وهذا الثر، ني أحاهم 

يكنولم منه سع ولا أحدأ فيها لقي ولا وأشباهه الحديث هذا حملة من يكن لم أنه 
ورواته،حملته أعجز الذي العجسب، القصص هذا وقص به أحبر فإذا نومه، علم من 
الوحي(رآ؛.جهة من وأنه مه ليس أنه في شبهة تقع لم 

الكريمةالأية هذه في تعالى أشار )وقد - افه رحمه - الثنقيهلي الشيح ويقول 
—— أنه ُع القصة هلْ له وفصل القران عليه أنزل لأنه — — نبينا نبوة صحة إلى 

فيوجنله يه' المكر على أٌرهم أجمعوا حين يعقوب أولاد لدى حاصرا يكن لم 
٢.ر نفسه( تلقاء من عرفه ما ذلك إليه أوحى اممه أن فلولا الج—،، عيابة 

الملامعليه - مرمى قصة الرابعة؛ القصة 

مىَقت ^١ ألآنر محؤص إك ئثينآ إل إتاف ِقث وما ؤ تعالى؛ قال 
قتهئثيةiائقلاملاءنجمآلثثزرماطثثابتافيت>أهلبمدرنتتنلؤأأفنهدت.لآكتا 

منثينثه ؤإه، إيثادتا ألثلؤر َقث,بمبي، ثما منسدمى. ءًئ وإتئ هثهم»اينتثا 

(.١٠٢)آية يوصف، صورة ( ١ ) 
.YUU/Yج الكشاف، )٢( 
مدرسممر الجكتي الخائر عبد ين المختار محمد بن الأمين محمد الشيخ هو  ٢٣١

المدينةفي مدرسا واستقر ( ٠٠ ١٣٦١)موّج بها، وتعلم ولد — موريتانيا — صنقيْل علماء من 
سنةبمكة توفي المنورة، بالمدينة الإسلامية الجامعة في وأحيرأ الرياصى، ثم المنورة 
البحثءآداب و المجازء جواز ُاّّغ و الثيانء أضواء ءتمسير ت مولخاته من م،  ١٣٩٣

n/>،؛(.ج واوناظرةأ)الأعلام، 
ج)!(أضواءالبيان، 

٩٠







يسميهمثالثة وتارة ، يسميهم وتارة 
طلعةفى »الملأ« ولكن إلا اش بعثه نى من U أنه  U^>-lص ااالألكير«، 
قفية— العالمين لرب والامحشلأم الإذعان ويرفضون لدعوته، والمتصدين المكذبين، 

—اللام عليهم — الرمل أن هو الرمل، لدعرة الملأ تصدي وسبب، — الأساس الرمل 
يرونأنهم كما لأنفهم، الولاء يريدون والملأ المالمين، رب فه الولاء إلى تدعون 

الاجنماعيةمكانتهم لهدم درأ - الرمل إليها يدعوا -اش إلا إله لا حقيقة في 
الحقأصحاب غفلة في أو الحق غيبة في عليها حصلوا الش - الفعية امتيازاتهم وزوال، 

الظلموتحارب والعدل،، المساواة إلى تدعو — عرفنا كما - جميعا الربانية الدعوات ف- 
ماأولى لدللنا هدا، يومنا وإل العصور أقدم مند الهلعاة رصاه لا  ١٠وهدا والاستبداد، 

ويبغونهااطه سبيل عن يصدون الدين المتألهين اولثلث، •ع المثاديء هده تصهلدم 
الخدلعأمالمي، وامتخدموا فيها، هوادة لا شعواء حربا أعلنوها ولهدا أ عوجاأ 

هابملةلكنت، مهما - أهدافهم تخدم أنها ظنوا وسيلة كل استخدموا بل والتمويه، 
وزعزعانوأتباعهم، الأنبياء سمعة لتشويه — منهلقهم فى الوسيلة تثرر الغاية لأن ودنيثة، 

والسفاهة،الضلالة إر بوهم ونإخلاصهم ل فشككوا إليه، يدعون وبما بهم الثقة 
.الدنيا إل والركون بالإفساد وانهمرهم 

حاءما أن وزعموا — السلام عليه — نؤح إخلاص في شككوا نوح نوم  ٧٢٠فالملأ 
للأ؛ثرظ؛ؤيب^محأٌَةثأأمحسعاثأ ؤ ت والكانة الرفعة أحل  ٧٢٠لكن به 

(.٤٧٣ص القران، غريب ني )الفردان وحلالا، هاء' ب= 
إليرجع الذين ومقدموهم ورذسازهم ووجوههم النوم أتواق •الملار منغلودت ابن وثال، 

٠املأ،( مائة _جا/؟ها، بيروت صائر، —دار متفلور لابن الرب )لسان تولهم• 
منتمثاليء القلوب لأن أر المجالس، صدور بملوون لألهم إما ت الوصف بهذا ووصموا 
أوالمحافل، ني إليهم توجه العيون لأن أو رؤيتهم، من تمترء الأبصار لأن أو متهم، 

الخ.٠ ّ الصائثة والاراء بالأحلام ملأ لأنهم أو واوت-..انون، يظاهرون أي؛ يتعالزون، لأنهم 
.١( 0 • ١; ٤ ج الكبير والضير ، ٢ ١ ٢ Y/ ج الكشاف )اظر 

(،٧٤ص )المردان، مترف فهو فلأن أترف يهال،; العمة، »ي النوّع الترثه: الراغِ، تال )١( 
أولو*م كبرت ابن، وتال الثر، م، ودثا-هم ونادتهم •ماوتهم هم امرفرها•: ثادة: وتال 

الرازك،؛الغخر ونال جم/غ؛ه(، العفلم، الهران )شر والرياسة والثروة والحشمة الغمة 
واللاعب،الثهواُت، إلا بممون فلا أبملرتهم، أي: الثممة أنرفتهم الدين عم •الخرفوزا: 

(.٢٠٦/YUج الكبير، )الضير الحق، ءلاو_ا في المشاق تحمل ويبغضون 



ي،دويوءإمادر،نف< ألمألأين ثاو ؤ أيفبمآت ؛،^١^ اتهمو0 ه لانف3قلطيصكم 
صثز،مح.هلآد

توالكذب ، ئ لسقا يا — السلام عليه — هودا اتهموا هود قوم من والملأ 
.يرنث>أممذبمىلآ، قئنث لرحن>فيساسوإدا مهؤ1ائا ين أؤمنث<كتحأ أتلأ ، ١١٠ؤ

عليهِ شعب اتلع ني الخسارة كل الخسارة أن زعموا ثعيب قوم س والملأ 
.محتالمحؤامحروث.ؤ السلأم_: 
هوبما - اللام عليه — موصى اتهم فقد — زمنه ني الملأ رأس وهو — فرعون أما 

—اللام عليه — موسى وصم، حيث واسلت،أا بدائها ُررمجتني المثل حد على فيه، 
ؤثاوؤ لقتله، مبررأ ذلك، وجعل الأرض، في اد يالإغوبهتانا زورا 
،^٦، آلذثاد. \يث>؛يى ذ يقهن 1وآن دكء=ظم نيئ آن ٠اد، •أإؤآ يى تتنغ مبمث أثق 

الالفمصدر هو أنه مع - حياء دون - هذا ؛ادعائه فرعون يتبجح كتما وانمصيا، 
ئءمل٢؛^)، ؤ، ءأ؛آ *ؤنى إة ؤ ت الُالض رب بشهادة - وترويجا وحبكا ناعة ص- 

،؟٠١٧ألتئسدن من ماءهم هم أماء ينج تبم ئامة شإتعاضثعفا آهلها 
مذقآهائcصسم نس0 ؤ ! الألوهية؟اادءاء من أنح اد فوأي 
ومتيلحرياتهم، وكبت، ، العباد استعباد من أعفلم فساد وأي ل ه عءةسا إلنو 

جرأتهفست، السبب، عرف إذا العجب يبهلل ولكن أ أ نسائهم؟ واستدلال، ايتائهم، 
ينكروافلم ، ه ^،^ ١٠ئلنعخئقوم،/ ُؤ ؛ االزحرف،اامحورة في اف قاله ما هذْ 

(.٢٤أية)را(اوؤمون، 
وة)-آ■(.الأعراف، محررة )٢( 
(.٦٦)آية الأعراف، محورة )٣( 

)•٩(.آية الأعراف، )؛(محورة 
الآمون)دار سنامش، الجيد عيد د. تحقيق: محلأم، بن القاسم عبيد لأيي الأمثال، محاب )٥( 

• ٧٣ص م(،  ١٤٠٠الأولى، الطعة وييروت،، دمشق للتراُث،، 
(.٢٦)آة نر، غا محورة )٦( 
.)٤( آية القصعس، محورة )٧( 
)٨٣(.آية القصص، محورة )٨( 
(.٥٤)آة الزخرف، محررة )٩( 





تمنها العنكبوت، بيت من أرص أنها إلا المبررات، بعض — نعلا - ذكروا ومد 

٠يخير لمس — الملام عليهم — الرمحل يه جاء ما آن ادعاوهم ٠ ١ 
علىؤتنرون ياراتهم تنتذون أنهم ومكان زمان كل في الكبراء عادة جرت 

مانظرهم في فالخير - والهوى بالشهوة محكومة تكون  ١٠غالبا والتي - احتياراتهم 
نالوالذلك - كالمتضعفين دونهم هر من خاصة _ غيرهم اختاره ما والشر اختاروه، 

الأحنافسورة في الكريم القرآن حكاه ما نائمين وكرياء بأنقة - اش لرسول 
ؤدد|هتدإبممثملأظآإك

يذعنواولم به، يهتدوا لم داموا مجا الحق في عيب مجن بد فلا )طعا! ^١،. ملبن. 
أوأنفهم، نظر في وهم خلتوا، أن يجوز لا هم لأنهم الحق في عب من بد لا له، 

يخطثون(لا معصومون مقدسون للجماهير به يوحوا أن يريدون فيما 

هناكأن إلا ؛،، ^11يمرح لم القرآن كان ؤإن سنة، الإدعاء هذا أن ؤيبدو 
ذللث،.على تدل إشارات 

منأتباعه لأن — الملام عليه _ نؤح دعوة يهللان على استدلوا نؤح نوم من فالملأ 
محدءمايثئلبدرإيثلثاؤ الكبراء مجن وليسوا المستم«عفين 

.رمائامح٢لإ١ينشر 
الحارة،هي — الملام عليه — شمب اتبيع عاقبة شعيب قوم من الملأ وعد 

الكلأمبُساامحثيعامحؤاصةؤبم''، س ؤ
اتياعهم.قي هو الفلاح أن صمنية إثارة 

وعلا:جل عنده ا«كاكهم على دليل عليهم النعم الد أغداق، أن - اعتقادهم - ٢ 
وحجمريه عتد الإنسان مكانة بين وثيقة علاقة هناك أن — جهلا — الملأ ظن لقد 

(.١١آية)الأحقاف، سورة )١( 
TYOA/Iج القرآن، ظلال في )٢( 

(.٢٧)آة هود، )1ّ(مورة 
(.٩٠)آية الأعراف، سورة )٤( 



-نظرهم ني - اف محي فمكانه - والأولاد الأموال - الدنيا الحياة زينة من يملك ما 
ؤماأئس1ثايىس؛نتيءؤ تعار نال بعدأ، أو نربآ الدنيا حطام من يملك ما •ع تتناسب 

اتباعهموعدم ممرهم عللوا ثم ، ه . أييلتره ٌ/فذا؛.بما إلاهاثر ثمم 
ا؛نقال ، ^١٢٢سدهن. م رما ^^؛١ ؤ بقولهم؛ لارمل 

نريةكل من - اش على الاستكبار أمل وقال ذكره! تعار )يقول اش-ت رحمه - جرير 
الآ-حرةر نحن وما وأولادا أموالا أكثر نحن - ورملنا لأنبيائنا نذيرا فيها أرملنا 

الأمواليحولنا لم والعمل، الملة من عليه نحن ما راضيا يكن لم لو اف لأن بمحدبين، 
أعماكلرظْ ذلك من أعطانا ما أعطاه ؤإنما الرزق، ر U يبط ولم والأولاد، 

لماوزلفة لفضلنا ء؛رu عر وآرا 

ثراءمن فيه هم مجا وي،نرهم الزائلة، والعم الزاتقة القيم تخدعهم المترفين )إن 
رأنهم أو عنهم، الرضي آية انه ويخالون اممه، عياب محن مانعهم فيحبونه وقوة، 
فيهايقع الش الأ-حْتاء أكبر محن هذا أن شك ولا . . . والجزاء الحساب من أعر مكان 

نجدلهزا الضيقة، الأرضية الدنيوية بالمقاييس الاحرة أمور يزن عندما وذلك الإنسان، 
يدللا وقبضه الرزق بعل أن لهم وسين الله، عند هي كما القيم متزان لهم يفع القرآن 

أمجرهو إنما عداب، إر يدع ولا عدابا بياته يمغ ولا الله، من عضتا ولا رضي عر 
تافه مثن من أحرى سنة يتح والغضب،، الرضي وعن والجزاء، الحساب عن منفصل 

^٥١يغدق ممد ،، لأيخ(أمحأمالأبمنو0. ̂ ؤ
حكمةيحرمجهم وقد ادأ، وإفوبملرا مرءا ليزدادوا لهم استدراجا الشر أهل عر 

محنرصيدهم يتضاعف الحاكين كلتا ور • الله رحمة من ؤيأما وفنوطا جزعا فيزدادوا 
عرافه يغدق قد المقابل ور افه. من بعدأ ويزدادوا عقابهم فيتضاعف-، الميثان، 

رلهم يبط لم لو بالغيها كانوا مجا كثيرة صالحة أعمال من ليمكنهم الخير، أهل 
بعدلينتهوا وJحملهلم، صبرهم ليثلو بمحرمهم وقد عليهم، اض نعمة وليثكروا الرزق، 

(.)٤٣ّبأ،آبم سورة )١( 
(.)٥٣ّبأ،وة سورة )٢( 
المان،جآآ/ماأ•.جامع )٣( 

(.)٦٣آة سبأ، )؛(سورة 



منوقيضه الرزق يسط أساب كانت ما وأنا • اش من والقرب المثوية مضاعفة إلى ذلك 
أنعلى بياتها دليلا تكون أن عن مننصلة مسألة نهى اه، حكمت ومن الاسا عمل 
تصرفعلى تتوثق ولكنها اش، عند تنحر أو تقدم نيم وال٠تاع والأبناء والرزق المال 

فيه(رعليهم الضيق أو الرزق فى المبسوط 
بعثهالذي لطالوت اتباعهم ترك ثى إسرائيل بني من الملأ اعتدر المتعلق وبنفس 

آةبتؤثؤ اشإله»(ذاظضت 
ؤر(لمزمثله هٍحأورادم امثلمنه أف ان • •ؤ•بقوله• ييهم عليهم قرئ ه ألماؤ 

الاياءيعرف التمسك زممهم - ٣ 

آباءهمأن زعمهم الأنبياء، دموة لرد الملأ بها يتشبث، الش الواهية المبرراُتج من 
أنهح - الرسول اتباع على أثرهم يقتموا أن يوثرون فهم ولذلك الهدى، على كانوا 
أمحمد يا ! - ه - لمحمد - الملأ عن نيابة - ربيعة بن عتبة كقول وذللثح - ونيهم مّهم 
الطاو_،؟عبد أم حير انت، نال! ثم س-، - اطه رسول فكت، اطه؟ عبد أم حير أنتج 

الآلهةعبدوا نقد منك حير هؤلاء أن تزعم كنت فإن نال؛ - -ه افه رسول فكت 
عتبةانتهى فلما — قوللث، ذ»ع حش نتكلم متهم حير أنلئا تزعم كنت ؤإن ، عبت الحم، 
بهاور"؛ع حسبك عتبة؛ قال حتى فمحيا سورة محير عليه اممه. رسول تلا كلامه من 

قديمةسنة الأعمى تقليد وتقليدهم - يامحللأ كان ولو - الاياء بعرف الملأ ود،سلثا 
ثثدأآ؛ابآءثاءثأأمهإ، ث؛ر؛روهآ قال اي قو من ة؛>i،^ علن آزظتأثن ءآ مةثلك< ؤ قالتحااى: 

•٢٤١^دإداْقءاقاهمممدث. 

.٢٩١٠ه/ ج واختمار( )بتصرف القرآن ظلال في )١( 
(.٢٤٧)آة البقرة، سورة )٢( 
وأخرجه. ٢٥٣آ/ج الإناد صحيح وقال التمر، كتاب المتدرك، في الحاكم أخرجه )٣( 

بنسد تحقيق: البوة، دلائل ثي والأصبهاني جمم-أ، الموة، دلائل ني اليهقي 
.١٩٤ص له واللفنلء ، ٠(  ١٤٠٩الأولى،الطعة الرياض، طيبة، )دار الحداد، محمد 
(.٢٣)آيت الزخرف، >،<مورة 

■٣



علىودلالة - ه - اه لرسول سلية الأية أوهذْ - اش رحمه - اJيفاوير تال 
ووجه. به. نمد سند لهم يكن لم أسلالهم وأن قديم، صلال ذلك نحو في التقليد أن 

انمححالنفئر عن صولهم لالة aJاوحب التنعم بأن للإشعار بالذم المترفين تخصيص 
الظاودالأص«رأ/إلى 

مررهى ما يقدر اهتدائهم ش الاياء تقليد فصية ليت القضية أن يؤكد ومما 
بأسجتتكم أدلو ■ ؤ• هوله: في الرسول عر ردوا ما للرسل، اياع،م لعدم فقط 
وتد، ه . إدادخقمدء،ل ؤ : قالواحيث .ه آباءكم. عليه وجدتم مما 
تشتتواالدين الأقوام مقولات بعض - التفصيل سيل على - الكريم القرآن ذم 

المرر•

تكنلم الأصنام عبادة فى قومه من الملأ — اللام عليه — إبراعيم نافش فعندما 
إل٠١ل• • ؤ ساترون الأثر على لهم عابدين، ٧ آباءهم وحدوا أنهم سوى حجة لهم 

،ااإو>نواتاداءئاثاؤ عليه: فردوا ه .i ق كم آي ^^يء،ضْأقاط 
مواجهتهمإر - اللام عليه - إبراهيم دفع مما ذلك، غير حجة لا ا، ^١ عمميى. 

أنثرَقثر كد ءال ؤ قال! سماعها: - عصر كل فى - الملأ يكرم التي بالحقيقة 
زه؛ وءاثآرطاف،مله. 

همبما وتمسكوا بالإنم العزة أحدتهم قومه، - اللام عليه - عود أفحم وعندما 

الدينناص.ر القضاة تامحم محي، بن ممر ين مداه مد، أبو العلامة، الإمام هو ( ١١
شافعيا،زاسا متعبدا مالحا نئلارا وانملق، والعربية والضير بالقض ءارغا كان البيضاوي، 

فيرْ; مؤلناته من وسائة، وثمانية حس صنة بها ءاُت، تبرين ولحل بثيراز القضاء ولي 
الحاجب،لأبن الكافية! واشرح الكشاف! أمخمر و التأؤيل! وأسرار اكزيل •أنوار 

جساوودي، المقرين )ءل؛قات الدين. أصول في الإيضاح! •و 
بنالد صبي صعيد أبي اللؤين ناصر البيضاوي، ير بتغالمعروف التأؤيل، وأمرار التنزيل أنوار  ٢٢١

.٠٩ه/ج بيروت(، شعبان، ة )مؤّالبيفاوي، الشيرازي يمر 
(.٢٤)آية الزحرف، صورة ( ٣١

(.٥٣-)آ0 آية الأن؛يا»، صورة >أ( 
(.٥٤)آية الأنبياء، مروة )ْ( 



ممءَاىثأه\ساص: عامه 
٢•ق-ثآلنجمثةأمحيلأ.هأ 

لكنما نبد لهم دعوته س السلام عاليه - شعيب عر شعيب قوم محن الملأ راستكر 
،•ءاباوآ-هأبمثث ما نرق أن أثليئش؛١^ تنئتث 1واؤهم،تاتاون:ؤ يعد 

-اللام -عليه موسى عر فرعون ثوم ُن الملأ من ورد ه نفوالاستنكار 

■بقوله عنهم — وتعار بحانه — أخبرنا كما ه، نفالهج نرئس كفار نهج ولقد 

أودأثثآ لثنماوأإق مل تإدا ؤ كذلك: ونال ه؛؛، ثتءانالايهتذوث. تمشك 
صنفثانلأبمثوهْ/

أحلامهم،تسفيه إل الرسول اصهلر الجمود وهذا التحجر هدا أمام 
عمهإل وذموا الملأ حفينلة أثار مما آلهتهم، وشتم دينهم، وعيب آبائهم وتقليل 

وسفهليئنا، وءاد-، آلهتنا، مب ند أخيك ابن إن ءلال_ا، أيا ريا ت له وقالوا محنالب أبى 
مامثل عر فإنلث، وبينه، بيننا تخل أن وإُا ءّا، تكفه أن فإما آباءنا، وصالل أحلامنا، 

الرسولبين الصرلع بداية هذا فكان .(ر، ننكفيكه. خلانه، من عاليه نحن 
نومه.مجن والملأ 

الثانيالمحن، 
لترسلالختضعفين إستحاة 

الفقراء— المجتع في المستضعفون ييادر أن الربانية الدعوامت، فى اش ّتة حرت 

(.أيه)٠٧)١(صور؛ 
آية)٧٨(.حوي، صورة ؛ ٢١
آية)٨٧(,يونس، سورة ، ٣١
(.١٧آية)•القرة، سورة ( ٤١
(.١٠٤أية)المائدة، سورة ( ٥١
هنام،جا/مالأآ.ابن سرة < ٦١



بلا— الربانية الدعوات جميع يمي الدعوة، هد0 اعتناق إلى — . . والعبيد. والموالي 
السنةهذْ إلى أشار وند الطبقة، من معفلمهم أو الأول الرعيل كان — استثناء 
الناسأشراف وصألتلثج . . . ) I بقوله ، سفيان أبي سمر حديثه سرض قي ُرنلُ 

(. . الرسل. أتباع وهمم اتبعوه، صعفاءهم أن فدكرت صعفاوهم؟ أم اتبعوه 
ءثاث<أتالأآقبمؤ الأرذلون، هم أتباعه من الهلليعة لأن نوحا، عيروا نوح فقوم 

وزكا؛اءهتاوهي؛ئء:قتا 
.٠٦..أوي.

يتهكمونالملأ أخد حين ش يه الإيمان إلى شعيب ثوم من المستضعهون وبادر 
ئئثتخ\أنتصقمحأمحينح؛ويوء أتلأقآ ؤ؛١^٠ إيمانهم صرعة ومن منهم 
مرينوث.أئمةي، ^١إقايمثآ ١٠رنن من صتنيث أى أثلثوث يتم ءامن لثن 

•^١٤٢ئاسمدءحمثي.ث. 

المتضعفينمحن لأنهم - اللام عليه - مومس أتبلع وملؤْ فرعون احتقر وكيلك، 
مح»اَظبئأؤامأمما̂ ؤ

معاؤةوالد ومر حطللة، أيا يكش الأموي، القرشي مفيان أبو أمية، ين حرب ين صخر )١(هو 
رأسذلك نل وكان الزلمة، من وكان القح عام اصلم الني.، زوج حبيبة أم وابنته 

انين)الإصابة،وثنعان ابن و*و عثمان حلأنة أنم مات،ي والأحزاب، احلّ يوم المشركين 
(.٢٣٧م ج 

باب:والبر، الجهاد محاب ني وسلم لأ.أ \ا ج الوحي بدء باب: ني البخاري أحرجه )٢( 
. ١٣٩٣الإ.لأم،ج-ا/إل يدعو، عرش الءي.._إو محاب 

القولوهدا تنكير، أو رؤية دون لأتثاء1ئ، انةعوا أي الرأي؛ بائي (، )^١٢أية عود، صورة )٣( 
والإشادة،المدح عليه يتض بعا الإنسان يدم نكيف عجيب وهو الخjمة، صبيل عر نالوه 

مكابرإلا هها يفكر لا بل تردد، أو تنكير إل واتباعه امحانه يجع لم يلهر متى الحق لأن 
اما- اتباعه في تأحره أو تردده ِلمدم بكر ل؛ا مادحا الرسول نال لدلك عين، أو 

القرآنتفسير )انظر يدثمأ لم فإنه بكر أبي غير كبوة ل كانت إلا !لإسلام رل احاو| يموت 
ادظيم،جأآ/مهأ(ء

(.V1_U،J)آية الأعراف، >إ(مورة 



وأنش1االثنلمؤ تعالى: وقال . ٢١١^
،.ه؛ . .

أيلعمن الأول الرعيل أن لهرتل، سفيان أبي تقرير سععتا الخاتمة الرسالة وفي 
الربانية"للوعوات بالمة وعمادا؛أسا اسماء-كلألموصب الني-.-م 

والنقعيونالكبراء حولها يلتف ما فرعان آرصية، الدعوة كانت إدا أما 
الJنيوJة١المصالح وأصحاب 

،الدعو؛ يذه لاعتناق المستضعفون يادر لماذا ه، نفيفرض الذي والسوال 
.الها؟! الاستجابة عن اللأ يمتع أو ؤساطأ 

آ؛يليرر فيما تلخيصها يمكن المزال هذا عن الإجابة 
الذيوالثراء واللءلان الجاْ يفسدها لم نفعلرتهم الفعلرة، إلى اقرب لألهم - ١ 

(.٤٧—  ٤٥)آيه الموعنون، سورة )١، 
(.١٣٧)1ة الأعراف، سورة )٢( 
إذايعييه - سيدء - حلف ين أمية ولكن جمح بمي مولى لكن الحيثي، رباح بن يلأل م )٣( 

له،مؤذنا . ائتي اتخذْ واعتقه• بكر أبو فاشتراه دينه، عن فتته يريد الفلهيرة، حميت 
سنةعمواس، حناعون ؛ي مات وفيل مجاهدأ، يالشام مجان ئها، المشاعل. معه وشهد 

._aL( ومجا  ١٧٠/ ا ج )الإصابة، عشرين، 
مخروممح، حلثفأ لكن عرف، بن تحلة بتل، من، كنانة بت، مالك بن عامر بنأ ياسر بن عمار هر ، ٤١

افه،سبيل في يعدب ممن وكانوا وأمه، وأبوه هو السابقين ُن لكن لهم■ مولاه سمية وأمه 
)الإصابة،وثلاثين، سح سنة بمنين علمحا *ع دل كلها، المشاهد وشهد المدينة إلى هاجر 

مدق(.وما /٣^٦ iج 
المتوردةالالحلول القرصاوى يومحف الإسلأٌي: الممكر كتاب، ؛ي والأرقام الحقاتق انظر )ْا 

١٤٠ييرومحث،، الرسالة، رموسسة أمتثاء على جنتا وكتما  بعدها.وما ص٨٣٢ هس( ٠ 
ث ٥٢ا،/ ج البيان أضواء ،  ١٨٧٢إ/ ج القرأن، ظلال ثي ، ٥ ٠ ٤ ٨; ج نميرالمار، انظر: )٦( 

ى( ١٤٠٠اكاعنة، الهلبعة المكر، )دار البوطى، رمضان صعيد محمد د. السيرة، 
v٢٢٤- ٢٢٣صلم، م.مطفى لثيخاالموضوءى الشير نى ماحث، ، ٩٨-ص٩،
تورم(،الالدينة والحكم، الملوم )مكتبة المدوي أحمد لمحمد تعالى، اش إلى الرمل يعو؛ 

 ٢^•

'٧



للفطرةملائمة الماؤية الرسالات كانت ولما - السوية الفعلرة على يوثر ما غالبا 
الماس.هزلأم عند وحدت؛نولأ" فقد الإنسانة، 

للرسل،الاستجابة عن يعونهم ما وزسها الدنيا حننام من يملكون لا لأنهم - ٢ 
غيابني مسرونا حقوقا عليهم تضيع أن - الربانتة المقيدة ؛لل ش - يخافون لا كما 

.اا الفاّدة! الشاذة الأوضاع قلل أوفي الحق 
يمنعهمما القJاJةر١، الزعامات أو الاجنماعية الوحاهات س لهم ليس لأنه ٣- 

مثيا(.يمرا إلا نراك )ما اش -كرسل مملرهم في - عادي لفرد الأّتجابة من 

منئلوبهم في دلس ومردومض، تابمن يكونوا أن عليهم يثمح، لا لأنه - ٤ 
الصدارةإلا لهم A؛ لا الكبراء بعكي للحق، الأّتماع س يمنعهم  ١٠الرياسة حب 

.٢٢١فيهايمدمجوا لم إذا حملت ومحا الدعوة يتركون لذلك . والزعامة 

فيوالمشرف المباد، همودية من لهم تحريرا الرباني الدين في يرون لأنهم - ٥ 
مهمة- عنه افه رضي - عامر بن ربعي وضح كما المباد، رب عبودية إلى الانتماء 
ثاءس لمخؤج ابتعشا اه نقال بكم؟ جاء الذي )ما • ّأل عندما رّتم أمام الإملأم 

،.٣١( . . ٠ اش عبادة إلى المياد يادة عس 

Iالعالمين رب لثه بعبوديته معتزا ، قاتل١ قال وكما 

المرياالمأ بأحممحي وكدت وعزأ ا شرفزادني ا ومم
ا!نبيلي احمد ت، ارسلوأن ءبادىا ايا قولك تحت يحولي 

ايوجهلينم ولم اكسر، حشية لم يلم طالب أبا أن — اه نير وبعد الظاعر يبدو-حب )١( 
أملم.واه الزعامة، يسبا 

بنيحر؛ ك؛يرءم؛ تال صعمعة، ين عامر بتي عر شمه الد رّول عرض عندما )٢( 
الأمرنا أيكون حالنالئ،، من عر اش أظهرك نم أمرك على تابعناك نحن إن أرأيت فارس• 

أنتهدفله؛ 'نقال يشاء، حيث، يضعه اه إر 'الأمر -ه_؛ ازره رصول ننال عدك؟ يس 
يامرك*لنا حاجة لا ا الأمرلغيرتا؟! كان اله اظهرك فإذا دونلث، للعرب عدنا[ ]نجعلها نحورنا 

؟/•؟Y(.ج هشام، ابن سيرة )اننلر عليه، فأبوا 
ه( ١٤٠٢/ الرابعة الطيعة — ييرومت، — المعارف )مكنية كثير، ابن للحاففل والنهاية، البداية )٣( 

النائل.على انف )،(لم 

-٨



فإنهايحتفسونها، لذلك والمستعدين المستفجفين تلائم ما يقدر الحقيقة وهذه 
•!عادينها لدلك الشرا مهازيل من كرياء وتجرح تخدش 

تفاصللا حث الرباني، الدين ظل ؛ي والكرامة بالمساواة يشعرون لأنهم - ٦ 
تعالى:قال باكوى، التفاضل إنما الأموال، أو اب، الأحأو اب الأنب

قاُألةّؤء1أف^مب >
•^١٢لرااثتْإبمثات. 

فيليس الوقت أن أحسوا إذا - الدعو؛ اعتناق قي المساواة إلى الملأ يلجآ وند 
تخصيصهمأو الضعفاء إبعاد على مساومتهم المساومات، هذه وأحطر - صالحهم 

الدعرة.بركب لألتحانهم كشر»؛J الامتيازات ببعض 

يهلردأن ٠لالو٠ حيث - الملام عليه - نؤح «ع المساومة هذه حملت ونال 
محنمفهوم لكنه الكريم، القرآن به يمرح لم المهللب وهدا - نهنرهم في ! الأراذل!

هثاوا١اؤ٠نؤ الضعفاء. طرد نؤح رفض فيه وجاء والملأ، نوح بين دار الذي الحوار 

نثمومحِشبمثزفمنؤ بقوله؛ لهم اعتدر هود، سورة دن( ، ^١٢٢^١^١^١^^٤. 
•، ٣١ه آسإنثتهمأةثطثو0. 

أننفسه، ؛الءلاو_، — . - النبي إلى تقدموا قريش كفار أن المنة كسب، وتروى 
فعناتباعه، في يفكروا حش حاص بمجلس يفريهم أن الأنل عر أو الضعفاء بملرد 
فقالنفر• متة -.ؤ- اليي مع كنا نال• — عنه اطه رضي — وقاص أبي بن معد 

عود،موابن أنا وكنا قال• علينا• يجترون لا هؤلاء اطرد — . — للمي المشركون 
ما-.- اف رسول نفس ني نونع • أسميهما لمستا ورجلان وبلال هذيل من ورجل 

(.١٣)آن المجرات، مرر؛ )١( 
(.١١٤-١١١آية)الشعراء، مودة )٢( 
(.)٠٣آة هود، مررة )٣( 



أتدنزتبهم تمي ةلثمأل؛ة دلا ؤ - دجل اش-م فأنزل مه، نحيت يقع ان شاء 
ةتبجإئرةنبجإه>"،>'/

عودموابن وناص، أيي بن صعد وهم؛ الستة ثمة ذكر ، ماحهل ابن رواية وفي 
وبلألل؛،_رصيافمحهم_.والمقداد، وعمار، وصهيب، 

الذينمملرد ^ولأ تعالى: نوله ني ، خاب؛ عن أيضا، ماجه ابن منن وفي 
•التلال٠ءنه س فتكون - قوله إر - • • • والمشي ربهم؛المياه يدعون 

فوجدواالغزاري، حصن بن وعت؛نهلص التميمي، حابى بن  ٢٦الأنرعلجاء قال،؛ 
منالضعفاء من ناس ني ناعيا وخباب وعمار وبلال صهيب •ع اش رسول 

نريدإنا ت وقالوا به فحلوا فأئوه ■حقروهم، - —ه الثي حول رأوهم فلما ٠ المؤمنين 

(.٥٢)آية الأنعام، سورة )١( 
(،١٨٧٨؛/)ج وناص أيي بن سعد فضل ثاب• الصحاة، فضائل كتاب ملم، أخرجه )٢( 

• ٢٧٤م ج المنثور، والدر ، ٢١٢ص للواحدي القرآن نزول أمباب وانظر 
المفسر،الحجة الكبير، الحافظ ماجه، ابن القزويتي، الرس يريد بن محمد اه، عيد أبو هو )٣( 

)سيرسنة، وستون أرح وله دمجثتتن وسعين ثلاث سنة مات والتاريخ، والتفسير السنن صنف 
(.٥١٤ص ، التهذم، مريس_، بعدها، وما ، ٢  ٧٧/ ١ ٣ ج ، النبلاء أعلام 

(.٣٩٧/٢ج الفقراء، مجالسة باب - الزهد كتاب ماجه، ابن سنن صحح ت انظر )٤( 
الجاهليةفى سبى الخزاعي، التميس حزيمة بن جندلة بن الارت بن خاب اف، همد أبو هو )٥( 

الإسلامإلى السابقين مجن كان زهرة، بتي حالف نم الخزاعية أنمار أم مولى فكان بمكة، وبح 
بهاومات الكوفة ونزل بعدها، ومجا بدرآ سهد سديدآ، عدابآ وعذب الإسلام أظهر من وأول 

.١( ٠ ١ y/ ج )الإصابة، وثلاثين. مع منة 
لهمل bنما فراس، اسه ومل الدارس، المجاشعي اكسي عقال بن حابس بن الأهمع مو ، ٦١

المؤلفةمن وكان والطاف وحنيتا مكة فتح وسهد المي. عر وفد برأسه كأن همع الأهمع 
ورجحوفاته في اختلف الإسلام، وفي الجاهلية في سريفا فكان إسلامه، وحس قلوبهم 
بعدها(.ومحا  ٥٨ا/ج )الإصابة، باليرمحوك فتل أنه الشاطبي الرصي 

لأنهبعييته فلقب حديقة اسمه كان الفزاري، فزاره بن حديقة بن حصن بن عيينة ماللنا أبو هو )٧( 
وسهدوسهدها القح قبل اسلم قلوبهم، المؤلفة من كان عيناه، فجحفلتا مجة اصايته كان 

وكانالإسلام، إر عاد ثم وبايعه طليحة إر ومجال بكر أبي عهد في ارتد والaلاتف، حنيتا 
ومجاجه/هه )الإصابة، عفان. بن عثمان خلافة إلى عاش قيل البوادي سكان جفاء فيه 

بعدها(.



تحىثنتأتيك العرب وفود فإن فصالنا، العرب به لنا تعرف آ مجالمنك لنا نجعل أن 
فاقعدفرغنا، نحن فإذا عنك، فأتمهم جتناك نحن فإذا الأعبد، هد0 مع العرب ترانا أن 

ودعابصحيفة، فدعا قال، كتابا، عليك لنا فاكت_، نالوا نال! شئت،، إن معهم 
•ف٠ال - اللام عليه - جبرائيل فنزل، ناحية، في قعود ونحن ليكتب، عاليأ 

رماسء من جكٌم ما لجهد ءألسي الثدمز يدهم دءون قرمحأل؛ن لأ دؤ 
،.١١؟^ظنصآصبيرك>. 

ام،-.-م، قرش من الملأ رم اشعنه-قال: مسعود-رصي ابن وعن 
!فقالوالمين، المصعقاء من ونحوهم وخباب، وبلال، وعمار، صهيب، وعنده! 

نكونأنحن بيننا؟؛ من عليهم اض من أهزلأء قوملث،؟؛ من بهزلأ■، أرصست، محمد يا 
الذينمملرد ءارولأ فزلت،! ، نتثعلئ، أن ٍلردتهم إن فلعلك، ا عنلئ، امحلردهم ا ^/١٠؟ تبعا 

بعضهمفتنا ركذللق، فوله! إلي . وجهه. يريدون والمشي بالمياه ربهم يدعون 
/٢١^

ونيةريعت، بن عب جاء قال؛ ، ر عكرمة إلى نده بجرير ابن وردى 
منأشراف في نوفل، بن عمرو عبد بن وقر؛لة نوفل، بن والحارث عدى، بن وتحلمم 

عنهيْلرد محمدا أخيلث، ابن أن لو فقالوا! محناليا، أبي إلى الكفار من مناف عبد بني 
عندنل،له وأٍلؤع صدورنا في أعثلم كان ، وعتماونال عبيدنا هم فإنما وحلفاءنا موالينا 

جائعرانغلرت (,* ٣٩٧)ج الفقراء، مجالسة باب الزهد، مماب ماجه، ابن سن را(صأمح 
والدر، ٢١٢ص للواحدي القرآن نزول أساب وانفلر (، ٣٧٦آآ/ )ج /شاكر البيان 

٠٢٧٣ءم/ المنثور، 
مجمعش الهيثمي وحرجه ( ٣٧٤ا/ ١ )ج شاكر / اليان جا*ع يسنده. جرير ابن أحرجه )٢( 

والطبراني،أحمد رواه ت وقال م(،  ١٤٠٢— الثالثة — بيروت — العربي الكتاب )دار الزوائد 
القرآننزول أسباب وانظر ٢( ٠ U/ ج ثقة، وهو كردوس غير الصحح، رجال أحمد ورجال 

.( ٢٧٢وانظرالدرالخثور)جم/ ، ٢١٣االواحديص
إمامهماص، ابن مرر الهاشمي، المدني ثم ايربري الد، مد بن عكرمة اش، همد أبو هو )٣( 

أحديقي ما الشعبي! قال بدعة، عنه تت ولا تكدييه _G لم بالتفسير، عالم ثست،، ثقة حبر 
تقريب، ٩٥ا/ج الحفاظ، )تدكرة ومائة، أرع ستة توفي عكرمة. من اش بكتاب أعلم 

(٣٨٦/١٠ج للداوودي، المسرين طقات ، ٣٩٧ص اكهذيب، 
لأبي.الحديث،، غريب ثي )النهاية • به المستهان الأجير وهو• عسيفء اجمع الخسفاء )٤( 



بالذيفحدثه الني ءلالب أبو فأتى ت فال إ له وتصدمنا إياه، لأتاعنا وأدنى 
ؤإلأميريدون، الذي ما نظر حش ذلك نعلتا لو ت الخطابج بن عمر فقال به، كلموه 

الخطاببن عمر أقبل نزلت فلما الأية، ءذ0 ذكره تعالى اش فأنزل نولهم؟ من يصيرون 
٢.(.مقالته.عن يعتذر  ١.

إلىقلوبهم ١^١^ جاءتا فال: الفارسي سلمان إلى بسنده جرير ابن وأحرج 
يانقالوا: وذنوعم، حابس بن والأفرع بدر بن ]حمن[ بن عينة - الد رسول 

يعنون— "بمابهم وأرواح *ولاء عنا ونفيتا المجد صدر في جلستا لو إنلثا افه، ني 
عليهميكن ولم الصوف جباب عليهم وكانتا لمين الموفقراء ، ذرأوأبا ملمان 

مإئد٠آلىلدشمنحؤتاسؤ اطه فأنزل ءتك\ وأحاونا وحادثناك إليلثه غيرها-جلتا 
يلتمسهم،_ه_ الني فقام بالنار، يتهددهم ، ^١٣أندنابمبي0نارإ إئا - بلغ -حتى 

يمتشلم الذي فه الحمد ت نال تعالى، الله يذكرون المسجد موحر في أصابهم إذا حش 
الممارتا(ر؛،.ومعكم المحيا، معكم أمتي، من رجال مع نفي أصبر أن أمرني حش 

ثلاثةر تنحصر المساومة هاذه تبريرات أن نجل الروايات هل.ه مجموء ومن 
أمور:

مجلسفي ومواليهم وءيياو،دم يجلسوا أن الاجتماعية يليق؛مكانتهم لا أنه — ١ 
أتباعا.لهم يكونوا أن عن فضلا واحد، 

مادة، ٢٣٦"ا/_ج بيروت العلمية، المكتبة ِ الزاوي *ياعر تحقيق؛ الأثير، ابن لمادات ا =
>ءشح'(ّ

٠٢١٤ص لأواحدي القرآن نزول أّبات وانفلر: (، ١٣٧٩ا/)ج البيان/شام جامع )١( 
الإسلام،إلى المابقين من كان ذر، ابا يكنى غفار، بتي من مشثان بن جادة بن جندب هو )٢( 

عمروكان واحد بدر بعد الاJيتة وندم الإسلام إلى نومه يدعو إسلامه بعد بلائه إلى انصرف 
به.لحق نم ه الرصول عن تبوك يوم ناحر معود. ابن يوازى علمه ني وكان بهم، يلحقه 
الريدةإلى يتحول ان عتعان امحره المال ماكية ثى رأي له وكان عمر وفاة  JUjالشام صكن 

وانظروما ، ٦ U/١ ج )الإصابة، وثلاثين، إحدى ستة بها ومات - المدينة قرى ن م- 
وا؛عل.ها(. ٢١٩ج؛/سعاو، ابن محليقات 

(.٢٩. ٢٧)آية الكهف، سورة )٣( 
الدروانفلر؛ آ"م، ص للواحدي، القرآن نزول أساب وانفلر؛ ها/آها(، )ج البيان حاسر )٤( 

.٣٨٣ه/ج المتثور، 



الضعفا

.والفقراء الأرقاء مع وا جللأنهم اكعيتر، من يخشون أنهم - ٢ 
يلبسهاالش الصوف جباب من تفوح الص العرق روائح من يتضايقون أنهم - ٣ 

وتبريراتتعلان إلا هي ما هذْ أن - الغيوب علام وهو - علم ند اش كان ولما 
صريحةمخالفة - أحرى جهة من - لطلهم الامتجابة أن كما جادين، غير القوم وأن 

هوبينهم التفاضل ميزان وأن الناس، بين المساواة حث س إليه يدعو الذي للمبدأ 
أوأوجهآكم أو أغناكم وليس ،، قم' أف أْفرقؤ؛عند إة ؤ والتقوى الإيمان 

قمنالمساومات، هذه ني الدخول عدم إلى - ه - رسوله اممه نبه لدلك ا ا ا ثكم أن
يشردطالدعوة على أقل ومن فهلم، العادلة الربانية ولمثادتها لداتها الدعوة أراد 

ولاأحدأ، يتملق لا فالإسلام به، مرحبا فلا - له تحق لا - امتيازات طالبا أو سابقة 
المساوماتهذه فأنفق - كان من كائثآ - لأجله مبادئه عن يتنازل حتى أحد إلى يفتقر 

عتثمءسالش ثد محثُ ننهم محييين رأدسي ألمدية يمحهم دءوزكث أدمث ح أءنإدسلى نؤ 
الخير،ففيهم وعلتهم، وجالهم صاحبهم هزلأء، •ع لت، نف)اصبر ،، ه؛ .  .

ومجنغالبة، لأنها يعتنقونها من على تقوم لا فالدعوات الدعوات، تقوم مثلهم وعلى 
فىبها وليتجروا الأطماع، بها ليحققوا يعتنقونها وس الأتباع، بها ليقولوا يعتقونها 

اممهإلى تتجه الش القلوب بهذْ الدعوات تقوم إنما ودباعا منهم تشترى الدعوات سوق 
رم.رصاه( وترجو وجهه متغي إنما انتفاعا، ولا متاعا ولا جاها تبغي لا له، حالصة 

الثالث،المحث، 

يشريتهمقي الرمل علمح، المكذبين اعتراض 

مرعلى الناس. س لكثير فتنة أعظم - الملام عليهم - الرسل بشرية كانت لقد 
يؤهنواإي.؛؛؛۶أن آقاس وماج ؤ ت تعالى فال اه. لأمر الاستجابة س العصور-متعتهم 

(.١٣)آية الحجرات، صورة )١( 
(.٢٨)آية الكهف، صورة  ٢٢)
,YYIA؛/ج القرآن، ظلال »ي  ٢٣)

١٣



تعقيبأجاءت يد كات وإن الآو؛ن وهدم وطولا. أثث.دث/ا وأنجث ة أن إلا ألهدة 
نديمة،حقيقة نورت الأية أن إلا الحسين، الايات طاو_، نى قريش كفار تعنتات على 

اعتراضشبهة ولقوة الأ'متغراق،لآد به يراد الأية *ي ارالاسا تعريف أن فالأظهر لذا 
الرسلتكذيبخ سب يحمر القرآني الأسلوب أن نجد الرمل، بشرية ^۶، المكذبين، 

ألمنةعلى الكريم، القرآن في المهان ءذْ اض ذكر ولقد المهة، هذه في - تعدده ع •- 
صرمحن•علمح، لرسل ال٠كنبير، 

تعالى;قوله كما»ى الإجمال،، سبيل على 

ينيمريطم يدخمأؤ مأ'لأم، ألثموث>ي« ؟^ ١٠قلق أممه آي، رثلهر ئادئ ه ؤ 
ثثدودا•ثناأف ؤدرن هثأثا ثن إلا أنتم إن مالوا ثثص م إك ديتيًظم دمأ،ةأ 

أؤ:أمحتقآك> تعالا وقوله هفأؤمممح.لآ/ 
قالؤأأقررثمحدأونت قب ه يأثم د؛لش ؤم. قاب أتيبمإولم مدثدامأوأل َةةابل( 

■التفصيل ٌّ؛ير، دعر 

نبقولهم - السلام عليه - نوح بثرية عل5، اعترضوا الدين، نوح بقوم بدءآ 
-لآ،•-تاتصقثإ->-

عنراستتكفوا لسريته — السلام عليه . صالحا حقروا يمول ومرورا 
مثلنجر إدا إنا وجدا تنا أبتغ ثثاو . يألأدي مد ^٤؛؛^، ؤ تعالا تال( ات؛اءه، 

(.٩٤)آة الإسراء، سورة )١( 
.٢١٢يا/ج التحريرواكوير، تقبر انئلر: )٢( 
إيرامم،وة)'ا(.سورة )٣( 
.٦( — )٥ آية التغابن، محورة )٤( 
(.٢٧)آيت هود، صورة )٥( 
(.٢٤- ٢٣)ائت اكر، محورة )٦( 



و،آأئتإثُثث. . ؤ - اللام عليه - لشعيب نالوا إذ شعيب توم إثرهم وعلى 

أؤيىثتافا ءؤ ت الرماJ؛ لرد الشبهة بنفس وماؤ0 فرعون تبث النهج نفس وعلى 
هل٢،.^ؤ؛ثاورلأاكايئن. 

تفقالوا بشريته أجل ّن رمالته في طعن الذي المرسلين بسند وانتهاء 
أققأق.عئنه.هرم•>-

أننجد عليها، يترب وما الرسل بشرية على المكذبين اعتراصات ني وبالتأمل 
الأتي;تى تلخيصها ؤيمكن تعنتات، ؤإما شبهات إما الاعتراضات هذ0 

وجوهما.والشرب الأكل في لهم الملام عليهم الرمل مماثلة ادعاذهم - ١ 
لثوقأقتا.أ1، أكَكميأقدبجأيله؛أٌإءمحأ/ذهم ميه يبماو ؤ قالتعالى: 

لهوكذاب.ذلك يدعي من وكل الشر، إلى الإيحاء استحالة زعمهم - ٢ 

شعيبنوم فول عن تعالى نال 

بخ-اةألأآومحينمحءؤ القرية• اصحاب عن تعالى ونال 

. ٢٧أبر^^ئدكداب بق محنا ثى ٤^ ؤي'محا٢^ ت صالح قوم قول عن تعالى وقال 
٠ملائكة يكونوا أن يتيم الرسل أن اعتقادهم - ٣ 

(.١٨٦)اية الشعراء، صورة )١( 
(.٤٧آية)^٠^^٠، ٠١١سورة )٢( 
(.٩٤آية)الإّراء، سورة )٣( 
آية)٣٣(.ال>مون، سورة )٤( 

(.١٨٦آية)الثعراء، )٥(سورة 
(.١٥آية)ص، )٦(محورة 
(.٢٥آية)المهر، )٧(محورة 

١١٠





وهدا،، والوناع(ر والحدث والشرب الأكل إلى الحاجة وص الخسيسية، الأحوال 
يوظيفةالجهل خلاله من يبدو كما التفكير، ني والسعلحية المداجة فيه تبدو القياس 
ارل•

شخصياتنحاط آن يتوقعون كانوا فقد والطحية، الذاحة حيث من فأما 
اموالأساطير الأرuم سب إلا ذلك وما والألغاز. والأسرار بالغموض الرسول 
والمعجزاتالرسل، بها جاء التي القاطعة الحقاس عن فنقلوا مخيلتهم، ز عثثت 
بهارم.أيدواالتي  ۶٧١

الرسولمهمة إدراك في تخبطهم مسجب الرسول، وظيفة حيث من وأما 
أهممن أن العلوم ومن . بشراالرسول كون استكار إلى ذلك تائهم فيهم، البعوث 
لهذهالبشر مباشرة أن حلاف ولا والتزكية، والتربية والتعاليم البيان الرسل، مهمات 
المرملحس مجن المرسل سيكون الحالة هده في لأته أب، النشر *ع الهمة 
ويحسبمشاعرهم يشعر لأته إله، والأس منه، للفهم أدعى وذلك إليهم، 

الضعفنقاط يعرف وأشواقهم، نوازعهم ويعرف وآمالهم، آلامهم يدرك ؛أحاسيسهم، 
التيالقدوة فيه يجدون جانبهم من وهم ونيهم، منهم الهاية في لأنه نتهم، والقوة 
فتكونإليه، يدعوهم لما ترجمة بشخصه هو فتكون مثلهم، بشر لأنه احتداوها يمكن 

إليهيدعو  ١٠لأن لتقليده، فيتشجعون أنظارهم، وأقواله وأعماله وسكانه حركاته 
كما؛شرأ_؛نلكا ليس إليهم الرسل كان لو حين في كيلك. وهم البشر طاقة في 

عيرطبيعته أن يشعرون لأنهم تقليده، في حاولوا ولا فكروا لما — مثلا طلوا، 
فيولصدقوا - به الاقتداء على الاقتدار عدم ادعاء في معاذيرهم ولكثرت طبيعتهم، 

تحؤمحياآمح،يظهؤ ت بقوله اعتراضهم على افه عم، ولذلك ذللتج- 

)ا(ادمرالكير،جها/هم
. ١٢٩٦ ه/ ج القرآن، نللأل في ،  A٢٧٩/ ج المار، -فير اظر: )٢( 
(.٩٥)اة الإسراء، سورة )٣( 

الإسلام)٣( الأديان .مارنة ، ٢٥٥٣/0ج القرآن ظلال م جاا/هبأ. المار، نفير )؛(انظر: 
والأنبياء،النوة م(،  ١٩٧٩ادّة. ايالقاعرة. الهمة. ).كب ، ١  ١٥ص شالي أحمد د. 

م(.١ ٤ • ٩ - الرابعة - دمس - القلم )دار  ٢٩ص للصابوني، 

١١٧



الشر:إر الإيحاء اّتحالة زعمهم عر الرد ثانيا: 
كليهما!أو أمرين أحد إلى مرده الشر إلى الإيحاء استحالة زعمهم إن 

اف.عد ومكاض الإنسان بحقيقة الجهو ؤإما نار• حق اف تقدير عام إما 
وماة-روأؤ ادعواذلك: الدين بعض على ردأ اض نال يقد الأول: السبب أما 

•L)أي الأية: ومعنى ، ٢٢١^^١، . . زأأكت-ميىهنيْةإذهأ 
منشيء إنزال على ؛درته بإنكارهم تعظيمه حق عظموه ولا محعرنته، حق اش عرفوا 
ماالسر لسائر معلمين يكونوا أن وحكمته علمه لأفتصاء السسر بعثس تلوب على العلم 

بسايتهم(ص.
أرائهفما شيء، يحدها لا مطلقة سبحانه قدرته أن على هنا التأكيد من بد ولا 

أهلأرائه ولو - يكن لم يرده لم ومجا - رده على الأرض أعل احتمع ولو - كان اش 
أرادوند هء؛،. . َةنأم يمد أنالثئاآن إدآ م7ْ ٩ ؤ حمثعا_ الأرض 

اكان لذلك مثلهم، بثرأ البشر إلى رمله يكون أن افه 
ؤلثزَكثمتاه ؤ ت اممه ماحلق أكرم من آدم بني أن فالثابت I الثاني السب عن أما 

نأتنش ثر ء زنص أك نى تنقثم نآم أو ق ٣ ٣ ي 
لإداسقئأمرمثت،يهؤ روحه من فيه افه نفخ التكريم أسباب وأهم ، ه محبميلأ. 

به،للاتصال الاستعداد البشر في افه أودع الإلهية الضخة )وبهذه ٢، 
للتلقي،روحى استعداد صاحب الجنس، هذا مجن واحدأ اطه يختار أن عجب فلا 

إليهمبه يقدم وما الهلريق، علهم غام كلما الهلريق إلى إحوانه به يهدى محا إليه يوحي 
(.٩١)أية الأنعام، صررة )١( 
نزكونل كبر وابن -مّير ابن واختار، نرش، مشركي ش نرك ومجاس؛ هماس ابن نال، )٢( 

موتلقل فنحاص، عوأ قل بعينه، اليهود من شخص م، نزك لقل اليهود، من اتفة طم 
القرآن،نزول اصاب، ، ٥٢٥اا/اآه، ج شاكر / المان جامع )انظر: الصيف بن زلل؛، 

.٣ ١ ٤ ما/ ج المثور الص ، ١ ٦ ١ Y/ ج المقلم القرآن ير نف، ٢ ١ ٥ ص للواحدي، 
. A٢٧٨/ج المار، تغبر )٣( 
(.)٢٨آية ص، صورة )٤( 
(.)٠٧آية الإسراء، محورة )٥( 
(.٢٩)آية الحجر، محورة )٦( 
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يفتخرواأن يدل المكديين، من والعجيب ،، العون(ر إلى حاجة ني كانوا كلما العون 
ولم!، لهم!اف اخيار واستبعدوا الأمر هذا استعفلموا مثالهم بشرا الرسول لكون 

ساسواأو ونسوا . ..والمشي.الأكل،والشرب، - فه الخارجي المغلهر إر إلا ينفلروا 
ويامنخلافهله، الملائكة ويإمجاد الأسماء، ويممليمه العلوية، يالنفخة له اش تكريم 

حمالها،عن والجبال والأرض موايت، العجزلت، التي الأمانة وتحميله الأرض ؛ي 
.. تفضيلا حالق مما كثير على ولتفضيله 
بتشربمهميحزون كانوا نقد — عليهم اف صلوات — ل رمالا أم

إلانحن ^إن - المهلعن هي أنها أكدوها-مع يل ينكروها، م للث، لذل
بينمن واصعلفائهم ياخيارهم علمهم اطه منة إلى الأنظار وجهوا لكنهم ٠ثلكمه بشر 

أسلنا يذ:بمتادْءرماعى دثا» من ٠۶مأيتهس>غؤ الخلؤ( 
علىكذللث، ولكن وحدهم، الرسل أشخاص على لا صخمة منة هي )نعم  ٠٢٩..

والتلقيالاتصال مهمة العفلمى، المهمة لهذه منها أفراد بانتخاب نتح تشر الش البشرية 
ليخرجالركام عليها ران التي الفهلرة بتذكير المثرية على منة وهم، الأعلم،، الملأ من 
المرنمن يتخرج دالتلهم، الاستقبال أجهزة فيها ولتتحرك المور، إلُ، الظلمات من 

ا(>م.المسحة. الحياة إر الراكد 

تملائكة يكونوا أن ينبغي الرمل أن اعتقادهم علم، الرد ثالثا؛ 
رؤيةإن إذ القوم، حماقة ءلء، ليدل - شبهة أم تعنتا أكان مواء - الاعتقاد هل.ا إن 
-عنهم للتلقي اف مأه لن إلا - محهم التلقي، عن فملأ البثر وسع في ليستح الخلأتكة 
جبريلنزول عند يتمور لا ما الشدة من يجل كان - لذللئإ تهيثته مع - . - فالرسول 

أوالملأتكة لرؤية يهييء لم بمن فكتف، الخلأتكية، صورته في عليه - اللام ليه ع— 
قالكما . ال3لثاع لاتفاق صرورية الشر من الرسل بعثت كانتح لذللئ، عنهم؟! التلقي 
ملiاءكاألتمة نى لرقاءليؤ> مثلع؟ه ^٣^٠ مكهءقة !؛؛؛؛؛، ١ ؤ، ؤ'لكك ثل، ؤ • تعالم، 

؛،>،r/o.Yج القران، ظلال، م )١( 
١(.أية)١ إيرامم، صور؛ )٢( 

جالقرآن، )'ا(فيظلأل 
(.)٥٩آة الأمراء، صور؛ )٤( 



يلألمهموالشر - الأرض ش يجدوا لو - الملائكة ص رسول يلأتمهم غاللائكة 
رالشبهة عده حول تفصيل مريد يأتي وسوف - حمل كما - البشر من رسول 
اوالضلال! الخسار؛ إلى مود الشر من الرمل اتياع أن ادعائهم عر الرد رابمات 

المرءإن نعتت! يعده ليس الذي اك١شتا وهو المسألة، ني الحكم سق هو هذا 
تجاربعلك، ذلك خ محل التيجة؟! هلْ إر الجاحدون وصل أماس أي عر اءل ليت

إنماذاك، ولا هذا لا الجواب: اذا؟ أم الخاصة؟! تجربمهم عار تنوه أم امة؟! 
عليهوجدوا لما الأعمى واكقليد والجمود الحد عر بناء النتيجة هذه إر وصلوا 

والحيادظرمحم- ر - والفوز الهدى محو صلال عر كانوا ولو الاياء فاتبيع أياءهم، 
نوحنوم س الملأ قال كما والحارة، الضلال هو - الرمل بإتباع ولو - منهجهم عن 

لرمولقريش كفار وقال ،، ^١ ءناّرافيم. ة إثافهف . . ؤ له: - اللام -عليه 
أتحءالهيثأ ص لثيدثا مغال لن آممه)حوألأ. أؤ؛،.سى آتيا ■ اه-.-؛ؤ•

يبلح)و٠كذا ،، تنزائابسدلشيلا. 
التجحيبغ هكذا يل الضال، هو الهدى إر يدعوه من يحسب أن الضلال س الضال 
ويحكمالضوابط، وتبطل الموازين، تنقلب هكذا الفعلر! في المخ يبلمر يعدا الوقح 

قبلومجن يميل(ر؛،، ولا يتحرف لا الذي اممه ميزان هو ليس الميزان أن دام ا الهوى، 
محيك.لا*،•ؤ قالاسلأفهم: 

الذيالحق الرسول اتثيع جعلوا كيف انثلر - افه رحمه - ، العود١ أبو يقول 
• ١٨٥ص الأيل، النمل - الثاني اياب انذر: >ا( 
أين)•٦(.الأعراف، صور؛ )٢( 
(.٤٢-٤١)آية القرنان، صورة )٣( 
امآن،ج'آ/ا<-'آ\.نللأل في )٤( 
(.آية)٤٣الومرن، صورة )٥( 

ولدالحفي، المائي ممعلفى بن محمد بن محمد المعود، أم المولى  ٠٠١٧١الإمام *و ، ٦١
م ٩٥٢مة الإذ1ء إله انتهى حتى والتحمل المملم في، واجتهد فسب ءن تر.ب .ي 

نفيرهصف، إيلى، فاليوم فالمشلمة بروصة مب القضاء س ى ءان، أص رم، أن ؛٠^ 
•رسالةو الللأب، اتحفة وله الكريم• الكتابؤ رايا إلي( اردم ، ٠٢٠١١بادثاد السس،، 

،a٣٩٥/ج ، الذهب، )شذراُت، عمائة، ونونعاسة انتم، صنة توفي، ااخنيراُ، ض ابح 
(.٥٩/٧ج الأعلام، 



تاتلهموراءها حران لا التي الأصنام همادة دون حسرانا الدارين معادة إلى يوصالهم 
كلوالفوز الهدى، كل الهدى أن مها لا،رئة اش الحقمة ل يؤفكون«را،، أنى اض 

تثن> ونال: نموثيثدوأ^<، تحار: نال الرمل، اناع ني الفوز 
٢•^لا/سدثارئإيجثا. 

صدقهم!عر تدل بايت يأتوا لم الرسل أن زعمهم عر الرد حاما: 
صدقعر تدل الش بالمعجزات رماله ونمار سبحانه اض تأييد من الرغم عر 

عرلترهن أحرى بايات الطالة عر يصرون الجاحدين أن نلاحظ أننا إلا نبوتهم، 
وجحود،تمنت، هي ما يقدر وبراهين أدلة قضية لمتا القضية أن يؤكد وهذا صدقهم، 

)صدقنول: معي ر هى التي والمعجزات يالايات وأيده إلا الله بعثه نبي من لأنه"ا 
أعطيإلا نمر الأنبياء من ءما - -. الرسول يقول ذلانا ور ،، عراريثلغ فيما مدي 

أكونأن فأرجو إلإ الله أوحاه وحيا أوتيته الذي كان وإنما الشر عليه آمن مثله ما 
بظهورالرسالة دعوى انتران عر بين دليل فهذا ،• القيامة'اريوم تابعآ أكثرهم 

الأيةغير باية رسولهم يطالبون الذين أوائلث، من، اكست، نجد ذللئا ومع المعجزات، 
عاليه— لهود عاد هالت، كما ، أصلا! اية بأي رسولهم إتيان عدم يدعون أر بها أتى التي 

عطيم!بهتان هذا سبحاناك١ ه؛ . . ^ودمايخثاهثذ ؤ - اللام 

هودمجيرء اش أكد فقد والعناد، الكذب، ر الإفراط غاية بالغ قد هذا نولهم إن 
ا■ ■ لحم "؛ٌءثءأ عاد وظلئ ؤ ححدوها أنهم إلا بايات، - الملام ليه ع- 

العودلأهم، - الكريم ال؛زآن مزايا إر الملم المقل بإرشاد الممر العود اهمر تمر )١( 
. ١٣٣/٦ج بيروت( — المرئي التراث إحياء )دار العمالي محمد بن محمد 

(.٥٤)آيت النور، سورة رآآ 
(.)١٧آية الأحزاب، سورة )٣( 
٦٠ w \إ ج المنار، نمير )٤( 
نزل،محا وأول الوحي نزول كيف باب القرآن، فصائل كتاب ؛ي البخاري أحرجه )٠( 

هؤمحمد نبينا برماله الإيمان باب الإيمان، كتاب ؛ي مسالم وأحرجه جأ/هُا،ا، 

(,٥٣)آية هود، ّورة )٦( 
(,٥٩)آية هود، سورة )٧( 







كإًروذهبت سلمت شجرة غرس زمانه، اخر كان حش الله، إلى يدعوهم عاما حمسين 
اسمة أعملها ت فيقول فيسألونه، ويمرون سنية يعمل جعل ثم تطعها، ثم مذهب، 

موفنيقول! تجرى؟ فكيف البرا في سفينة تعمل ويقولون* منه فتسخرون 
.٢١١.(تحلمون.

يهيمرون ال٠تكبرين قومه من الجماعات أوتري — الثه رحمه — قعلب سيد يقول 
ؤيجادلهمؤيدعوهم، رسول إنه لهم يقول كان الذي الرجل من سترون فسخرون، 

يرونلا لأنهم بمغرون إنهم • عركا• بمنع نجارا يتقلب يو إذا ثم جدالهم، بليل 
عارفواثق نهو نوح فأما • وأمر• وحي من وراءه ما يعلون ولا الأمر، م إلا 

إن^٠١)، ت سخرية صخرية سائلهم أنه واسعلأء وءلأسنة وثقت اعتزاز ني يخرهم ومحو 
وراءما تدركون لا لأنكم منكم نخر نخروزه، كما منكم نخر فإنا منا تخروا 

مصيرارم.من وماستظركم تيسرافه، من العمل محل*ا
_أالملام عليه - بهوي عاد امتهراء — ٢ 

آمحشبموإب ٧( إن ؤ الملام.ت عليه - لهود نالوه عما حكاية I تمال نال 
.٢٣١^٠ ٠ صاأفيضهآتن١ذpن. 

-لألهتهم وتمثليما جهة، مجن - الملام عليه - بهوي استهزاء الرد محيا في نلاحنل 
يالجتون،— الملام عليه - محودا رموا حث أحرى، جهة محن — تضر ولا تضر لا الل 

تضمنحقرمحا، التي آلهتهم بعض محن أصابته نة نتيجة كان الجنون محل-ا أن وزعموا 
يقولبرءا منها ينال أن نمه له تول من لكل والتهديد بآلهتهم الإشادة كلامهم 
وأفدتمجنونا فجعلنك آلهتنا شتمت أنك ت اوالمعنى — افه رحمه - الرازي 
،.ءقلكا١٤

ماكر/ البيان رجا»ع حمن إصناد هذا ماكرت أحمد وقال ، ساو0 وغيره جرير ابن أحرجه )١( 
رنهالأومعل ؛ي ال»ليراني روا، وتال: الزوانل•، مجمع في الهبمي وأحرجه (، ٠٣١ ا/ ءج 

مماترحاله ومنة المدبمي ابن وصمه وغير، سين ابن وصه الزمعي، بمموب بن موس 

)آ(فييللأل
.٥( )٤ اية عود، مورة )٣( 
.١٣/١٨امر،جالضير )؛(

٢٤





نومفيها انحدر الش اJرذياة محاوية عمق يجلأء لنا يبين - الأولى بالدرجة - الحرية به 
يقولا أ الإحراج ثم به القدر صاحبه بتحق ورجسا دنا التطهر صار حتى لوط، 
بهمالحرية سبيل على يتْلهرون" رأناس ■ نالوا 'وإلما — افه رحمه — الرازي الفخر 

وعظهم؛إذا الملحاء لبعض القمة من الشيطان يقول كما الفواحش، من وبتطهرعم 
المتزهدءهدا من وأريحونا المتقشف هذا عنا أبعدوا 

المدحعليه يستحق بما الإنسان يعاب، أن متكوس ووضع عجيب متْلق 
اا والإشادة! 

اللام-Iعليه — بشعيسا مدين امسنهراء — ٠ 

ينثعتبناؤأ ؤ — اللام عليه - لشعيب، قالوه عما حكاية تعالى! قال 
^،وصىظأبملآثأصن

ى.(-"'■
فبقولهم؛ناحيتين، من إليه يدعو وبما بشعبنا وسخرية تهكم الرد هدا في 

عدوهه . . نشاء ما أموالنا في نفعل أن أو آياونإ يعبد  ١٠نترك أن امرك صلاتك، أؤ 
تلكمطالعة من هذا له; نيقال سخيفا، كلاما يقول نم كتبا يطالع الذي كالمعتوه 

الرشيدهالحليم لأنت ^J؛U، قولهم؛ أما ، والسخرية الاسهزاء سبيل على ااكتس< 
القيهلأسن، إنلثظ المعتى؛ فيكون والتندر، الاستهزاء سبيل على الكلام عكسوا فقد 

شجاع!يا الجبان، ينادى وكما لاان،ا لجد حاتم راك لو للبخيل؛ يقال كما الجاهل، 
الشيءتصم، وااعرب، ء الغاوي السفيه أرادوا عنهما-؛ الد رصي - عباس ابن قال 

رمفازة المهلكة وللفلأة سليم، للدخ فتقول؛ بضده، 
—؛اللام عليه — بموسى وملأته فرعون استهزاء — ٦ 

وعذرنوملإنوءقادإي ف>ءوُكث إق موشيثاتتآ ؤثه ؤإقن ءؤ تعالى؛ قال 

الممسيرهم،جأا/ايؤرا(
آية)٧٨(.عود، سورة  ٢٢١
. trلأ\اج اشراعير)صرف( )٣( 
.٤٤;١٧جالك_ر، اشر ، r-^A/Yج للغوي، اكزيل، معالم انفلر:  ٢٤١
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رأي- ، ٥١رحمه - ، القرطي١٢تال ، ^١١٢يمثا.ئأادامت؛امحمحؤن. 
وأنهموتخييل، مححر الايات نالك أن أناعهم يوهمون وسخريه، امتهزاء ضحكون 

-اللام عاليه - موصى ليحقر كونيا قدرا استغل نقد فرعون أما ،، عليها؛ار ثائرون 
رهنذهيمص ثك ؤ، أقس ثتوم • ؤ•نائلا• نومه في نائي عندما به، ؤيتهزيء 

وسهأقيىية.ه/بم0لأ،،.
وشرف_مال الزائل الدنيا حطام من عنده ليس نحعيف، دامهين* ؤيقصد 
مقامالمقام ليي إذ وسغسيا ممهلة وهذا . . ٠ ت عاشور بن العلماهر يقول — • • وأنصار 
يضشصاحبه ينتقهى حس مباهاة مقام ولا المحير، يقالة فيه القائم يحمر حس انتصار 
واشلسانه، فى كانت، اش بالحبة مرمى تعيير يبين* يكاد رلأ ب ويقصد . الحالا 
•وجردعارآ، في و *ب 

الرملصد استخدامه على المكذبة الأُم جمح اتفقت الذي الاستهزاء نؤع أما 
ذكرافه إن حتى والجنون، بالحر اتهامهم نهو نفا- وأزكاهمم الناس عقل آ- 

(.٤٧-  ٤٦)آة الزحرف، مرر؛ )١( 
المالكي،الخزدجي الأنصاري مح بن بم أبي بن أحد بن محمد القرطي، اش مد أبو *و )٢( 

واساءالهالحض، اض عاد من لكن الركان، بم مارت الذي التهور الضير .صف 
أحلكماحاح الضير ش كابه بالاحرْ. الثغولض الدنيا »ي الزاهدين الورعض ١اعارذن 
الموتىأحوال ؛ي •التذكرة المتهورة كتّه ومن نفعا، وأءغلمبا التفاسير أحل من الترآنء 
٦٩أ/ج للداوودي، المقرض )طبقات ومتماثة. ومعين إحدى منة نوش الآحرة'ا وأمور 

.مدها( وما 

.٩٧/١٦ج القرآن، لأحكام الجامع )٣( 
(.٥٢.٥١آية)الزخرف، )٤(مورة 

.٢٣١; ٢٥ج واكوير، التحرير تسر )٥( 
فرعونبيت في يعيش صغيرأ كان عندما — الملام موسى.عاليه أن المقمرين حمهرر )٦(ذكر 

زوجةآٍمية له فشفعت يقتله وهم عيري له فقال لحيته وجر مرصى فالعلمه فرعون حماله 
لاختبارهوجمرتين له فقدمت الأثمياء، بين يفرق لا صغير طفل إنه ت وقالت فرعون. 

لمانيمن عقدة ؤراحلل توله• وذلك لمانه، في حمسة فأصابته فيه في وجعلها الجمرة فاخد 
هاردزهإر فأرسل ياني ي؛طلت، دلا صدرى، وتوله: ، ٢٧طه/ه تولي بمقهوا 

الجاهع، ٢١٦/٣جسوى التريل سالم ، ١٢٠/١٦البيان، حاح )وانئلر: الشعراء/"ا\ 
(.٥٦٧/٥ج المثرر، الدر ،  ١٩٢ا/ ١ ج للقرطبي القرآن لأحكام 
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الحجةؤإطال يالمنطق، المنطق مقاومة عن وعجزهم الأبلج، الحق أمام يالضعما 
ولاباطلهم، ند تحجة يملكون لا لهم بالفكرة، الغكرة ومواجهة بالحجة، 

ووسلتهمالإرهاب، ومنعلقهم التهديد، فحجتهم ؛جاهليتهم، العقول، إهناع بتهليعون 
•، الحجة١ أعوزنهم كلما الم، مواجهة هم، الطواغيت وصيلة - الطش، 

بالدليلأقحم إذا المبهلل بأن العادة جرتر اوفد - اش رحمه - الثنقيش يهول، 
الم،'صد ليتعملها القوة مجن ءند0 ما إلى لجإ 

منننة وأتاعهم - اللام علتهم — بالرّإ، الأذتما إبماع إو بالأذى التهديد إن 
إلاالطويل، الدعوات تاريخ في اش أسياء من نم، من فما الرباية، الدعوات في اف سن 
نيكثيرة آيات عنها تحينت، فد الننة وهدم نعلا، الأذى عليه وقع أو هدد؛الأذى وقد 

تالمثال، سيل على منها نذكر المزين، الكتاب 

^^بو؟كابمبمون0لآ/ؤ نولت٠ار،: 
أموالهمفي يبتلون لا ^، ١٠يتركوا أن - اش رحمهم - ومجامد وقتادة اليتم( تال، 
مجنالمؤمنون ٧ ئنرض جارية صنة تللثح أن بين ثم والتعدس_،ال بالقتل وأنمهم 

-اف رحمه - الشوكاني يقول، ،. ^١ . .نلهم ثن آلن ثنا ثبمد ؤ ت تعالى نقال، تبل، 
منملهم من احتر كما الأمة، هده مؤم-ي، يختر وأنه صاده، في اش سنة هده ،أتم، 

صقومهم مع و؛ع وما الأمناء نهمل، ٠>، موصع غير هم، القرآن به جاء كما الأمم، 
نزكالحم، الأمور تلك من بهم آمن، ومن، أباعهم به افه احتر وما المحن(، 

محمدلمينا اش مواساة معرض ني المنة هدْ الكريم القرآن أكد ولقد ،، ١٠..بهم• 
نجأنهم ماَؤي-عأوردوأحكآ ( ١٤٠ؤيمئ نح، رثت َمح.يش ولثن. ؤ تعااى: _._فقال،

صلاحد. ج"ا، القران، ثي ازشن محص مع القرآن، ظلال، م )ا(انفلر: 
 ،^JU٠٢٤٠ص ه(  ١٤٠٩الأولى الفة دمشق، القام، ؛

إ/خ\/ْ.المازج اصواء )٢( 
التتموت،آة)ا-آ(.)٣(^ 

.للثوكاتيجأ/آا،االقدير، كح )٤( 
)٣(.آة انمكبرت،، سورة )٥( 

• ١٩٢ج؛/سوكام، القدير، )ا*(دع 
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/ر وغيرهم والضحاك 
لقاقجا.؟لإفيوعإؤ بقوله: الرسلالقرية أصحاب محدد وكدك 

سص:ثاقجموه>،/

والتنكيل؛بالجن اكهديد ثانيا؛ 

لهميحقق - السلام عليهم الرسل رأسهم وعلى - الدعاة حبي أن اساة ينلن 
أحدمحما:أو أمرين 

الانتثار.من الدعوة إعانة وبالتالي الناس، وبين الداعية بين الحيلولة الأول: 

ومبادئه.دعوته عن يتخلى كي الداعية نقس ني والذعر الرعب إدخال والأخر: 

انتشارهاسرعة س ؤيبعرم الدعوة يعيق أن شأنه من الدءاة حبس أن شك ولا 
خابوالكن والتنكيل، والبطش التعذيب بها يرتبط ما غالبا الجن حياة أن كما 

الرسلبحبس ما؛ حيز في افه دعوة يحصروا أن ستهليعون أنهم فلتوا إذ وخروا 
رئوجمدأق'تلإ،محوقدكهل ؤ لكن أمره، وبالغ أمره، على غالب فاض ونعيهم 
والتكتل- وكريته فللمته على - السجن أن فلنوا إذ ■ أيضا - وأمحئأوا 

الدعواتتاييح إن بل الررةا واساعهم الرسل عقد ني يفت أن يمكن - نسوته لى ع- 
إلثنتس^تاؤ للمرسلين والغلبة للمقين نالعانبة تماما، ذك عكس يثبت الربانية 

ولكنوغير0 أحمد وثقه سر، المفاني، الخرمحالهلالي مزاحم ين الضحاك القاسم، أبو هو 
شدرات، iirr\إ ج للداوودي المقرين )طقات، واه. انمتن ّة لكت الإرلكل، ممر 

الذم،،جا/؛أا(.
شر، ٢٢٨٨١ج الكبير الضر ، ٤١٣/٢ج الكشاف ، ٦٨/١٦جالبنان، حاح انفلر: )آ(

. ١٩٠ص المقرئات ،  ١٣• ■r/ ج الطم القرآن 
ابنعن دوى ما )١، انهرما: أنوال عدة إر اكلأنت الرمل عولأء امماء ني العلماء اختلف )٣( 

أنوهب عن ولوكا )٢( وملوم'، وممدوق رصادق هي؛ أسماءهم أن ووهب وكعب هماس 
اتفلرثأنطاكية٠ أنها على أجمعوا فقد القرية أما وشمعون٠، وبولس ايوحنا هي؛ اصماءهم 

(.٤^١٥م ج المغليم، القرآن سير تفج،/٩، المنوي؛ تفسير حاءعالييان؛جأآ/ا*ا، 
(.١٨آية)يى، مور؛ )،( 
آية)٣(امملاق، -ود؛ )٠( 
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الأيتني وتلاحظ ^^^١، الكفر طة إل العودة ؤإط الأرض من الإ-محراج فإط 
فكأنهمالن1حرجممماا، لفظة على التوكيد ونون المم لأم يحول في التهديد مذا تأكيد 

ابه! ندين الذي ديننا في لتعودذ أوواه لنخرجكم واه نالوات 
بحانهاش دين محاربة يتضمن الرسل إر الموجه التهديد هذا كان ولما 

توعدهمحيث تهديد باعثلم المكذبين تهديد على الرد سبحانه تور فقد وتحال، 
ربجماي ئآثق ؤ ت تحال نال ، الدنيامن الأبدي والإخراج المدمر الإهلأك ب

ثثائتؤوأ حاك ,لمق يجد بمدهم ئ أأمحس ألْلتلييك. ل؛لآقرا 
الرسلإحراج عر أنسموا )ولما —ت اش رحمه — حيان أبو يقول ،، هُ . . لصد 

حثالأهلأك من أعفلم إحراج وأي إهلاكهم، عر تعار أنم ملتهم، في المودة أو 

إرسالهم،نل - باش .والعياذ مشركين كانوا الأسياء بآن ملتنا' لي لمودن 'أر نولهم يوهم قد )١( 
في١ اش رحمه — الرازي الغخر جمعها تأويلامحتف، بعدة الإشكال هذا عن العالماء أجاب وقد 

وهي:تقبر،، 
تلكل وكانوا اللأي تلك ل نثأوا إنما اللام علهم الأنماء أولتك أن الأول(: )الوجه 
معهمالأمر ُنار ش كانوا ل الكفار، أولتلئ، •ع المخالنة أنلهروا ما الأم أول و؛ي القياتل 

نلهذادبهم على الأمر أول في كانوا أنهم المبب لهدا ظنوا نالتوم مخالفه، إظهار غ؛ر من 
ملتناه.م لتعودن ^أو قالوا؛ السب، 
صادقينيكونوا أن ثالوْ L كل في يجس، ولا الكفار كلام حكاية هدا أن الثاني(: )الوجه 

توهموه.كما الأمر كان  ١٠أنه *ع ذللثح توهموا فلعلهم فيه، 
الخناببهذا الضود أن إلا الرسل مع االلاهر في كان ؤإن الخطاب لعل ااث١لثإ(: )الوجه 
الكفار.أولثلث، دين على الوقت، ذلل؛، قل كانوا إنما يمال: أن بأس ولا وأصحابهم أتثاعهم 
العرب.كلام في كثتر الصيرورة يمعتى العود الكشاف: صاحب، قال الراح(: )الوجه 
تعارإنه نم الو، هن ُله عر إرسالهم ثل كانوا الأنياء أولتك لمل الخاص(: )الوجه 
النيالشريعة تللئ، على الأقوام وبمي، أحرى، بشريعة وأُرهم الملة تلك ينخ لل؛؛ءم أوحم، 

الأنيياءمن يْلليوا أن ييعد فلا التقدير هن.ا وعلى الكفر، سبيل علم، مصرين منسوحة صارمت، 
٠الملة تال؛، إل يعودوا أن 

قيلعليه كنتم ما للٍ، أي ملتتا، في لتعودن أو المعنى، يكون أن يتعد لا المادس(: )الوجه 
اعلمواه والقيح، بالملمن ل التعرض وعدم لينتا معايية ذكر عن المكومحت، من الرسالة ادعاء 

'ا(.)الشيرالك؛ير،ج؟ا/هبم_'
(.١٤. ١٣)آية إبراهيم، )أ(ّورة 
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•٢ أبدأ(ُ إلها عودة لهم يكون لا 
سيلعر — اللام عليهم — الرسل إلى الموجه التهديد هدا القرآن ذكر وكما 

عليهما- وشعيب لوط من كل إلى وجه ند التهديد هدا أن - أيضا - ذكر سل الأجمال، 
.خاصة يصمة — الملام 

٠ماءكارى-مابفي4ءإلأقؤ تعالى; تال بالأخراج له لوط ثوم تهديد تعن 
لإخراحهمعله عو\ 'حوقد ^٢،، 

الفاحشةعن اكلهر أن زعموا حث ،، جرمه(أمن أشق )عيره المثل؛ عليها يطق 
ا! االإخراج سها استحقوا الش محوالجريمة 

؛هاد٢١٠٤ه ؤ تعالى•' فقال تالإحراج له شعيب قوم من الملأ تهديد عن وأما 
.. ممِسئآأؤقوثنِميأ

ماإل الإجابة ءنِ والتمرد الإيمان يترك يكتفوا ألم اش رحمه - الشوكاني يمول 
بالإحراجبه امن دُن سهم توعد إل يأشرا وبملرا بغا ذلك جاوزوا بل إله، دعاعم 

إمات أمرين أحد من بد لا أي الكفرية'• ملتهم ل معه ومن محو عوده أو قريتهم من 
..(لْأالخود.أو الإخراج، 

والتحريق;بالقتل التهديد رابعا• 

الالرمل تأعلءاء والتحريق، بالقتل تهديدهم . —'كيلك الرمل إين.اء صور من 
الرملمن الأبال*ى بالتخلص كان لو حتى الدعوْ، لإعانة محلريق أي بسلوك محالون 

تعرضمن أكثر أن - ندرته جلتر - الله ذكر ولقد قتلهم. ُلريق عن - اللام يهم ع- 
دنآثثاطلتيإعيث٢زظآؤ ت تعار قال إّرامحل، بني أساء محم للقتل 
،٢٦١ممأْكديأدمثايمقلدة.^آنقثيم بمالاثهدقآ رثدة رثلآْقثا•؛أءئم الإلم 

.٤ ١ ١ ه/ ج المح؛ط، البحر )١( 
اكل،وة)آه(.)بل(ّورة 

٦ص سلام بن القاسم مٍد لأبي الأطال محاب )٣( 
الأءراف،وة)مم(.ّورة )إ( 
•٢٢٥أ/ج لليوكاتي، القدير، فتح )٥( 
(.ايت)٠٧المائدة، مورة )٦( 
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موسيضل أن فرعون يخشى موس، يعني ال* الفالأرض في يظهر أن أو دينكم 
يعتيمدكرأ، فرعون صار ت المثل ش يقال كما وهذا وعاداتهم، رمومهم ويغير الناس 
السلامءرعليه مجوس س الناس على يشفق واعظا 

بحملهتنوء ما وأنواعه الأذى صنوف س ناله فقد - محمد رسولنا أمجا 
عنالحديث ففي ذلكل٤،، يبتن واحدأ حديثآ أورد أن هنا ؤيكفى الراسيات، الجبال 

ومااش ش أحفت )لقد - . - اض رسول نال • نال - عته أش رصي - مجالك بن أض 
يومبين مى ثلاثون علي أتت ولقد أحد، يؤذى وما اف في أوذيت ولقد احد، يخاف 

بلألرم(ر؛/إبط توائيه شيء إلا كد ذو يأكله طعام ولملأل ومجالي وليلة 
حكميعص اعرض أن - المبحث هدا أحتم أن نل - الناسب، س يكون وقد 

يحارفقد الدين. أعداء قبل س المائتين وأتثاعهم - اللام عليهم - الرسل ابتلاء 
الاف، أعداء عليهم تسلط وند اش أولياء يرى عندما - اش حكمة يدرلث. لم ما - الؤس 
التكفارهزلاع يتسلط كف اءل فيتله، معليعون لأنهم ل اش، طاعة في منهم لتقصير 

وأنهأحدا يْللم لا عائل - سبحانه - اه بآن يقينه مع ا بهم؟ ؤينكلون اش أولياء على 
بدفلا الماء، في ولا الأرض في شيء يعجزه ولا حلقه س دينه على أغير وعلا جل 

هداوأهم جهلها، س وجهلها علمها س علمها حكم، الابتلاء هدا وراء يكون أن 
تهي الحكم 

كالمةعن تصحيف وم وربما اللسان )اتثلر والبسط الثياب إليها تب ن ~
أيتتجهى؛ عدد إلى تكلني، من إلى - الني دعاء في كما الغلغلة __ اتجهم• 

الكريه.والوجه بالغلظة يلقاني 
,AT/iج المقلم، القرآن تسر )١( 
البابيي والمعنوي الحسي الأذى من الرسول ل تعرض ما تفصيل صاتي لأنه )٢( 

الثاني.
محنكا كان وما الوقت، ذلك في رفيقي كان بلالا أن والمعنى النكمج،، تحت ما بلال؛ إبط )٣( 

الترمذي،جاع يشرح الأحوذي )تحفة إبطه تحمتا بلال يآحذه ما بفير فليل شيء إلا الملخام 
الطبعةالفكر، دار — عثمان مجحمال الرحمن عيد تحقيق الخباركفوري، الرحمن 'مال لحمد 
م،ج؟/*ِاا(. ١٣٩٩الثالثة، 

(،)٤٣باب القيامة، صفة كتاب عرب، حسن حديث هذا وقال الترمذي، أحرجه )٤( 
٣٠ ٠ ١ y/ ج الترمذي، صحيح وانظر ، ٦ ٤ ٥ / أج 



ص:ص الحمض -الأعداد ١

جهديذل إلى محتاجا المرء كان معمدأ أو دقيقا أو شاتا كان كلما عمل أي إن 
عملبأنه يتميز اف لدين الممل كان ولما أحله، من والتدريب له، الإعداد قي أكر 

يعدمزوليته أن كما يوم، بعد يومآ تزداد فيه الغرد ومزولية ومستمر، وواسع متتؤع 
هدالضخامة مكاشء خاص إعداد مجن له بد لا كان ذلك، تبل منها أعثلم الإنتصار 
_وعلىوالدعاة عامة يمنة المؤمنون يخضع أن اض إرادة شاءتا ولدلكا الممل؛ 
بمثايةهي التي والخشنة الشاقة الاحتبارات، من لصنوف، خاصة، بصمة - الأساء رأسهم 

لدينوالتمكين الأرض ز الأستخلافر موولية اعرى، المسؤولية لتحمل ندمحياتا 
آنثنينصقثا آلأبج، ذ سلمنهن أشإس، وعؤ'  'ظأققأ،ظ] قد ؤ اه 

بعدثنلمهاتالأمانة على الحافظة . ٢ 
ومسروليةسبيله. في يبدل مجا مع ٍلرديآ تناسبا يتتاّسر الشيء بقيمة الشعور إن 

ولنوالألأم، بالضمان إلا يتأتى لا أص الأرض ش والعدل الحق ؤإقا،ة الخلافة 
والئفيس،ااغالي ّبيلها في يدل من إلا _ يسلمها بعد ء الأمانة هده على يحافظ 

يءامأألقلوة أثامإ مح، 4 هأ إن ي ءؤ عزيز: كلها سٍالها في وأر.ءص 
^١١رحمه _ قف سيد يقول لأم، . . أشثم،زعأتيآئت 

دءوة__ وعندئد الصعداء، من الأقوياء قضين الصفوف تمحص . ». 
ءمأولأك ويلأءها، امتحانها واجتازوا عليها، شتوا الذين برحالها ءلرمها فى الحق 

_<النصر هذا نالوا وقد وتأعاتبم، النصر تكاليف، يتحملون الدين عليها الأمناء 
•خمثرين(ر؛، صائنين صريته وأدوا الخالي، 

(,٥٥)آية النور، صورة )١( 
—الأردن — عمان العدوى، )دار صعيد، الرحيم عيد همام د• الله• إلى الدعوة قواعد انظرت )٢( 

'ُآ«؛ام(صهي.الأور،اسة 
(.٤١)آيه ألج، صورة )٣( 

القرآن،ج؛/ا1ه\.ظلال )؛(قي 



•الإيمان أدعياء من المؤمن الصف مملهير - ٣
دليلإلى ت*حتااج الدعوى هال0 لكن أحد، كل والراء العافية ونت الإيمان تدعي 

منوالمؤمن الكاذب، من الخالق به تميز الذي الميزان هو الأبلأء فكان ؤإنات، 
ما'؛اثآممثةدرؤ تعالى• ثال الدختل، من والأصيل الخبيث، من والطيب النافق، 

ِي؛نممأككمحؤ تعالى: وتال، ، ^١١٢. عمأآمحإمحعسرأبم. 
يقال٢، M • • ،؟؟،د؛بمأاألثيثيخثيملهتفذمحظتة,جمنامبمثم؛،جهم ١٢

هثنأصذيني^^إيسآس(كث ؤ تعالى: 
لحربالمجرمين بروز فإن الباكة. الحكمة *وف اش_: رلحمه - فطب سيد يقول 

وكفاحطبيعتها يناسب، الذي الجد يهياع ؤيهلثعها عودها، يقوي والدعوايتإ الأنبياء 
يمحصالذي وهو الراتقة، الدعاوى من الحقة الدعوات يميز الذي هو أصحابها 
القويةالمؤمنة العناصر إلا بجوارها يبقى فلا متهم، الزائفين ؤبملرد عليها، القائمين 

اهوجه بها آبتغى حانمة، الدعرة إلا تريد ولا فريبة، مغانم تبغي لا الش المتجردة، 
•، تعارال 

معادنهم:وصقل قلوبهم بتمحيص المؤمنين تربية - ٤ 
المعادنأجود مجن معادن، هناك أن — الأرض علوم دراسة —فى العلوم من 
لملو الض الثرائب، ببعض ومختلخلة والأوحال، التراب في مدفونة ولكنها واصالثها، 
اكواتبمن تش لكي للنار المعادن هذه ثعرض ، iiiJJثمنها؛ لرحص منها تتخلص 

الفلريةوهذه الثمينة، المعادن مجن وغيرهما والفضة للذهب بالنية الحال هو كما 
منبتنقيتها نلوبهم في مجا تمحيص من بد فلا الأقوياء، المزمون لها يخضع نفها 

إلايأتي لا ه نقالنصر بل والأمراض، الذنوب من ومملهيرهم والفاق الشرك سوابر 
الكافرين،محق نم أولا المزمنين تمحيص ترتيب على جارية اش نة مالتمحيص بعل 

(.١٧٩آية)صران، آل )؛(سورة 
آية)٧٣(.الأنفال، >أ(مورة 

)٣(.آيه العنكبوت، سورة ؤءم، 
القرآن،ج؛/اآه'ا،)ث(فيظلأل 



تعارتونال ،، ه؛ آأكني؛؛ث. ويتس »اثبرأ أؤية أثب ولبملجس ؤ تعال: قال 
٢.ه؛ وآس'علمئدداتآثدور ^^(ج5صمافيمحجةأ . ؤ 

إل؛،،:وافتقارهم ك وانكسارهم ه وذلهم موليهم استخرلج - ٥ 
هتففى ليعلمها المؤمن كان ما الهلاقان ومدحور القوى مكتون الشدائد تجيش ت

المعنويةونوته ه نفالمؤمن يكتشف القاسية الفلروف هذه ففي ! الشداثدالولا 
الأسانيدكل تهتن حين وذلك إليه، التفمع وحرارة اطه إل اللجوء صدق ل المتمثلة 
إلاقوة ولا حول لا وأنه إليه، إلا الذ من ملجأ لا أن ويتيقن الأوهام كل وتتوارى 

بابإر ورجوعه البلاء حالة الإنسان إحلاص رإن ت - افه رحمه - الرازي يقول • يافه 
يظنففد صحح، والعكس ،، عاليهال الدنيا إنبال حال إحلاصه محن أكثر تعار افه 

والحرصكالثح - القس حثلوظ مجن والتجرد والشجاعة القدرة ه نفل الإنسان 
زالما أنه الأحداث مجواحهة ل العملية التجربة حلال مجن يكتشف هو فإذا - والرياء 

صرورةعر له مجنبها الابملأء فيكون أ أ بعدأ تمحص لم وأمجراض ثواب لبه قر 
هده.الضعف العناية 

افه:عند درجاتهم ورفع الحسنات في رصيدهم زياده -٦ 
يكفرالأثل عر أو حنانهم، ؤيضاعف المزمنين درجات يرفع افه إن 
المحنغسلته محليثة، عليه وما الأرض عر أحدهم يمشي حتى وذنوبهم حْناياهم 

ملائكةليسوا لألهم للبشر لازمجة الخنايا كانت ؤإذا تطهيرأ، الشدائد وطهرته غلا، 
يعهدهمأن المزمنين بعباده النه رحمة من -فإن كالأنبياء العممة- لهم نقمن ولم 

ورقتتحات كما - والاحتساب بالصبر - ااخهلايا عنهم لتتحات الإبملأء بعد بالابملأء 
ولانصب، من لم اليصيب *مجا الرسول يقول ذلك وعن يبى، إذا الشجر 

منبها افه كفر إلا تشاكها، الشوكة حش »؛، ولا أذى ولا حزن ولا ض ولا وصب، 
لهوما وولده ه نففي والمزمنة بالخزمن البلاء يزال ®ما ت الخدسث، وفي ، ر خطاياه® 
(.١٤'آة)اءعران،آل )ا(مورْ 

(.١٥٤آية)عمران، آل صورة  ٢٢١
. ١٥٠ج؛/التسرامر، )٣( 
جالمرض؛ كفارة ؛ي جاء ما باب المرضى، كتاب صحيحه، في المياري احرجه )٤( 

منيصبيه فيما المؤمن تواب ياب والاداب، والصلة البر كتاب صحيحه، في لم مرأحرجه 
مني؛ونعه لما كرم )هم( مرض. )وصب( تعب، )مسا( . ج . . حزن. أو مرض 



بيدءشي ااوالذى .-ت - اش رسول وتال ،، حطسة،(ل ءالي4 ومحا سار اش يلقى حس 
تحطكما ، >سآت4 ،4 اف حط إلا سوا، فما مرضر من، أذى بمسه مسالم الأرض عر *ا 

ورتهاءأم.اللهجرة 

تله اف ومحت المتر إيمان نوة عر اف سهاد؛ - ٧ 

أنيريد اف فلعل له، الخير وحبه له اض حب ^، دليلا العبد ابتلاء يكون قد 
عفلمرإن الحديث: ور المقام، ذك ليبلغه فيبتليه الجنة، ر العالية الدرجات ييلغه 

ومنالرضر فله رصي فمن ابتلاهم، توما أحم، إذا اف ؤإن اللأء، ئلم *ع الجزاء 
أراد*إدا ه: اش رسول قال قال؛ عنه، اش رصي أنمر ومر ٢، ^٠^٠١ ١١فله مخط 

بذنبهعته الئ، أمالشر بمبد، افه أراد محإذا الدنيا، ر العقوبة له عجل حيرأ بعبد* اف 
المتر،إيمان نوة عر دليل أخرى جهة من وهو القيامة«ر؛،، يوم يه يوار حس 

إيمانراد فكلما وصعقه؛ الإيمان نوة *ع طرديا تناميا يتناسب وصعقه البلاء خشية 
أشد- كذلك - كانوا إبمانا الماص أقوى هم الأنبياء كان ولخا الإبتلأء. شدة زادت العبد 

النه:رسول يا قلت قال؛ أبيه عن، سعد بن، مصعب عن الحديث، فقم، بلاء، الاّر، 
حسبعر الرحل فيبتلم، فالأمثل، الأمثل ثم ®الأنياء، قال: بلاء'؟ أشد انس اؤ 

فمادينه، حب على ابتلى رنة دينه في كان ؤإن ، يلأؤ• اسند صليا دينه كان فإن دينه، 

أ)غم عله، غيرْ تعدي من )أذى( الماصي في مكرره من حصل ما على اصى )حزن( رء. م =
١(.١ ٠ ا/ ٠ ج الباري، )فتح ذنوبه )حطاباه( والقس، القلب ضتق ما 

حاءمحا باب الزهد، كتاب صحيح، حسن حديث هدا وتال محريرة، أبي عن الترمذي، احرحه ( ١١
اليلأء،ج؛/مآ•^على الصبر في 

المزمنثواب باب والاداب، والصلة البر كتاب معاؤية، أيي عن صحيحه في مسالم أحرجه )٢( 
.١ ٩ ٩ ١ / ٤ ج حزن أو مرض مجن يسمه فيما 

بابالزهر، كتاب الوجه، هذا من غريب حسن حديث هذا وتال أنس، عن الترمذي أحرجه ( ٣١
بابالنمن، محاب في انس عن ماجه ابن وأحرجه ، ٦ ٠ ١ ؛/ ج ، البلاء على الصبر في جاء مجا 

(.٣٧٣"آ/ج محاجه، ابن )صحيح البلاء على الصبر 
بابالزهد كتاب الوجه، هذا من غريب حسن حدي-ثا هدا وتال أنس، عن الترمذي، أحرجه ( ٤١

. y٢٨٥/ج للألباني، الترمذي صحح وانفلر ، ١٦٠ ؛/ ج البلاء، على الصبر في حاء ما 
سنةمجان المحدث، كثير ثقة الزهوي، وقاص أبي معل بن مصعب المدني، زرارة أبو هو ( ٠١

اّذيب،مرسب،  ٣٥٠؛/، البلاء أعلام سير ، ١٦٩/٥ج معد، ابن )محلبقات ومجاتة. ثلاث 
ص^(.

٤٣



معيدأبو ودخل ؛< حطئئ*ل عليه ما الأرض على يمشي يتركه حش بالمد ايلأء يمح 
علىيده فوصع يوعك وهو - . - اس رسول على - عنه الله رمحي - الخيري 
أشدهاما ; ٠٥١رسول يا ت فقال اللحاف، فوق يديه بين حره فوجد - الرسول 

أياش! رسول يا تلت الأحر، لتا ومعم، البلاء يقعم، كازلاائ، إنا ت قال ا عبك 
ماحش بالفقر ليتتلى أحدهم كان إن المايحون، ثم ءالأنيياء، قال.' ا بلاء؟ أشد الناس 

أحدكميفرم كما بالبلاء ليفرم أحدهم كان ؤإن يحويهأ، الش الماءة إلا يجد 
(\'،..بالرحاء.

،•دالكاثريزرالموممحن محن الهوة - ٨ 
حشالمزمنين عن يرصوا لن — الواقع وبشهادة الكتتامحب، بنمن — الكفار إن 
،M • • •٠٥قَيثمم وقمبجرهنشأدأوددلأ١١^٣٥ ؤ ديتهم عن ويرتدوا يبوهم 

،،..آنتْلتمحأإن د.بءاًقم ض هم ظ دلأ,زازن • • ؤ تحارت وئال 
لدىالإيمانية انماءلفة يتتجيس اسقمالهم أو المسلمين ردة على الكفار فحرص 

بينالمعركة تغدوا بيئتهم لئ، اكمفي الإصرار على وتحملهم المزمجتين، 
اهسثل لم ولو الإسلام، لأحكام الكفار بخضؤع إلا تنتهي لا تمرة ومدائمة الهلرفين 

إر؛لهورذلك ولأيي وهادنوهم، باؤللهم على لمروا لهم، الكفار بأذى المؤمنين 
همةلأ حئ دثؤلؤهم ؤ تعالى• قال والحر الر في الماد وانتشار الفتتة 

علىالمسر قي جاء ما بابج الزهد، كتابا صحيح، حن حديثا وئال، الترمذي، أحرجه ر، 
انحسرياب، الفتن، كتاب، وناص، أيي سعل-بن ص ماجه ابن وأخرجه ، ٦٠١ج؛/اللأء، 

(.Y٣٧١/ ج زجه، ابن )صحيح اليلأء على 
الأنماريعوف بن خدرة وهو الأبجر بن سنان بن مالك بن سعل• الخيري، ممل أبو ْو  ٢٢١

^،jJbJLlالمكثرين من كان بعدها، ما هو وغزا بها أبوه واستشهد بأحد امتصغر الخزرجي، 
ذللث،؟غير وقيل وسعين، أرع منة مائتا انمحابة. أحداُثا ألمه وكان الثه رمول عن 

جم/ها/(.)الإصابة، 
ألها.وقيل الحس >'أ(الوءك،:

(.T٣٧١/ ج ماجه ابن )صحح البلاء على انمبر ؛اب، الفتن، كتابط ماجه ابن أخرجه  ٢٤١
.٧٨ص اه، إلى الدعوة قواعالء انثلر: )ْ( 
(.١٢٠)آية القرة، سورة  ٢٦١
(.٢١٧)آية القرة، مودة ٢٧١



.٢١^^. ^ونأكينطق؛ق. 

عاطفي:برباط المؤمنين ربط - ٩ 
-التعاون،الأحوه وممتضيات الأخوية الرواط ،ي الملمون يتساهل ند 

والأبتلاءاتالمحن ولكن والملأمت، الرخاء حالة ني - . الصدر. سلامة الإيثار، 
--. الرسول، أراد كما ، معياروالتفاعل المعاني عذْ استثمار إلى تدفعهم الخثتركة 

مثلوتعاضر وتراحمهم تواذمم في المومتين  ٠٣^فوله: مثل في يكونوا أن مهم 
قد)والمرء ٢، والخسهل بالمهر الأعضاء ماتر له تداعى عضو منه اشتكي إذ الجسد 

الألمفى شاركه من يني لن ولكنه هنيثة سعيدة متاسة قي ماركه عن يشي 
والعائة(ر'،.

إليها•المتمين وصدقا الدعوة جدارة على القوي الدليل تقديم — ١ • 

تحملعلى واصعلبارهم أهلها ثبات رأوا عدما الدعوة على أقبلوا كشرين إن 
المبتلىبها تدلى شهادة الإبتلأء وتحثي الراميان. الجبال له تثبت لا الدي الإيتلأء 

رحمه- الرازي الفخر الإمام يقويا ، دعاتهاروصدقا الدعوة جدارة على الناس أمام 
الذم،سببا المحن أعظم قي المتثؤع أن عرفوا إذا التح أن المعلوم أومن -• اش 

إلىلهم ادعى ذللئ، كان الميم_،، ذللت، على مصرا ذللث١ •ع رأوه ثم ينصره الذي 
الLJبر٦،.هدا في عليه كلفة لا الخال ريه رأوه إذا مما اناعه 

تبقوله - الدعوي يحنه - الخكمة هده ييان قي - اقه رحمه - قطب سيد ويفصل 
وأصحاباالمجرمين بين الصرنع على متفرجة تقفا الناس كثرة أن غالبا ينع اوالدي 

(.)٩٣آة الأنفال، سورة )١( 
والتعاونكالإيثار - ؛'احو، عاني بالإحاس إن - اف -حفظه تطب، محمد الأستاذ ينول )٢( 

فيتضيلته آلتاها )محاصرة والمعاناة الأذا<ب، وسط الجن ني معانٍه بآثوى _؛_LJ - وغيره 
*الملم( الشباب واجب بعنوان يالدعام فيصل الملك جامعة 

المزمحننتراحم باب والاداب، والصلة البر كتاب بشير، بن النعمان عن ملم احرجه )٣( 
. ١٩٩٩إ/ ج وتعاصدهم، وتعاطفهم 

.٧٩ص اث، إلى الدعوة تواعد )٤( 
.يسير( )يتصرف والصفحة المابق المصير نفس رْ( 
.١٥•إ/ ج الكبير، التغير ، ٦١



وهمالدعوات، أصحاب صف ش والألأم الصحيان رصيد مححم إذا حتى الدعوات 
الأنه شعرت أو المتفرجة الكثرة قالت ؤلريمهم، قي ماصون دعوتهم، على ثابتون 

فيأن إلا - والألأم التضحيات من الرغم على - دعوتهم على الدعوة أصحاب يمسلئ، 
لترىالمتفرجة الكثرة تتقدم وعندئد . وألمن. به يضحون مما أغلى هو ما الدعوة هده 

عندذاتها الحياة ويرجح الحياة، أعراض كل يرجح الذي الثمثن الغالي العنصر هذا ما 
التمجمحلول بعد العقيدة هذه في أفواجا المتفرجون يدخل وعندتد . الدعوة أصعحاب 
ا«را،.بالصراعا

تهمادء من الشهداء اش اتخاذ  ٠١١

تعال!تال كما منهم، الشهداء اتخاذ اش إرادة المؤمنثن ابتلاء حكم من إن 
أه4وبملم ألثابج، ة-اؤثة-ا؛١١، ألأيام بملووغش د-رح ثّراألميم ثمن ئ هتكنلإ' ن إؤ 

٦؟ه يآءوأهلأبج4اصق. 
ؤإيثارلربه المد محية على دليل لأنها لذاتها، تهللب غاية الشهادة كانت، لذللث، 

اللميبذل ما وأغلى اف، ميل فى والنفيس الغالي يبذل حيث ه نفعلى مرضاته 
عندالدرجات أعلى مجن الشهداء درجة كانت، لهذا افه، دين نصرة أجل من دمه إراقة 

رسولاويمحمد دينا وبالإسلام ربا باق رصي امن افه-ه--' رسول قال كما اش 
درجتينكل بين ما درحة مائة الجنة م أهلها بها الثه يرقع وأحرى الجنة، ك وجثت، 

ياذاك ومجا ، قالت،١٣قال: والأرض، الماء بين ما أبعد أو والأرض السماء بين كما 
نيلإلى يبل ولا ، ٢٤افه٠رسيل ني الجهاد افه، سل م *الجهاد تال؛ افه، رسول 

العدوليهل تمن إليها الفضية الأسباب بتقدير إلا الدرجان هذه 

،٢٥٦٢ه/ج القران؛ قللأل ؛ي )١( 
آة)-ال(.عمران، )أآ(،رر؛آل 

الخيري.معيد أبو الراوي: هو القائل  ٢٣١
جأ/'ما<يخرجاه، الإسنادولم هذاحديثإصحح وتال مثركه، مح، الحاكم روا،  ٢٤١
. ٢٢٢.  ٢٢١■T/ ج المعاد، زاد انظر؛  ٢٠١

٤٦





نبمدمآثآ ل؛ثدنأإئت-ثاد ئالوا ؤ المذاب! هود توم ا>سعجال ص تعالى وتال 
محورةوفي ، ١ ه؛ . ين ّمحت يمائدآ »از؛آواوايؤآ يمثث >=فان وثدين، 

ؤالأ>قاف: 

شمثراألقائثبجمزأعىمؤ المذاب؛ صالح توم امحتعجال عن تعار وتال 
.،٦

تاَةدك'جمإبجمحيُللآ• • ؤ المذاب؛ لوط قوم امحتعجال عن تعال وتال 
^^٤،•نيأمحلنًىنحثمحأّيَة. 

،أنطإقةاكتو\ينألتتاءإنؤ المذاب! شعيب توم استعجال عن تعال وقال 
هلْ،.َمحكثئادكثدتيث. 

أنوالحب المذاب. نزول المكذبين استعجال أساب تنحمر وتكاد 
أمور:أربعة ر - المفسرين 

الرمحل.أح؛ريه *ا دقؤع واستعاد التكذيب ني التمادي ذلك سبب يكون آن I أولأ' 
ءثتاككاينآلثدرإنَقسمنآنتنو ءؤ شعيب: قوم عن حكاية تحال تال 

إسقاط]أي ذلك طلرا *ؤإنما -! اه رحمه - الرازي الفخر يقول ،، آلصنيغن.
كذو*ااما.ظهر يغ لم إذا أنه فظنوا وقوعه، لامحتيعادهم أ الكتف 

.هابماج1نُكثةأمحبجئا.ؤ رح' توم عن تحار ينال 
منهمامحتبعادأ وعقوبته اش عذاب اا٠^تعجالوا اش_! رحمه — كث؛ر ابن يقول 

ه)ا()«ا(ؤ عفلمه جلت كقوله وقوعه، 

(.)٠٧أين الأعراف، محورة )١( 
(.٢٢)آيت الأحناف، محورة )٢( 
)٧٧(.أة الأعراف، محررة )٣( 
(.٢٩)آية انمكرتر، محورة )٤( 

.( ١٨٧)أين الشعراء، محررة ٦( - )٥ 
(.١٨)أين الشورى، محورة )٩( •  ١٦٤إآ/ ج اممتر، التفسر  ٢٧١
\Ur/i٠ج العظم، القرآن شر ١( )• (. آية)٢٣*ود، محررة ( ٨١

١٤٨





ويجعلهمحسهم، ييلد متيع، من فيه هم بما واٌُترارا والاستهتار، الاستهزاء 
سالهميخطر ثلما النعمة ذوي شأن شأنهم والنكال، العذاب إلى منه النقالة سعدرن 

تحول٠١أن يتصورون وقلما تزول، أن 

افه•ع - الجم - الرسل أدب نجد اش *ع الأدب وسوء البثح هذا *قابل وم، 
وقتهأو العذاب نؤع حش يقترحوا ولم ، اش على يتألوا للم حدودهم عند ونفوا حث 

عليه- نؤح لهذا والقوة، الحول من وتبروا وئدره افه لمشيئة كله ذللئ، تركوا بل 
آحرموضع وفي ه • •ؤ • يقول - اللام 

••ؤ نال: لقرآن اس 
—اللام عليه — نؤح مهمة سان الأية هذْ على - افه رحمه — نهلب سيد ؤيعم، ،  ه

أعلمولت، أنذركم، أن كلفت، كما بالعذاب أنذركم أن مهمتي )إن لهم: قال حيث 
افه،عن مبالي أنا ؤإنما افه، عند ذللمثا فعلم شكله، يكون ا كيفولا ، موعدْ يحين متى 

تجهلرنقوما أراكم - المقابل في - ولكني • • اممه *ع قدرة ولا علما أذعي لا 
هذابمثل القريبا الناصح النذير استقبال من اشد جهل وأي حماقة وأية وتحمقون، 

أممهمعلى الأنبياء شفقة لنا تتجلى أحرى جهة ومن ،• والتكذيسا؟(رالتحدي 
فيؤيدحلون - العذاب باستعجالهم -وذللث، التهلكة إلى بأيديهم يلقون وهم الكذبة 

أماء القي ولا الأرض قي شيء يعجزه لا س مع تحدي 
نجغ١ذتنادماسرJاؤ أ بقولهم قومه تبجح أن بعد - اللام عليه — صالح فهذا 

تلألثيثت دنمحانث لت ثسنج ؤ وءءلفا؛ بشفقة عليهم يرد - ه إآكجؤثلواو( 
يلجآواأن الأولى بأن يذكرهم أ، ه؛ 

فانيةلا إذ الذكذيّ؛،، ز التمادي بدل يرحمهم لعله ذنوبهم من ؤيستغفروه ربهم إلى 
حينولأينا والندامة! الحسرة إلا العذاب، عليهم وأنزل طلبهم الله ش لو بمجنونها 

هؤلاءلتخرصايت، تجيتج يلا حين - وجل عز - الله أن جيدا ندرك أن ويجبا منيم. 

امأن،ج0/ماا-أ.)ا(فيظلأل 
■)٣٣( اية هود، مررة ، ٢ر 

(.٢٣آية)الأحقاف، )٣(ّررة 
آبر11القرآن،جا"/)إ(فىظلأل 

(.٤٦)اية التمل، سورة ( ٥ ر 



يمهلهمفهو بحانه، لحكمته يعود إنما - مطلبهم وتحمق العياب طالب في - القوم 
موسىأبي حديث في كما مقتدر، عزيز احد أحدهم أحدهم إذا حتى يهملهم ولا 

لماحذْ إذا حص للظالم ليملى اقه *إن - . - اش رسول تال ت تال - عنه افه صي ر- 
محتإةآ-ئئي ؛_ نؤ أتهين ادآتنئ تثئ؛^٥٠ رهذهض زاؤ تم وقال: فك، 

محئ.ه""".
تالنه إمهال يكون فقد كثترة، - له استعجالهم -*ع العذاب تأجيل وحكم 

.وفسادأ( عتوأ ليزدادوا لل2لالمٍن صتدراحآ إ) 

يطيقلا من صفوفهم عن وليتخلف وثباتا، إيمانا ليزدادوا للزمتين امممحانآ و أ- 
٠واكات الصير 

محنحش التءرف؛ن أدلتك من حترأ فيهم أن سبحانه يعلم لمن اصتماءأ و أ- 
الهدى•إلى مثويوا الغي هن الرمد لهم 

آباؤهمكان دلو حزبه إلى وتتحاز نمد ظهودهم من صالحة لدرية استخراحآ و أ- 
.، المتور(ل افه تدبير من وذاك هذا لغير أو . الضالين. من 

الساعالمسحب 
أعدائهموهزيمة الرمل انتصار 

بينالمر١٤ يحتدم وان بأعيانه، أولياءه يبتلي أن - رجل عز - افه إرادة ثاءيتح 
تداولهائآمحام ؤغلى ؤ ت تعالى قال كما بينهما، سجالا الحرب تكون وأن العلرفين، 

ورديقد لهم، العانة لكن عليهم تدال وأخرى الرسل تدال فتاراة . . ص 
قاتلتموه؟فهل ت هرقل )نال ٠ محشان أبي •ع هرقل حديث في الست هده ذكر 

.نعم I سميان أبو تال 

(•١٠٢)اية ، هود صورة ( ١ ر 
مح،لم موأحرجه (، ١٧٢٦؛/)ج عود صورة التمر، محاب صحيجه، يي البخاري رمآ(ا.محرح4 

(.١٩٩٧أ/)ج الظلم تحريم باب؛ والاداب، والملة البر كاب صحيحه، 
؟.U(U؛،/ج القرآن؛ )م(فيفللأل 

(.١٤٠)آية ، عمران آل سورة ( ٤ ) 



إياه؟قتام كان فكيف يرتل: تال 

منه٠ونصيب منا يصيب سجال رينه يئنا الحرب أبوسميان٠ قال 

•، (١ العانة لهم تكون ثم تتلى الرسل وكذلك ت هرقل تال 
ادن> والتمحيص الإيتلأء بعد إلا تمكين ولا انتصار فلا وطيه 

بعديم الكافرين محق أن على صريحة نالأية لأ،، الكغيْث. ريتص 
أنللرجل اقفل )أيما - الله رحمه - الشافعي الإمام سل وعندما المؤمنين. تمحيص 

ؤإبراممندحا ابتر اش فإن نيلي، حتى نثكن لا الشافعي: تال يبتلي؟ أو ثثكن 
ينلنفلا مكتحم، صبروا فلما - أجمعين طيهم اش صلوات - ومحمدا وعيسى وموسى 

-النهاية في - العانة فإن أمر مجن يكن ومهما ،، البتة(؛ الألم من يخلص أن احد 
منها؛كثيرة وتزكيه هذا تثبت الش والايات للمتقين، 

منآه لةلآق>تألأسى.وشًءثةؤم إيررم ئآتق ؤ تعار؛ قوله 
٢لأ لهي. ثثائ ممانح، خاثى لّن دتلش بمدهم 

ه. .. ؤ تعار؛ وقوله 
فانئث1نائأكتيإ3وي با»وهم مهم مثلاإك تين، من أيبمتا يإثن ؤ تعال: وقوله 

ؤأغئ،اثمألنئؤنجة. ثم إقم . '؛متافتيي، تلمي__ ؤ تعار• وقوله 

إلى- . - الني كتاب باب والم. الجبال كتاب عباس، ابن عن صححه ني لم مأخرجه ا ١ ١ 
بمدعا.وما  ١٣٩٤م ج الإسلام؛ إلى ِدءو، عرتل 

(.١٤١)اة عمران، ال 
ُلبمةمحروت، الطائس، )دار ءرُوش راتب أحمد تحغبق؛ الجونيه، القيم لأبن الفوائد )٣( 

صآا-آ.م(  ١٣٩٩أور، 
)إ(ّررةإيرامم،

ايت)٣٨(.الممص، عورة )٠( 
(.آيث)^١٤الروم، عورة )٦( 
(.١٧٣. ١٧١)آية ، oULsJعورة؛)٧( 

oy\







والماس. وملكن. ملكن بض ولا وعمر، عصر محن الحدود يضع ولا والمكان، الزمان 
لأحمنهم،قرية لهم، معهودة معينة صور على الصر مض يقصرون كذلك 
]ثم. القصيرة. النفلرة عند الهزيمة بصور بعضها يتلمس وقد شش، الصر صور واكن 

■sXولا عقياوتا< عن ير-؛ع فلا الار قي وهويلقى - الملام عليه - إيراهيم ئائلأآ يتساءل، 
قي- شك من ما هزيمة؟ موص أم نصر موص في أكان ١ إليها. يدعو الش الدعوة 

أحرىمرة انتصر أنه كما النار، قي يلقى وهو الصر قمة ُي كان أنه — المقيدة متهلق 
أنيملك كان ما شهيد من وكم . • صورة• وتللث، صورة هدم النار، من ينجو وهو 

الموال[تويكرر . . باستشهاده. نصرها كما عام، ألف ولوعاش ودعوته عقيدته ينصر 
تقديرنافي استقر مجا نرا-؛ع أن إلى حاجة في إننا يقور،ء'• ]نم الهزيمة؟ وما الصر؟ ما 

فيبالنصر وللمزمنين لرسله اش وعد أين نأل؛ أن قل القيم، ومن الصور. من 
.٢ الونيا(ر الحياة 

الفخرقال ما المقرين- كلام في وردت -كما للمصر الأحرى الصور من 
بالدولةتكون وفد الحجة، بقوة تكون فقد والخلة، النصرة ءأما ِ: الله رحمه _ الرازي 

الأوقاتبعض في مغلوبا صار وإن فالمؤمن والشات، ذكون؛الدوام وقد والاستيلاء، 
را• ٠ اّلب فهو الدنيا أحوال صعق يسبب 

ءؤتعالى؛ قول قي الخلة أن - اش رحمه _ الثنقيهلي ؤيرى 
بالميم،وغلبة الرسل، لجميع ثابتة وهي، واليان، بالحجة غلة نوعان؛ ؟٠^٣،، هثؤ 

بهيزمر لم من، دون منهم بالقتال أمر لن ثابتة وهي، والمنان، 
•دأتمامهم؛؛؟"ي لرسله افه نصر صور تلخم، - الأقوال هده من - ويمكن، 

٠والبرهان بالحجة نصرهم - ١ 
•الياديء على يالثيات نصرهم — ٢ 
١والمنان يف يالنصرهم _ ٣ 
قتلهم.ممن بالانتقام نصرهم - ٤ 
٠الك^ِنة السنن حهر ينصرهم — ٥ 

والبرهان،بالحجة يالتصر ي؛ثعلؤ، ما مها كثيرة الصور لهده تشهد الي، والايات 
قالأزر. أبوه فيهم بمن، وةء.ٌه - الملام عليه — إبراهيم محن، جرت المح، كالمنافلوة 

(.٢١آية)الجائلة، مورة )٣( ه/هيى'ا-ا-يىما ج _؛ قللأل مح، )١( 
. AYT/Vج المان؛ أصراء )٤( •  ١٧٢/ ٢٦ج اهمّ؛ المقسير ، ٢١

١٥٠



ق.تإلإم؛دا.فهيءاررأسخيأشناما»الألؤأ'آرطئ،٠^!؛ةدا؛د؛يثّ ؤ تحار• 
بميعثوأفيئرءايذأمحه؛ؤة.قث- ثآ'لآزبجا٧٤^؛ نكآإؤهينجث,)اك 

٥^١ري سا ث ١٠دايثة رءاألأنس هثآ . أاقآبا0 ألمحي ثى /محكؤبمى يؤ، -بميؤ، يم أين ءد 
ألكثلأبقن وقوى وجهن ئجيق ظ يئيخن. يث مه» ٤^، ثموم ، ١١٠ءلة'أك آ»=كير 

ئَقاثصفيآشَةتنيثلآ
أثلائثودفث؛رن.شءعلة حقل يي ويخ قتدأ ري، تثة آن إلا يع! دئيحك> ما ناف 

^^دبميءبيمع٤
صه1ومملإ

رممفدثاءإة من ددجتم، رثع اقمح-نظت( حجتنآءاممهآ ددلش قهتدون. رئم ألأتن 

منيالوغم الحق عر ثبتوا الذين المحرم بشأن اش ذكره ما الايات _، ومن 
إدم،أل»امنتملارمللأءاد0م ؤ عنه؛ حكاية تمار قال لهم، وتوعل•، فرعون تهد"يل"ات 

آثواتاونيةكء،ءأ»آنيماكلآتل1نأتا 
>ثثلتسا٠^١أوثناهثهمىألتنثؤأثةكآلنغر آلدتآ.ائ١»امنا٤^١ ثلتثآ عاتيهلدعاشىنئذ، 

بموقتيايحم.نثنَشيامضل
منجرآء رد',لش فأ ْتيا'أ'لآبمرهة من ،، ٠٥عدو■؛قئ ألثز. ثأألور؟ثق آنإغك أاث؛احت|ت، 

رجالوت عر - اللام عليه - داود انتصار من ورد ما الايات مذه ومحن 
محياءثتا أثؤغ تبمقا تازأ وجزدمء ,يهاؤت بئييأوتثا ؤ ءالتعار: اك١ل، 

^٠•أمدثتث٠٠٠١٠ء4ثرموهمؤ مٍشآند١مكقاوآئثرياهقألندمألخقتي؛ك.، 

-٣٨(.آية)٤٧الأنعام، ّردة )١، 
(.٧٦ِ آية)١٧ *له، مدرة )٢، 

١٥•





يئلناجثآء ؤ وأتاعه: صالح ونجاة صالح ثوم هلاك عن تحار ينال ٣- 

^ثاتجهاماجاواخياؤ لوط• قوم هلاك من تمار ينال -٤ 
لأي. . مْثوم.، يجئ بن •ء؛،جثثارْ محا 

يمامحأهؤ، م،بج( تآزتن'الثاه،. قاداؤ ؤ وأهله: لوط نجاة عن وقال 
•لأ، ^.لبظإلفيأّل،. 

ئلأثبؤ وأساعه: شعيب ونجاة ثعيب نوم هلاك عن نمار وئال - ٥ 
منفيصاثثوزه؛".آلث٠متيرآ'لأدي،يإكججآمحأتثَكاامآعثنُرمحكلْثؤرماره 

ؤ»محآلأمحوأساعه: موس ونجاة فرعوزوجندء هلاك عن تحار ونال - ٦ 
ؤأءثناآلآ-ءئأا. ثم ؟ظن وذؤ *اءهان أنر أضب أن 

■هلْ، امايى.ث١عا٦لأي. _T محمن مض 
للفجريد فلا الظالمين ليل طال فمهما للمميز، الماقبة أن تؤكد الايات هذه إن 

يعالجهملم إن - جهنم عداب الظالمن وحنب عاب، سوء من لهم بد ولا طلؤع من 
ؤالدنٍا_ئل-سار: بعذاب  ٥١

ازكربمالقرآن كان ولقد نغلرى- -في الربانية الدعوات في اض سن أهم هده 
قصصفي له فكان الإلهية، المنن يهده معه ومن اش رسول يذكر أحرى بعد تارة ينزل 

٠برى يالنصر المدة وفى ملوى، المكديين مصير وفى أموه، الأنبياء 

•الرسول تثبت وسائل أهم من منجما الكريم القرآن نزول كان هنا من 
اف.ثاء إن الثاني الباب في بالحديث، مأتناوله ما وهو 

صد،آية)ا"آ"_ا/ا■(.لاا'-ودة 
-٣٨(.آيت)٢٨هود، مورة ؛ ٢١
(.١٧١-  ١٦٨آية)الشعراء، سورة ؛ ٣١

٩٠( ٥ — ٩ آية)٤ هود، سورة )٤( 
(.٦٦-  ٦٣آية)الشراء، ّورة )٥( 
آية)٨(؟المجادلة، سررة )٦، 

!٠٨







٦٣

شكما سة وعشرين ثلاث يي منجما . اض رمحول على القرآن نزل لقد 
منةلأربعين - . - اف رسول ربعث ت قال حيث - عنه اه رصي - عباس ابن حديث 
وهوومات منين، عثر فهاجر بالهجرة أمر لم إليه، يوحى منه عمرة 0لآث فمكث 

هبمأمءلأكا؛ر1ء(مم،ؤ تحالمح،؛ تدله ذلك مر دستتن(لآ،ددل ثلاث ابن 
وتزدة،مهل على الماس على ممرأْ لكي مغرقأ جعلناه أي لأم، ثز1ة. نيقث 
يشهدالقرآن لمزول العملي الواغ أن كما والأحداث. الوقانع حسب تنزيلا ونزلماه 

ردأآيات عثر ونزلت، لهس،، أبي على ردا كاملة الممد محورة نزول صح فقل ؛تنجيمه، 
عتها.اممه رصي عائثة المؤمن؛ن لأم ؤإبراء الإفلث، اصحاب، على 

كماوتكريمه — . — النص قلب ميت قي كبير أثر منجما القرآن لمزول كان ولقد 
ومشرينوحس وعشرين وثلاث عشرين ين القرآن نزول سوات، عدد نى اء العنامحلف )١( 

النيإتامة ءل"ة قي اختلافهم على مبني الخلاف سب أن — اف رحمه — اليوهلي وذكر محسة، 
كلرجح يند عثرة؟ خص أم عثرة، ثلاث أم محتوامته، عشر أهي البعثة، بعد بمكة — . — 

•ٌنة وعشرين ثلاث في نزوله صهبة أبو محمل. محمد والدكتور القطان ملع محميختا من 
دارمكتبة إبراهيم، الفضل أبو محمل. )تحقيق للسيوحلي(، القرآن علوم في الإتقان ت )انظر 

٠د - الكريم القرآن لمراصة المدخل ، ١ ١ ٧ / ١ ج ،<_( ١ ٤ • ٥ الثالته، الطبعة القاعرة، التراث، 
الثالثة،الهلبعة الرياض السعودية. العربية الممالكة . اللواء )دار محهثة أبو محمد محمد 

المليعة، الرالة رمومحة الق2لان منيع القرآن، علوم في مياحن، ، ٥١ص ، م( ١ ٤ ٠ ما 
.•١ ١ ص ام(، الماسة،"؛ 

المدينة،إلى واصحايه الني هجرة باب المحابة، فضاتل كتاب البخاري، صحح )٢( 

اية>٦•١(ّالإسراء، محورة )٣( 



عليهالقرآن نرول اثتراحهم في الكفار تعنت على رده ساق ؛ي بدلك القرآن صرح 
—.ؤ—'النيئ نوال تثبيت منجما نروله علل إحل٠يى الله جعل حيث واحدة حملة 

4 ثيدأ»=^؛•محلا عقوألمائ ثق كمثيإؤ(لآ (زي قال وز  Ju ،.نييثهؤادث قتاغد
منجما؟نزوله لي الر ما نيل )نإن - افه رحمه - أبو يقول . ٢١^؛مهيلانوغإ 

تتعالى فقال جوابه اش تولى قد سؤال هدا قلنات ا جمالة الكتب كسائر نرل وهلا 
نبالهمن على أنزل كما يعنون واحد٠ه، جمله القرآن عليه نزل لولا كفروا الذين ؤوتال 

بهلشن - مفرقا كيلك انزلماه أي - )كذلك ت بقوله تعالى نأجابهم الرمل، من 
أنويكان حادثان كل في يتجدد كان إذا الوحي نإن قلبك، به لقوي أي قوادك(، 
العهدوتجدد إليه الملك نزول كثرة ذللت، ويستلزم إليه، بالمرمل عناية وأمد بالقلب، 

ماالسرور من له فيحدث العزيز، الجناب ذللئ، من الواردة الرسالة من معه وبما يه 
لجثريل(ر؛،.لقياه لكثرة رءضانر'آ، ني يكون ما أجود كان ولهذا العبارة، عنه تقمر 

هى!أيضا، يمول ثلاثة فى الباب، مذا عن الحديث، ومأتناول 

-.ه - رموله عن افه دناع الأول؛ الفصل 
اوكد؛ين.مواجهة في - . - رسوله الاه توجه ت اكاني الفصل 
المكذبين.مواحهة في - . - رسوله اف لأييد I الثالث، الفصل 

(.)٢٣وة الفرعان، سورة )١( 
الدثميالأصل، المقدسي الدين صهايثح مثمان بن اصماصيل بن الرحمن همد القاسم أبو مو )٢( 

حفثلأتم وحمسماتة. وتعين سع سنأ ريع في ولد الفنون• ذو النحوي المقريء الشاغعي، 
منالملوم، معغلم في وألف، وأض لرص كلها• ااقراءا'ت، وثرا همم، من المامره قبل القرآن 

وامفرداتالأصول،٠ قي لأصول، ١٠و دمشقء تاؤح وأمختصر الشاطبة٠ اسرح ت مصنفاته 
المقرين)طتايت، وستمائة. وصبن حمى سنة رمضان من همثر تامع في توهم، القراء'، 

(.٢٧٠ا/ج لاداوودي، 
أجودوكان الناس، أجود — . — اش رسول، كان منهما• اش رصي هماص ابن حديث إلى يثير )٣( 

القرآن،غياوارسه رمضان من ليلة كل »ي يالقاه وكان حيريل، يلقا، حين رمضان غي يكون ما 
بدءبامتؤ صحيحه، في البخاري )روا، المرسلة ارح ص بالخير أجود — — اش فلرصول 
ا/مأ،•ج الوحي، 

• ١١٢١; ج القرأن علوم في الإتقان )٤( 
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٣١^،
دناعافمر.مد...

حيلةكل وسلكوا ولدعوته اش لرسول التصدي في المكذيون باغ لقد 
وأثارواالتهم ُه وألصقوا الحقاش وشوهوا الشبهات فاحتالقوا إليها قادهم 

آيةالأمراء سورة وفي اغتياله، حاولوا عندما هدا من أبعد إلى ذهبوا يل . الجدل. معه 
أوالترهيببالترغيب دعوته عن - . - الرسول فتنة على ال^كفار حرص مدى لنا ئمور 
ؤإداء—سم ءث—نا إمحق إلتاكث« أؤت_تآ عن وثتنؤئك ءكادرأ ؤإن ؤ ت تعالى فوله وهي 

Jljjuiv ؛؟أنئبمقشكدكدتميقنإلإهتِسكاممبملأإوjp.فالآيةحلمة
uنعاكان له اض همت أن إلا الرسول فتن وسلة يكل حاولوا الكفار أن ييث 
الكريم،كتابه في عته الدفلع بنفسه تولى عندما رسوله اممه أكرم ولقد إليهم• ركونه ُن 

فندها،إلا أثاروها شبهة محن فما تياعأ، — . — الرسول على تنزل الايات كانت حيث 
أسئلةمحن ومن كشفها، إلا يروها مزامرة من وما دفعها، إلا به ألصقوها تهمة من وما 

وهدا• • ■ أحيءلها إلا — لقتاله — حيكوها مكيا.ة من وما دحضها، إلا سألوها تعجٍزية 
اللعلفدام ما بالكفار عابيء غير ٠لريةه على الله رسول يثت أن شأنه مجن عنه الدفلع 
•بالرعاية ويحوطه يتولاه الإلهي 

(.آة)٣٧-٤٧الإسراء، )١(سورة 
بنجهل دأبو حلف أمة؛>، حلج ئال؛ ماس ابن عن القول، لماب في الميرطي روى 
بالهتاتمح تعال عحمد يا فمالوا: اف رسول فأتوا قريش، من ورحال هشام 

إلى• • لفتتونلثا كادوا ^jJ)، الد فأنزل لهم، فرق، نومه إسلام يحب، وكان دينك،، في وتدخل 
فيالقول )لباب شامي وله حيل. إسناد وهو نزولها مبيا في ورد ما أصح هذا فال: تصيرأه 
(.١٣٨ص او؛وءلي، النزول، أماب 
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ثلاثةفي رسوله عن - دجل عز - اش دفاع عن الحديث وسيكون 
تمى مباحث، 

الرسالةصد المؤامرات وكشف والاتهامات الثمهات على الرد ت الأول المبحث 
•يارسول 

•دعاواهم وتفنني المكدبين على الإجابة ت الثاني الحن، 
تحاكالئ5ائدالنى إحباْل اكالث: المحث 

الأولالميحث، 

والأتهامات«الشبهات، على الرد 
والرمولارماله صد المزامرات، وكثف 

أمطالب بة وفيه 

•الأولين أسامحلير القرآن أن زعمهم الأول؛ ؛لهللب، 
والافتراء.بالكذت - . ■ ارمول اتهامهم الثاني: أنملل-، 
•والكهانة والشعر والجون بالحر - . - ارمول اتهامهم الثالث،: العللم، 
•ارسول-.- بشرية شبهة اراع؛ انمللب، 
الموت.بعد للمثؤ إنكارهم شبهة الخاص؛ انملاJث، 
•بالإسلام التشكيل؛، في اليهود مؤامرات السائس؛ الخلال_، 
الإسلام.في لكلعن الخانقين مؤا٠رات اع؛ ايالملف 

الأولين؛أطءلير الكريم القرآن أن الكفار زعم الأول؛ الخلف، 
أتهبزيمهم القرآن هدا في ءلعنوا الكفار أن آيات عدة ش وحل عز اش ذكر 

هي؛الايات وهد0 الأولين. أماحلير 
^تيآغئئآنبممهو،هءادتيولآلإنؤ تعالى؛ قوله 





جاءإذا سطت، عالما فلأن مطر بمال الأباطيل. )والأساطير: اللمان: وش 
عاشورين ا1طا،رر ويذكر ،. لها(رنظام لا أحاديث، والأساطير: الباطل. تثبه Jأحاديثا 

منبه الناس امر ينما على 'أساطيرا كلمة بمللقون كانوا العرب، أن _ اف حمه ر_ 
التواريخبين يميزوا لم ٧؛؛، ولذ حقيقتها، عن النظر يصرف والأحبار القمعس 

والب1لنةلم.مرعي؛الكاJبج ذلك جمح لأن وااخراءات< والقصص 
القرآنوصف س يقصدون كانوا الكفار أن حليا بملهر اكرريمإ هذا على وبناء 

يتثبيهه؛الخراذارت،شانه من والتوهين نيه الطعن الأولين" رأساطير — الكريم؛ 
التسليةغايتها كال؛ها، من صدقها يعرف ولا أصلها يعرف لا التي والحكايايتج 

الكريمالقران يبه كان ، حي، الحار*.ين النصر الفرية هن.ه كير تور وقد ٠ والمساّرة 
يأحبارارّتماوراّفنديارا

حرب،بن سفيان أبا أن عنهما اش رصي عياس ابن عن الواحدى روى 
بنوأبجا وأب، ربمة، ابكا وشب وعب الحارث، بن والنفر المغيرة، بن والوليد 

تال:محمد؟ يقول ما قتيلة أيا يا للنفر: فقالوا - ه - افه رسول إلى استمعوا ، حلف، 
يتكلمشفتيه تحريلث، أرى أتي إلا يقول، ما أدرى  ١٠الكعبة( )يعني بيته جعلها والذي 
وكان؟ الماصية القرون عن أحدثكم كنت، ما مثل الأولين أساطير إلا يقول وما بشيء، 
فأنزلحديثه, فبتمعون قريشا يأحاورح، وكان الأولى، القرون عن الحل.يث، كثير النفر 

سمدثبج»ادتيدزاعنمن.اظؤ افهتعالى: 

مائة«سطر«.، riY؛/•العرب: ان )ا(ل
. U١٨٢/ ج واكوير الحرير تمر انفلر )٢( 
العجمديار ني أتاصيص فع وأسفار، نمص صاحبا الضر وكان اض: رحمه القرطي تال )٣( 

للمرييالمران لأحكام )الجامع بها يحدثهم فكان بارا واشد رمم رتمة ثل؛ 
جأ/0'أ(.

تفاسرله التأويل، ءد\ه إمام الشانعي، ابوري اليالواحدى أحمد ين علي الحن، ائو هو )٤( 
وسنتينثان ّنت توفي الرولاُ ءأّباب وله ءالوجيرُ و ُالوّيهلا و ُاالمتعلُ م،* ثلاتة 

بعدئ(.وما  TT<{/\Aج الشلأء، أعلام سر )انظر وأرح.ته. 
(.٢٥)آة الأنعام، لْآّورة 

المرزاد وانظر ،  ٩١آ/ ج او،نوتم( تمر وانغلر ، ٢٠٩ص للواحا-ى، القرآن نزول، أساب ، ٦١
■١٨آ/ج الجو;.تم( لأبن، الشتر علم قمح، 
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؛- . - الرسول أب على الكريم القرآن تآكد ت ثانيا 
أنيمعتى اكتتبها، أنه الأولين، أسامحلتر بأنه القرآن اتهام بجانب الكفار ادعى لقد 

معنىني الممرين اختلاف على بناء له، كتبت أو لنفسه كتبها — — الرسول 
تمول:كما وأخذها، ه لفكتبها أي: ^٠١٠ ١٠أن الزمخشري ذكر نقد اكتتبها. 

أنعلى والجمهور ر أ وأخذْ ه لفوصبه مكثه إذا واصملبه، الماء استكب 
القوللهن.ا الرازي واستشهد . يكتب لا كان لأنه له محتب أن ؤللب أي : ^٠١( ١٠

٢(والفصاJل بالحجامة أمر إذا واقتصد راحتجم بقولهم: 
^ونالواتعالى؛ نوله في نال حنث الزمخشري قول يزيد كثير ابن كلام وءلاهر 

الكلاموهذا نال ثم استنخها. أي الأوائل، كتب يعنون اكتتبهاه الأولين أسامحلير 
أنربالمروره بالتواتر علم قل فإنه بهللأنه أحد كل يعلم منهم وبهته وكذبه لحافته 
آخرهفي ولا عمره أول في لا الكتابة من شيتآ يعاني يكن لم - . - اش رسول محمدا 

يعرفوندهم نة ّأربعين ٌن نحوا الاه يحثه أن إلى مولده أول من أظهرهم بين نشأ وقد 
وسائروالفجور الكذب عن ويعده وأمانته وبره ونزاهته وصدقه ومخرجه مدخاله 

الأمين،بالصادق بعث أن وإلى صغره، ني يلمبوئه كانوا إنهم حتى الرذيلة الأخلاق 
بهدهورموه العداوة له نصبوا يه أكرمه بما اش أكرمه فلما وبره صدنه من يعلمون لما 

القولينمن ،وأيا آ١ • • به يقذفونه نما وحاروا منها براءته عاقل كل يحلم الي الأقوال 
عزافه إلى يته نفي باكشكيك القرآن في الهلعن وهو ظاهر، نصيهم فإن ،، ترجحر
وجل•

.AA/rج ١، الكشاف )ا(انظر 
العاني،روح ، أ/٣٧ج الضر، ئم ني المر زاد ، ٣٦١م/ ج الوي، تمر انظر )٢( 

مادة ٣٣٦ fvج العرب،، )لمان ففصد عرته قمي إذا فلأن رافتمد العروق، ^ ٥٥؛ القصد )٣( 
اكد«(.

.٥١/٢٤ج امر، الضير )٤( 
.١٣٢ م ج العظم، القرآن تمر )٠( 
البحرانظر والثنقيطي، حيان أيى اختيار ظاهر هو لنمه كتبها أي اكتتبها بآن والقول  ٢٦١

ص؛أمور، لثلأتة وهوداجح .  ٢٧٦/٦ج البيان، وأضواء ، ٤A٣/٦ج المحيط، 
—٠اممه رحمه — الزمخشرى ذكر كما الوجه ^ا تريد اللغة أن — ١ 

ًُؤفل؛كب تعالى• تال كما ليكتب الكاب على الكلام إلقاء الل<ة في الإ٠لأء حقيقة ب_ 
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٧مها ي، من أكثر ني رسوله أب يتأكد هذه زيتهم ئي عليهم رذ وتد 
ؤس: 
أ-ه ^محأيمح،أويىقسحأمرءيثتي4 ؤ ت تحار ينيل 

أوالكابتن زمرة من كان لو ه_ - الني أن انمكوت سورة ني وصئح 
أدنىعن الباحثين ارتياب إلى ذلك لأيي عليه القرآن إنزال تل القارمحن 

عثثؤه كف ثن م ثن ممحإ َمحغ رثا ؤ ت تعالى فقال القرآن، محذا ش للعلعن سهة 
:ت٠٠الى قوله في - ١^ رحمه - اكوكاتي يقول . ، ه؛ 

ماوحد لعله لقالوا والخط التلاوة على يقدر ممن كتت لو أي المبطلوزه لارتاب ^؛٥١ 
أمياكنت فلما الأمم، أحبار في المدونة الكتب مجن أو السائقة اض كتب من عليتا يتلوه 

أنكرمن إنكار ل أبدأ، للشك محل ولا للريبة موصع هناك يكن لم تكتب ولا تقرأ لا 
تقديرعلى ارتيابهم لأن مثعللين وسماهم شبهة، بلا وجحود عتاد مجرد كفر من وكفر 

،..(١٠معجزاته. ووصوح نزاهته لظهور منهم فللمم ؤيكتب، يقرأ - -. أنه 
والافتراء;بالكذب - -. الرسول اتهامهم ت الثاني المطلب 

عامةبصفة الرسالة ادعاء في بالكدب _ه_ اقه رمول المشركون اتهم لقد 
أحدبه يقصدون إنما القرآن بافتراء له واتهامهم خاصة. بصفة عليه القرآن وإنزال 
أوكلاهمامعنيين 

لهيكتب س طلب أي اكجها مض أن مما فإذا ، ٢٨٢المرة/، JI_4عله الذي فيالل ر= 
الإلقاءبدل اممابة، بمد للحففل الإلقاء بمض الأتارة على الإملاء -اؤيل إر اصطررنا 

المجاز.على حمله من أولى الحقيقة على الكلام حل أن شلث، ولا معروف هو كما للكتاية 
هذاوأن يكتب لا أمي لأنه له يكتب، من طلب أي؛ راممتبهاء معنى أن ترجح تعليل ج— 

ح— المشركون يدعي أن يمغ لا إذ — الاستدلال أمح، — به ملم غير المشركين، بين مشهور 
الممكنمراعاة قضية وليس ومكابرة، تعست، تقية القضية لأن لنفسه، كتب أنه — ذلل؛، 

بالكذبحرموه !؛، ١٥و«ع ا وأمانته؟ _هإو_ الرسول ، 3ju»تعلم كلها مكة تكن ألم المعقول، 
بالرسالة.تمن، محيط والإفلث، 

(.١٥٧)آية الأعراف، سورة )١( 
(.١٥٨)آية الأعراف، سورة )٢( 
(.٤٨)آية العنكبوت، محورة )٣( 
جللشوكاتي، القدير، فتح )٤( 



نفسه.*ي كذب الكريم القرآن أن ت الأول 
.اهل١، إلى القرآن يإصافة كدب - . - الرسول أن ت الثاني 

الكذبفلأن )فرى اللسان ففي المعنين. هذين يحمل اللغة ش الافتراء ومض 
أياكرا»ه: قولون ^أم التنزيل دني الكذب، من والمرية احتلمه، إذا يغريه 

ؤيقال. فريت. من افتعال ت )الافتراء ت نوله لم مأيي عن الرازي ونقل • اختلقه( 
تولهفي المعتض هذين محن اش جمع يند ، ءله،لافترى مه لس ثما امرءا شتم فنمن 

بمدأزمعناجم؛ بمدؤ أن مي ماثدآالأثثل ءنجم؛اي؛قاثشؤ،ؤ محإداتك ؤ تحارت 

بالمفزي،ووصفه الكذب، اوالإفاائات _ت اش رحمه - عاشور بن يقول 
فجعلوهوزادوا ، إفلث، ذاته فى أنه أربد أل تحار افه إل تجه إل يتوجه أنه إُا 

يهأمسبوقا ٠ليس ِ. الشي من مخترعا 

مها:نذكر كشرة، بالافتراء لرسول المشركين اتهام ذكرت التي والايات 

مي،آستثلتثءّتند/نيأسإنأئرط؛ل،ثأزوأيثويمنئيي،أمؤ ةولهتعارت 

تتيرؤآدعوأ مهمثب هنيي، محو سم ثاكأ ثل، آثرم يئولوث آم ؤ نمار؛ وقوله 
٢كثم إن آم دون قن آستظعثءّ 
رقادألمحكثداإنئآؤ تمارت وقوله 

.0 ٠  ٨٤ج الكأٍر، الضر انئلر )١( 
ازا،.مائة العرب،ج0ا/إها، لسان )٢( 
.٥٠ ٨٤ج الكٍير، التفسير )٣( 

(.٤٣آية))؛(-ررةس1، 
جواكوض، التحرير )٥(تنير 

)٨٣(.اية يونس، محورة )٦( 
(.١٣آية)*ود، محورة )٧( 
الفرئن،وة)((ّمحورة )٨( 
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آميملنن٢٠٨£،هلأثيَةنأ؛>،بثإأثثهئترهثرهيكنبمتحؤ تعالى• ينوله 
نصممبهظدكأص0

^بملأظؤكليينأسطأألأم.ؤ ت تعالى ونوله 
ومي■،، lyjNL_._ لارمول المكدبين باتهام نونت التي الايات بعض هن■® 

كثيرةبردود الفرية هادء عر القران رد وقد • التهمة هن■® على الرد ثناياها في تتممن 
■منها الصريح بإيراد مأكتفي ومتنوعة، 

علي4افترى لو اف عذاب من ك منجي لا انه علتهم يرد أن رسوله اف أمر أولا؛ 
الكذب:

^فشإنقثملأتصكليئأسئادر١٥^^١_y^uءؤ تعار؛ تال 
النيإشفاق نجد الأية هذ® ففي ■ ه لآؤرذرألممحأمم. 

روحينثذ ريه، عر كدب لو يعاجله موف الذي افه عذاب من ه نفعلى ~  ~
هذْانطاق أشد وما ذلك. عن عاجزون جميعا لأنهم النشر من أحد العذاب عنه يدغ 
يتهم أويمحر. ينه أ'لآةؤربي.ه، بمص تق، قت وف ؤ الحانة؛ مورة آية على الأية 

ؤولوطنابله: اكريتهه إن فقوله: ه^،■ تاتؤير(مسضرن. 
^فمايقابله؛ شيقاه افه من لي تملكون ^٧١ وقوله؛ الأةاديليم، بعض عليتا تقول 
افهلرسول تهديدا تضمنتا وإن الأيتان وهاتان حاجريزه. عنه أحد من منكم 

الكذبتهمة من وبراءته وأمانته، -.- الرسول صدق لتؤكدا جاءتا أنهما إلا 
التقول،أو الافتراء هو الشرمحل وفعل وجوابه■ شرمحل فحل الأيتين في إن إذ والخيانة■ 
انتفاءعلم الشرمحل جواب مضمون يتحقق لم نلما الهلاك، الشرحل جواب ومضمون 

1^^نعل وضع 

(.٢٤)آية الشورى، سورة ، ١١
)٨(.آية الأحقاف، محورة ، ٢١
)٨(.آية الأحقاف، محورة ، ٣١
(.٤٧. ٤٤)آية الخانة، محورة ، ٤١

لقطعناانم البطش، هي أشد لأنها باليمين منه لانضنا أى باليمينُ منه ءلأحدنا كثير• ابن تال 
ماتانقطع فإذا القالب يه معلق عرق وص القالب نياحل م الوتين هماس• ابن تال الوتتنُ ٌنه 

الطمج؛/ه؛؛.مان شر انظر صاحب(، 
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يصدئه;ء . ء الني خصوم اعتراف تانيأ; 
ذلكوجعل - الني بصدق المكذبين اعتراف الكريم القرآن مجل كد 

لايئك^دثلىؤويمن؛٢٠! ١^؛، ثلنحلمإئملمترق ؤ تعالى• قال حث عاليهم حجة 
أربعنظهرامحهم بين - محمد - عاش فلقد ،. 

بالصدقسهم متميزا كان المكس على بل واحدة، كدية محه توثر ولم العثة قل سة 
ورصعوابالأمين، نلقبوه وآماض، بصدئه وثقوا حين الأمانة وصام قلدوه حتى والأمانة 

غيرفي نادرة كدبه عليه حفغلوا )ولو الأمور أعفلم في بحكمه ورضوا أماناتهم عنده 
فيله كان صغره في الصدق لزم ومن الرسالة، ني ذكديه على دليلا لجعلومحا الرمالة 

وحسبكأعصم، تعالى افه حقوق ني كان ه نفحق في محنه عصم ومن ألزم، الكر 
رلمعاني(١ وردا لجاحد دفعا بهذا 

ير:ما صدقه على شهاداتهم ومن 

النييصدق المشركين اعتراف . ١ 

عهه ؤ نزلتؤ: لما نال: عنهما اه رصي عباس ابن عن اJخارى روى 
صعدحتى اش رسول حرج أ، المخلصين١ منهم ورهءللئ، ه؛؛، آمحمنك. 

إنأرأيتم فقال: إليه، فاجتمعوا هذا؟ من فقالوا: صياحاْ. يا فهتف: الصفا، 
ءليلثاجربنا ما : قالوامصيفي؟ أكنتم الجبل، هذا منح محن تخؤج حيلا أن احبرتكم 

جمعتناما للت،، تبا لهب: أبو قال شديد. عذاب يدي بين لكم نذير فإني قال: كن>؛ا، 

)٣٣(.آة الأنعام، (-ور؛ ١١
تسرأن كادت حتى عكاته قي الحجر يرصع يتشرف فيمن احتلئوا الكعبة المشركون متى عندما )٢( 

اس٠رمول الدا.حزإ هدا فكان • المسجالإلى داحر، أول بحكم رمحوا تم القبائل، بين م،،ركة 
،t٤٢٥/ ج ندأحد مفي كاملة القصة )انثلر — . — محمد هدا رضينا، الأمين، هدا فقالوا 
(.٢١٤_٠٢١٣/١شامجابن وّيرة 

-لبنان — بيروت _ العالمية الكتب )دار  ١٩٠ص الماوردي، علي انمن لأيي، النوة، أعلام )٣( 
م(. ١٤٠٦الأولى 
(.٢١٤اية)الشعراء، )،(مررة 

ملم)صحح تلاوته أحتا نثم أنزل قرآنا كان العبارة هاو0 أن الفلماهر ت اطه ر.صه النووي تال ا  ١
.( X٨٢/ ج النووي، بشرح 
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الكذب.من ويرونه صدقه فيها يوكدون حمومه شهادات بعض فهذه 
بالكلاموتلقون — ه - الرسول على التهمة هذْ ي3لالةول كانوا عندما فالمشركون إذن 

لكنهمادعاثها، في أنمهم يصدقون ولا بها يومتون لا كانوا عواهنه، على جزافا 
-ه — الض صدق في الناس وتشكيك والقرآن الرسالة شأن توهين بذلك نميووا 
.الجوفاء الزعامة في وءلمعا للهوى واتباعا وبهتانا حدا 

القرآن:هذا بمثل يأتوا أن الكفار القرآن تحدي ثالثا: 
مفترى،القرآن ^ا بان القاتلين فول بها افه يحص التي الء*؛ج أقوى كانت لقد 

افتراهفد — .ؤ — الرسول أن زعموا كما مثاله يقتروا أن بل بمثله، يأتوا أن تحداهم أنه 
ؤصائنين: كانوا آن 

ويؤ تعالى• تال حيث القرآن، هن'ا بمثل يأتوا أن الأمر أدل في حداهم ت— 
تىتقم نؤ'؛اث يند، أثن لا خو\ألتز:ي أثأ آن قق نألهئ ألإص آنثتت 

شلإطماعهم فقعل سور عثر إلى معهم وتنازل العنان لهم أرحى عجزوا لما ف- 
•تعالى فقال أخرى جهة من بمثله الإتيان عن عجزهمم وتأكيد جهة من المحاولة 

كتءِإن آس دون آسقلنترمن ؤآدعمأي فامأإٌّمّرأومحيَءممح-ينب م، هتؤجٌ بمومحيس،■ م آؤ 
لهمأءللق إذ •مفتريات* بقوله لهم وتوبيخ نكيت زيادة الأية في و .

ونهلعالعللهم إزالة الحشر، السور هذْ موصوعات من شاءوا ما يفتروا أن العنان 
اللهعند محن أنه على دليلا كان ذللث، مع عجزوا فإذا تعجيزهم في ومبالغة لأعذارهم 

JJ ،Aiأكأ-اطاأمدآتلآاقللأم؛لترتنيبثإ٣أعلموأأئا ؤ الأية; هذه عقب قال ؛

منهماكتفى حيث القليل، بأقل العناق آخر في محنهم رصي عجزوا -فلما 
يملونأنمضفلنأمأيمحميهيئ،أم ؤ تعالى• فقال مثله، س واحدة يسورة بالإتيان 

(.٣٤. آية)•rrالخلود، مودة )١( 
آية)٨٨(.الإِاء، مررة )٢( 

(.١٣آية)هود، )م(ّورة 
(.١٤)آية هودا صورة ( ر٤ 
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١;^؛رجحه الذي م الترتيب وهذا • ٢١١^
وغيرهاف رحمه كثير 

أنوذلك . اش رسول صدق على المعارصة عن عجزهم دلالة وجه وواصح 
إذكذلك وظل أما ظهرانيهم بين وعاش بمكة ولد منهم رحل هو إنما - ه - محمدا 

لذلكوالتعلم، التتالمذ يقصد غيرهم أو الكتاب أهل من العلماء بأحد ائصاله يثت لم 
تتجاوزلا وفصاحته مألونهم، عن يخرج لا وكلامه ثقانتهم، جنس من فثقافته 

فلمافوله، ستفُون ينوله وما نعله يتقون يفعله ما أن الأصل إذ فصاحتهم، 
الماضية- الأحبار في والدقة والبلاغة، الفصاحة في الغاية بلغ بكلام حاءهم 

نظمأو معارضته عن فعجزوا لمعارصته ومجهم بثله، بالإتيان وطالبهم - والختقبلة 
أنعلى ذلك ئد - أمره إطال، عر والحريمحون والبيان الفصاحة أرباب وهم - مثله 
مصدر0يكون أن بمكن لا بل المثة، هذه من رجل عن بمدر أن يمكن لا القرآن هذا 

.المغمود وهو ، بالافتراء له اتهامهم عر ردا هذا فكان البة. بشريا 

الكريم:بالقرآن المجيء ني بمر» استعان -.- افه رسول بأن الزعم عر الرد ت رابعا 
القرآن.هذا افترا. في - -. افه رسول أعانوا آحرين قوما أن الكفار زعم لقد 

وفال^؛٣، جاد^لأكثثاإنئآالألنم ؤ نالتعال: 
٦.^^لقاثنثث,.ئ ؤ كذك: 

سبحانهوزورا*)فبين ظلما جاووا رفقد ت بقوله الأور الأية ني افه كلبهم ولقد 
ليسأنه يعلمون فإنهم أولياته، عن فضلا لأعدائه المعلوم الفناهر الكذب من هذا أن 

عاليهلمته ذللئ، يحن من بلده فى ولا نومه فى وليي ذلك،، على يعينه أحل عنده 

آية)٨٣(.يونس، سورة  ٢١)
ضومفي البرص ، Y>A/oج الممط، البحر ير نف, trr/yج الطم، القرآن نفير انفلر )٢( 

المعرنة،)دار ١ ١ ' Y/ ج إبرامم، الفضل أبو محمد تحقيق الزركثي، الدين لمدر القرآن، 
العفلبمعبئ لمحمد القرآن علوم في المرفان صاهل م(،  ١٣٩١- الثانية - لبنان - يرون 

لثيخاالقرآن علوم في مباحث الثالة(، - الملمية الكتب، إحياء )دار  ٢٢٩٨ج الزرثاني، 
.٢٥٩ص القْلان،  ٤٣

آة)أ(.الفرقان، )آ(ّور؛ 
آيةالحل، )،(مورة 
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لهالمعادين ونومه بلده أهل جمح فإن وزورأه ظلما جاؤوا ت تعالى نال فلهذا 
•المعروفين(لا، عملاتهم من أحد هذا يمل لم ولهدا وزور له ظلم هذا أن يعلمون 
الآءجمي1من يتلقن العدبي جعلرا ألهم 'اوظلمهم اش-؛ رحمه - الزمخشري ؤيغول 
ينببهتوه ألهم *ر والزور العرب؛ فصحاء جمح بفماحته أعجز عربيا كلاما الروٌي 

بقوله؛الثانية الأية في رده في الزعم هذا اش فتي وند إليهُ منه بريء هو ما 
ابنروى ^■ ٣١ه لم ع-ثردئلأيث يثاة ندشدا خإيج؛ ق؛؛دد؛كته ض ثاث لؤ 

اسمهوكان بمكة منا يغلم - . - افه رمول كان قال؛ عبأس ابن إلى يسنده جرير 
عليهيدخل - . - افه رمول يرون المشركون وكان اللسان أعجمي وكان بلعام 

ئختهلعلى يدل وهذا . الأية هذا اف فأنزل بلعام يعلمه إنما فمالوا عنده من ؤيخؤج 
حيثمن أنفهم نجرحوا الله رسول بها ليجرحوا شبهة أثاروا إذ انهزامهم وشدة القوم 

وهمأعجزهم قد القرآن هذا كان فإذا الزعم، هذا كلر>_، يعلم أحد فكل يعلمون، لا 
الأعجميا أمتا حدادا القرآن هذا مصدر يكون أن يعقل فهل والبيان، الفصاحة فرمان 
الذيفما الأعجمي، ذللش مصدره أن صادقين كانوا إن ثم ا ا بالحريية؟ التكلم يحسن 

تحداهمقد أنه خاصة بمثله، فيعارصوه صاحبهم أخذ كما منه يأخذوا أن يمنعهم كان 
المكذبين.وتعنت، الحاسدين نختل إنه ألا ا يمثله؟ يأتوا أن 

والكهانة!والشعر والحر ؛الجنون - -. الرسول اتهامهم ؛ الثاJث، المهلاو_، 

الكفارزعم ، سواء حد على والقرآن - . - الرسول إلى وجهت التي التهم من 

.١ ٤ ٣ / ١ ج ، المسبح دين يدل لخن الصحيح الجواب ( ١ ) 
.AA/rج الكشاف، )٢( 

(.١٠٣آية)الحل، )٣(صورة 
الكتب،يقرأ وكال يعيش له يقال لوي بن عام ليك، عبد ص فقيل* الرجل، اسم مح، احتلف )٤( 

اسمهوكان كتب، صاحب الحضرمي لجتي عند لقيل* ربيعة بن عسة غلام عداس، وقتل* 
كالونيل محمدأ، تعلم وحديجة حديجة يعلم الحضرمي بتي عبد تقول ثريس وكانت جرأ، 
سالمانث ونيل بالرومية يتثكلم ميسرة أبو له ويقال بلعام اسمه اللسان أعجمي نصراني، بمكة 

يتعلمبأنه اتهموه القوم إن والحاصل الأسماء ءذْ تعديد في فائدة فلا ربالجملة الفارسي، 
فيه،كاذب وهو بالوحي، عرفها إنما أنه ؤيرهمم نفسه من يفلهرها إنه ثم غيره من الكلمات هده 

)الشتراعير،جه^لأاا(.
.اويان،ج؛ا/ا،اا)ه(حا.ع 
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أوسحر فاكرآن وبالتالي شاعر، أو كاهن أو ساحر أو مجنون اه رمول أن 
الهزيمةمدى على يدل إنما الشبهات إثارة في الإسفاف وهذا جنون. أو كهانة أو شعر 
الرسولإل يوجهونه طعن عر الاتفاق عن وعجزوا حاروا حتى القوم بها نس التي 

كانواالش الهر هالْ كل لأن وذلك أمْ، انس عر حلاله س يشون 
•عترهم عن فضلا لمثيريها مقنعة غٍر وهزيلة واهية كانت وبالقران بالرسول يلمتونها 

أوالقرآن بشأن القوم فيهما وتع اللتين والحيرة الاصعلراب الكريم القرآن صور وند 
فهذه، ه؛ دوثاؤر بمل آمحيتم بز أحكآ لنشث، ثارا أل ؤ ت تعار بقوله الرّول 

القرآنعد ولقد وتجعلهم. الرأي في حيرتهم لنا مزر الموالية الثلاثة الإصطرابات 
١^•يقشعبجإ ائلز ؤ تعالى; فقال الضلال من صربا الاصعلراب هدا الكريم 

اضرحمه - الثنقيطي الشخ يقول . لأ، سيلا. مثيمن ية ختلبإ الأثقل 
الأمثال;لك صربوا معنى؛ أن من واحد غير فاله ما الأية معنى في عندي )والأظهر 

وتارةشاعر، وتارة مجنون، وتارة محور وتارة ماحر، إنلث، يقولون تارة أنهم 
وتارةكذاب(لكاهن، 

يلي; ١٠العلعون بهذْ -.- للرسول اتهامهم سجلت الي الايات ومجن 

صك،جمآوثبمصىلأ،•تعار: توله 
تمحئوكاة!مسصمحء.<'ً'•> تحار: يقرئ 
٠•يممحدظةادأ^تيةستجثكئتيؤ ؤ تعار: ونوله 
والشعرالجنون وهي؛ أربعة مجن طعون ثلاثة ذكرت الثلاث الأمان فهذه 

عنالكريم القرآن نفاها الني الهلعون صمن ذكره ورد فقد بالكهانة العلعن أما . والمحر 
الرّرل-.-•

التفصيلي;والرد الإجمار الرد ممن; إلى الإتهامات هذه على الرد وسأقنم 

.آية)٥( الأنيياء، سورة )١( 
آية)٩(.القرنان، سورة )٢( 
. ٦١٢٨٤; ج المان، أصداء )٣( 
)٦(.آية الحجر، محورة )٤( 
•)٦٣( آية الصافات، محورة )٥( 
)٤(.آية ص، محورة ، ٦١
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Ijl :تالتهم هد، على الإجمالي الرد ؟

الرسولعن نمى بآن وذلك التهم، هذه على إجماليا ردأ القرأن رد لقد 
.^١٢تعار: فقال _، شأ التهم مد، 

ودثمتح.رتامبملؤ وذالتعار: 

بتنويين واصح الفرق لأن وذلك التهم هذه نفي بمجرد الايات هذه في فاكتفى 
أهلبه شهد وهوما باؤللة، تهم من به إلصاقه يحاولون وما - . - الرسول يه حاء ما 

للرسولعداوة الناس أشد من كان بعضهم أن «ع منهم، الكلام ؛أفانين الخرة 
شهاداتهم:بعض وهده . الأعداء به شهدت ما والغفل _، . . 

المغيرة:ين الوليد شهادة - ١ 

مجننمر إليه اجتمع المعرة بن الوليد إن ريم المسرة• في اسحاق ابن يمول 
فدإنه فريس، معشر يا لهم. فقال الموسم، حضر وتد نهم، سن ذا وكان فريثن، 

صاحبكمبأمر سمعوا وتد فيه، عليكم ستقدم العرب وفود وإن الموسم، هدا حضر 
بعضهتولكم ويرد بعضا، بعضكم فيكذب تختلفوا ولا واحاوأ، رأيا فيه فأجمعوا هاوا، 

فقولواأنتم بل نال: به، مل رأيا لما وأقم فقل ثمن عبد أبا يا فائت، نالوا: بحضا، 
هوفما الكهان رأينا لقد بكاهن، هو ما وافه لا تال كاهن، نقول: قالوا: أسمع، 
رأينالقل. بمجنون، هو مجا تال مجنون، فنقول: : نالواسجحه، ولا الكاهن بزمزمة 

شاعر،فتقول: نالوا: وسوسته ولا تخالجه ولا يختقة هو نما وعرفناه الجنون 
ومجوهلهومحقبوصه وتريقه وهزجه رجزه كله الشعر عرفنا لقل. بماعر، هو ما قال: 

(.٢٩أية)الطور، )١(محورة 
(.٤٣.٣٨آية)الحاقة، )٢(محورة 

تيقول، — نائله على أقف لم — محعر ييت، شهلر )٣( 
الأعداءه بال.ت شها موالمضل دا العحتى ه يفضلام الأنمحهو 

ازممء(.مادة لايكاديمهم)اليان،جأا/(يآ، حفي محريتج الكاهن، أزمزمة ، ر٤ 
إرادةغٍر عن وتحركها الأعضاء احتلاج هتا والمراد والإضعلراب، الحركة الإحتلاج; )ه(اصل 

.؛؛،( Is•-؛مادة آ/غهآ، ج اليان، )انثلر 
الشعر.من أنولع كلها هذْ  ٢٦١
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المناررأينا لقد ساحر ص ما تال؛ ساحر، لقول؛ ؛ نالوايالشعر، هو فما 
تال؛شمس؟؟ عبد أبا يا نقول فما ؛ نالوا،، ءقاJهمل ولا بنفثهم هو فما 1مهم، وس

ويقال؛ هشام ابن نهال ، لجناءر فرعه وإن لعذق أصله وإن لحلاوة لقوله إن واه 
لأنفيه القول أقرب، وإن باؤلل، انه عرنإ إلا ميتا هذا من بقائلين انتم وما لخدقء 
وأحيه،المرء وبين وأبيه، المرء بين به  Syuسحر، هو بقول حاء ساحر هو تقولوا 

سبلون يجلفجعلوا بدلك، عته فتفرقوا وعشيرته، المرء وبين وزوجته، المرء وبض 
،•أمرْ(ر لهم وذكروا إياه حدروه إلا أحد بهم يمر لا - الرمم ندموا حين - الناس 

ربيمة؛بن عنتبة شهادة - ٢ 

فريشامثل وقريش، - الرسول بتن جرت مفاونحات أن إسحاق ابن ذكر 
عدةعرض حيث - نومه في رأى ذا ميلأ وكان - ربتعة بن عتبة المفاوصات هن0 في 

اممهرسول مجن كان فما آلهتهم من التل عن يكفل أن مقابل - . - الرسول على أمور 
إلىربيعة بن عتبة وعاد المغاوصات ؛دللث، وانتهت، فمال!، سورة صدر عليه تلا أن إلا 

ذهب،الذي الوجه بانير الوليد أبو جاءكم لقد باق نحلف، لبعض؛ بعضهم فقال نومه، 
وافهقولا سمعت، أني وراني قال؛ الوليد؟ أبا يا وراءك ما قالوا؛ إليهم جلس فلما يه، 
قريشمعشر يا بالكهانة، ولا بالمحر، ولا بالشعر، هو ما وافه قط، مثله ممعتإ ما 

فواطهفاءزلو0، فيه، هو ما وبين الرحل هدا بين وحلوا بي، واجعلوها أطيعوني، 
ؤإنبغيركم، كفيتموْ فقد المربه تصبه فإن عنليم؛ نبأ منه سممتح الذي لقوله ليكونن 

سحركقالوا؛ به، الناس أسعد وكنتم عزكم وعره ملككم فملكه العرب، على يظهر 

سمث،ثم نعميه حيطا يأحذ كان إذ الماحر، يفعل كان ما إلى إسارة هذا عمدهم• ولا ربتفثهم ؛ ١١
العمده.نر الفانامت، مر تعالى؛ توله ذلك دمن عليه، 

^مامتعالى؛ نوله ومنه الماء، كير معناه بالغين؛ وغيثا سع—،، له غصن كل )'ا('االدق•؛ 
بوال٠تر، احتيها، الثعره جنيت، يمال، مجرعا، منر التمرة أحد هو ااج؛ي 'الجناة• غيناه 

دارهارون، الملام عد تحقيق نارصر. بن أحمد انمين لأبى اللغة مقاسي )انفلر يجنى شمر 
احني•(.زد: ( \/YAج ، ١٣٩٩الفتقر، 

سعالمدوصير، الدهلير هشام بن، الاإلثإ عبد محمل.، أبو الأحباري، النحوي الملامة هو )٣( 
ومثتينر٠عثرة لمان سنة مالت، وهل.؛ها، — إسحاق ا؛رإ صاحيا — الكاثير نياد من النيؤية الميرة 

بعدها(,وماالنبلاء،ج*ا/خ'ا( )انفلرصيرأعلام 
. ٢٨٤- جهشام، ابن سرة )٤( 
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لكم(يدا ما فاصنعوا فيه، رأيي هذا ت فال بلسانه، الوليد أبا يا واه 
تالحارث بن التمر شهادة — ٢ 

نلوافه إنه فريش، معشر يا - الحارث بن النضر أي - *فقال اسحاق ابن هال، 
فيكم،أرقاكم حدثا غلاما فيكم محمد كان ند يعد، بحيلة له أتيتم ما أمر بكم نزل، 

بمارجاءكم الشيب صدغيه في رأيتم إدا حش أمانة، واعفلمكم حديثا، وأصدقكم 
وعقدهم،ونفثهم الحرة رأينا لقد بساحر، هو ما وافه، لا ساحر، ت قلتم به حاءكم 

سجعهم،وسمعنا وتخالجهم، الكهنة رأينا قد بكاهن، هو مجا وافه لا كاهن، ت وتلتم 
هزجهكلها أصنافه وسمعنا الشعر رأينا قد بشاعر، هو مجا وافه لا شاعر، وتلتم: 

ولابخنقة هو فما الجنون رأيتا لقد بمجنون، هو ما وافه لا مجنون، ت وقلتم ورجزه، 
أمجربكم نزل لقد وافه فانه شأنكم في فانهلروا قريش، محشر يا تخليهله، ولا وسوسته 

ءدم«>^.
تالغفاري ، أسسلشهادة -٤ 

وكانواغفار، نومنا من حرجنا ذرت أبو قال قال! ، الصامت،ر بن اطه عبد عن 
إنث أنيس فقال - قال أن إلى - وأمنا. أنيس وأحي أنا فخرجت • الحرام الشبمر يحلون 

Iفقلت، جاء ثم , علي نرايث، • مكة أ؛ى حتى أنيس فانهللق فاكفئي. بمكة حاجة لي 
يقولفما تلتا؛ أرسله. اض أن يزعم • دينلثا على بمكة رجلا لقستح قال؛ صتعت،؟ ما 

أنيسIنال - الشعراء أحد أنيس وكان - ساحر كاهن، شاعر، يقولون؛ تال: الاس؟ 
نماالشعر أقراء على نول وصع—، ولقد بقولهم، هو فما الكهنة قول سمعت، لقد 

لكاذبون(؛ؤإنهم لصادق،، إنه وافه شعر• أي بعدي، أحد لسان على يلثم 
ابن،ثام،جا/'آا"ا_أا'\.)ا(انئلرسرة 

ابن،ثام،جا/أ<ا"آ.سرة )٢( 
)اتغلر؛إصلاعه، تمة ملم رومح، منه، أكبر وكان ذر، أبي أحو الغغارتم(، جناية بن أنيس هو )٣( 

ا/آ"ي(.ج الإصابة، 
ونمهوغيرهم، وعاتثة وعمر نر ايي عمه عن روقا الغفارتم(، الصامتأ بن عداه عو )٤( 

اكهن.س_،،جه/؛ا'أ(.)تهذيب، الثمانين. إلى المعين بين  ١٠مات العياء، 
ابملآ.اؤ،>ْ(زاُث،ءاد:

ا"ا/غآ(.ج ااتووتم،، يشرح مسلم وأنوامه)صحيح حلوته اي الشعر، ،أثراء )٦( 
-،عنه اش رصي ذر ايي محانل من اب ب- الصحابة طائل كاب ملم، صحيح )٧( 

ج؛/)ا،اا<ا_«أا<ام(.
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الحريمضاش رسول أعداء أعدى عن صدرت منها ثلاث شهادات، أرع محده 
أرالشعر جس من ليس الكريم القران أن فيها يعترفون أمره إيهلال على الحرصن كل 

لإرصاءإلا القرآن في الطعن على يحملهم لم إذن الجنون، أو الكهانة أو الحر 
والرياسة.الدنيا على والحرص والضلال الكفر في والتمادي قومهم 

تالاتهامات *ذ، على التفص؛الي الرد ثانيات 

•الجترن تهمة عر الرد - ١ 

النيحال في للتفكر يتجردوا أن وفرادى مثنى المشركين الكريم القرآن دعا لقد 
مثئف دشؤأ أن بجبجدأ ؤخلإ زئءآ م ه ؤ تعار• فنال إليه يدعو ما حال و- 

.، عداُأاثدييا١ يدي محر دئ هو جنوإق من ماُصاحسؤ ئزمقتقئ وئردئ 
ؤإصداقالحق بطالب القتام بالقيام• روالمراد اش-ت -رحمه الثوكاني يقول 
ذلك،عند فإنكم الكتاب، من يه حاء وما النبي أمر في ثممكروا* *نم فيه، الفكر 

مجنون،محمدا رإن ت يقولون كانوا لأنهم وذللث، حنة® من بصاحبكم ®ما أن تحلمون 
ذاتهوفي فه، تقوموا أن ور بواحدة، أمرى اعتبروا لهم نل سحانه، افه فقال 

أيت حنة من الرجل ؛هن*ا رأينا هل فلنتمادق، هلم، لصاحبه الرحل فيقول مجتمعين، 
ذلكر فإن ؤيفلر، فيتفكر محا-صه عن واحل• كل ينفرد نم كذبا، عليه حربنا أو حنون 

ولابكاذب، ليس وانه افه، عنل« من رسول وأنه صادق — محمد أن عر يلءل ما 
ماأي صل•يل•* ءد•اب يل•ي بين لكم ندّير إلا هو رإن نوله معنى وهو مجنون ولا ساحر 

الأهواءعن بتجرد التفكر نتيجة أن سبحانه فنته اواءة*لآ،. يدي بين لكم نذير إلا هر 
أنلمجنون يمكن )وكتف، الجنون مجن ؛براءته الاعتراف إر بهم سيولي والأغراض 

البيوصف، وفي الكا،لة؟!(ص. والشرائع القاطعة، الدلائل من به أتى ما بمثل 1تي 
أول،من يعرفونه بأنهم لهم تذكير ر؛صاحبكم* التكويرأ؛،. وآية الأية هذه ش _ه_ 

ومخرجه،مدحله يعرفون لصاحبه، الصاحب، معرفة النبوة ادعائه قبيل إر نشأته 
عندهأودعوا لذللئ، تدبيرء، وحن فكرْ ورزانة ه نفوزكاة أحلاقه بمو ويعترفرن 

(.٤٦أية))ا(ّورْسآ، 
.٣٣٤ج للشولكني، القدير كح )٢( 
. ١١١جاعير، الضير )٣( 
(.٢٢آية)بمجوذه سي >رما الأية )٤( 
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عقله.برجاحة *ستتيرين الأزمات أشد هي وحكموه بأمانته، واثقين أموالهم أغلى 
ادعواهم؟ هي صائنين كانوا إن مجتون حكم يرصون وكيف مجتوا، يآتمنون هكيف 

يقرللأ، ث؛محئق. لم نهم رزام ممحأ أم أم ؤ بقوله: دعراهم عله أنكر لهذا 
كونهالرالأن ادعاته مل مه عرنوا أنهم على بذلك بحانه انته افه رحمه - الرازي 

كذبوهفكيف الدبة، والأخلاق الكذب من الطهر وغاية والصدق الأمانة نهاية نى 
بالأمين؟!٠نميته على كلمتهم اممتا أن يعد 

وبماوبالعلم، ان* ب أمور بثلاثة القلم محورة صدور في لميه افه وثم 
رماهالش الفنالمة الفرية تلل؛، من تثرئته المم جواب جاعلا _ يكتبون ما أي _ يطرون 

بماالممي عذا ثرن نم ٢ ؤ تعالى؛ _>J، بها المشركون 
بهاوكفى ه "هيم. ؤثه أّل ثإيث ؤ تعالى؛ ممال الجنون، من براءته يزكي 

لنتعريفا هذا أن *اعلم ؛ - اه رحمه - الرازي يقول • المالمتن ربا من نمير شهادة 
المرضيةوالأفعال الحميدة الأخلاق لأن وذلك وخهلآ كذب، ذلك بأن بالخون رماه 

الجنونإنحانة يجز لم والأفعال الأخلاق بتللئا موصوفا كان ومن منه، ظاهرة كانت، 
يكنلم - افه رسول فإن هذا على وزيادة ّينهءر الجانين أخلاق لأن إليه 

النازلوأعلى الأخلاق بأكمل متحليا كان بل نم_ا، الحميدة بالأخلاق منمقا 
عظيم.بأنه حلقه افه وصف لهذا غيها، والدرجايت، 

والكهانة;المحر تهمي على الرد . ٢ 

الغيس،.علم وادعاء والتمويه الكذب على أمحامحا تقومان والكهانة المحر إن 
يفعلهما نحو لها، حقيقة لا وتخيلألتا الخدلع - معنا مر كما _ الحر معاني فمن 

حجرابن يعرفها كما والكهانة يده. لخفة يفعله عما الأبصار ؛صرف، المشعبذ 

(.٦٩آية)المؤمنون، )١(محورة 
. ١١١/٢٣ج رآ(الضراهم، 

^)٢(.القلم، محورة )٠١( 
آية)٤(.القلم، )،(محورة 

•"؟/•A.ج الكبير، )ه(الض 
•الحث من ١  ٢٨ص انئلر )٦( 
=ملطن عقلان من أصله العقلاني حجر بن علي بن احمد الشهير، الحاننل الإمام هو )٧( 
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إلىالاستناد •ع الأرض ؛ي سيقع بما كالإئمار الغيب علم )ادعاء اش-ت -رحمه 
أذنني فلمه الملأتكة كلام من المع الجني استراق فه والأصل ب. 

الومينأم ترويه الذي الحديث ني -ه_ اا؛وه رسول بذلك أحبر كما ،، الكاهن(؛ 
ليسI فقال الكهان عن — ه — افه رسول ناس )سأل • نالت عنها النه رصي عائثة 
افهرسول فقال حقا، فيكون بثيء احيانا يحدثوننا إنهم افه، رسول يا فقالوا؛ بثيء 

معهافيخلهلون وليه، أذن في نقرها الجك، يخطغها الحق من الكلمة اتلك -.-؛ 
افهرسول شخصية بين فلقارن والكهان الممء عن هذا عرفا فإذا كذبة(لآ/ ماة 

جهةمن الشخصيتين هاتين بين الشاسع الون لنرى والكاهن الماحر من كل وشخصية 
الكيلأتي:زيد إبراهيم الدكتور يقول أخرى• جية من شخصثة كل أعمال فُة وبين 
أعينعن الزلة؛عيا<>أ بمحب اللي — — محمد لشخصية المتأملة العميقة الدراسة ءإن 

يجدوالمنة والمدق بالأمانة حاكلهم الناس حالهل ؤإذا حراء، في ربه يعبد الناس 
حدلععلى القاتمة الكاهن أو الماحر وثخمية الشخصية هذه بين جوهريا احتلأفا 
-ه - الض لنجل• وإنا ٢ الحرية٠١ بالأعمال الفلر أوحدلع المزعومة بالنبوءة القول 

الإتيانمجن لأنفسهم والمرة الكهان يل.ءيه ما كل من يراءنه يعلن الأيات شرات عش 
-اممه بإذن إلا - الضر أو الطع على القدرة أو الخيب على الامحللاع أو المادات بخوارق 
الأيات؛سهذْ

وثرماثاءأثث ب ئنثاولأصمإلأمللنالثنيي لا" م ءؤ رسوله! ل١ن على تعالى نول 
مح؛ذائأهبمحُتيتِوضثمخمئه''د

هَأممح;لآاملء؛فيهإئؤ ُمك: 

الباريرفح أشهرها س تحصى، لا تمانيف له اته، ومحبموسعين تلاث ستة بمصر مولد0 و =
•ابلؤخو التهاويب، انقرب و التهذيب، ارتهذيب و الميزان، السان ر البخاري، صحح ح رث 

المالمر،البدر )انفلر؛ منة وسان ين رحماتنتض سنة ^٠^، يعترها• الأحكام' أدلة من المرام 
ا/ا/'\ا(.ج والأعلام، بمدها، ون /UA \ج 

.•ج حجر، لأبن ١^١^ نتح )١( 
ه/ُاباآ.ج الكهانة، باب اليخ، كتاب البخاري، صحح )٢( 
الأردن- عمان الأثصى، )مكنة  ٤٥ص الكيلأني، زيد لإبراهيم المشركين، مع التيوة معركة )٣( 

-الأول-«اأام(.
(.١٨٨آية)الأعراف، ررة )٤( 
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CM٠•^^ىصتص١هصو'
إلاذك وما الرجم الاثس3لان وجدناهما والكهانة الحر مصدري امحالنا ؤإذا 

-ه - محمد ^١٤ ٠١مثاينة الثيامحلين ^١٤ كانت ولما • الطرفتن بين الهبع لتتاب 
بئنوله;الكريم القرآن عليه نمى ما وهذا العلرض، بين الألفة وثعدرت النقرة حماك 

يحصلمن على تترل اiاانياءلين اف-ت رحمه — تيمية ابن يقول ^١ كدميك. 
فلااليار، الصادق أما والإثم. الكذب في لها المناب وهو عليه، بنزولها مقصودها 

يهلك،وإنما والر، المدق يْللب لا الشيطان فإن الشياحلين، مغمود به يحصل 
لمالأمين، بالصادق بينهم يعرفونه نومه زال محا - -ه ومحمد والفجر. الكذب 
واحدت،عليه تجرب 

كلأأن نجد إليه، تدعو ما وأثر ثخصية كل أعمال طييعق إلى بالننلر وأحيرا، 
الوحدةوتمزيق الشمل تفريق اعمالهما وأثر فادأ، الأرض فى تسعون والكاهن الساحر من 

^^ثرمحقوماةت1ثاتيتيمعممولآ
دءغنته؛،S^١تظنونيثهثامابمرميىيبب؛نأمر)ق؟مح؛وماغميصثآز؛ن اتانحن 

أنمطثتمأنهنأولمد■ثلثوام ولا مايقث؛دلم 5؛^؛؛؛^ أس ادن لمحيإلُ بن 
،^١٤. ألايثغثضعلمربدرت\ثاكروايبمتهصرلوءإ٤اؤأتئنيىؤ.

ويدعون.يقولون فيما وتصديقهم إمانهم عن الجازم التحريم جاء الممملق هذا ومن 
اأنزلفقدكفربمبمايقول، أدكاهنافمدته ^١^ أش امن اث رسول قال 
القلوبوتأليف الناس، بين الإصلاح مهماته أهم من فإن الض، أءا • ّحدُ ءش 
إليهتدعوا ما طيعة كانت ولما المستقيم. الصراط إلى وهدايتهم الحق، على 

٥١( ايه)٠ الأنعام، محورة )١( 
 )Y( محورة،^YYr_YY\)J.)
 )Y"( ٤ ' ج؛/ المح، دين بدل لن الصحيح الجواب•

)آ'ا(.آية القرة، )؛(محورة 
الذمي،ووافقه النيختن شرط على صحح ونال ا/خ( )ج المستدرك ني الحاكم أحرجه )٥( 

•آ ١  ٥٣؟/ )ج شاكر / الخل. انفلر؛ صحح، إمحتاده شاكر، أحمد وتال ، نال.ه مفي وآحملل 
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الشاسعالفرق وجدنا الشعر وموضوعات القرآن موضوعات بين نارنا ما وإذا 
ومعانيه،الشعر بأغراض يعن ولم ونوانيه، الشعر بأوزان يتقيد لم فالقرآن بينهما. 
ووصفوالصحراء، الإبل وتثييه الأوطان، إلى والحنين الأطلال(، على كالبكاء 

والغزلوالهجاء، والمدح وفر، كر من فها يكون وما الحروب لذكر داللل، الختل 
عنجذريا احتلايآ نختلف قضايا عن يتحدث القرآن أن نجد بينما وعترها والرثاء 

والماعة،والرسالة والشرك، التوحيد قضايا عن يتحدث الجاهلي، الشعر قضايا 
والعادةوالعصية، والaلاءة والميتة، والحنة والأخلاق، والعادة والنار، والجنة 

أخرىناحية ومن ناحية من هذا إلخ • والأمثال. والقصص والذللم، والميل والشقاء، 
وماو_>االمهج ضيخ دهمو - الجا*اييز، - الشعراء خمائص أخص اش أبرز فند 

أزرؤ ت تعالى فقال المحدد وهدفه الثابت الرسول لخهج خلافا والباديء المواقف 
رحمه- ااشوكاني يقول ،. ؟٠١٢^محمايِعنثإؤأة؛ 

منشعبة كل وفي يخوضون، الكدب نون من فن كل في أنهم تر ألم رأي افه 
بكلالمجون من يأتون وتارة بالهجاء، الأعراض يمزقون فارة يتكلون، الزور شم، 

وينعونوالوقاحة، الفاهة بحر في يخوضون وتارة المقل، ويتقبحه المع يمجه ما 
فحلإلى الناس ويدعون الحرمات، فحل ش ويرغبون الباْلل، ويمدحون الحق 

الرذائلهذه ونحو واللواط والزنا الخمر ميح من أسعارهم في سمعه كما الخكرات 
ذللئ،،ش كن.؛ة فعلناوفعلناوهم يقولون مالايفعلوزاأي يهولون اوأنهم ؟ الملعونة 

منأنفسهم إلى ينسبون وقد يفعلونه، ولا والخير الكرم على بكلامهم يدلون فقد 
الدعاوىس أشعارهم من كثير قي تجده كما فعله على يةل.رون لا ما الشر أفعال 

وكل.ا،كن.ا بهن فعلوا وأنهم المحمنات، لقذف، المضمن الخالص والزور الكاذبة 
؛حن(،وافتراء محض كذب، وذللئ، 

.- الرسول بشرية شبهة ت الراح العلل—، 
عليهمالرسل بشرية على الاعتراض في المابقة الأمم نهج قريش كفار سللثإ 

•متنكرين فمالوا اتكل.سه ذريعة واتخذوها شبهات حولها وأثاروا اللام. 

١١٤٤ص ( ١٩٦٦-بعصر المعارف )دار حين لمله الإملأم مرآ؛ انظر: )١( 
. ١٢٢٥آيث)اكعراء، ّررة )٢( 
• ٨١٢١ ج لاثوكام،، التديد، تع )٣( 
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-محهبمئارمحب$هلا،•->-
•أمدين الرسول-.-ني يشرية حول سهتهم تلختص ويمكن 

ذلك:من ونمصهم الشر إلى الوحي إنكارهم الأول: 
أنكرتمحمدأرسولا، اض بعث )لما قال: عباس ابن عن بسنده حرير ابن روى 

محمدمثل بشرا رسوله يكون أن من أعثلم افه فقالوا: منهم أنكر محن أو ذلك، العرب 
وأنزل:ه . . تمم ثم اث آيمآ أذ عجم-ا 1ثًو< أَكاذ ؤ تعالى• افه أنزل ف- 

•شيء كل ش لهم - -. الرسول مماثلة ادعازهم الثاني: 
لأل. . ؤتالتعار: 

•، ؟٠١ . وثكافيخآ1دسوإي. ألثلم—ام يأْكل ثنياألقثولؤ و؛الإمال ؤ تعالى: وفال 
التالي:النحو على الشبهة هذه منيد في القرآن منهج وكان 

•البمر من كونه في الرسل من دعآ ليس محمد«أ أن لهم افه بين - ١ 
ولثد-أرظثارظؤ ت تعالى فال أقوامهم إلى رسلا مله من أرمل قد فاض 

إثُ^ ^١٧أيك ؤمأَةان,لتسؤل؛o ئقصص يم من ثمنهم عثلش• صمتا نهرمن ٠؛^؛، ين 
.لآ،.مآش.

لذلكا -محمد إلى الإيحاء فى الغرابة وجه فما كيلك، الأمر كان ؤإذا 

(.٩٤أة)الإسراء، )ا(ّورة 
أين)٢(.يونس، )٢(محورة 

(.٤٣آية)الحل، محورة )٣( 
١٢٨ص القول U;-، وانظر 0ا/ما، ج /شاكر، البان جامع )٤( 
الأنياء،وة)م(.سورة )ه( 
)٧(.آية القرنان، محورة )٦( 
)٨٧(.آية غاز، محورة )٧( 
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رمولبأول لت )أي ،، ءؤ I بقوله عليهم يرد أن اه أمره 
حشله نظير لا الذي بالأمر أنا نما ملي، من الرمل جاءت ند بل العالم، محلرق 

إلىالأنبياء جميع ملي وعلا جل اش أرمل ند فإنه إليكم بعثي وتتيعدون سكروني 
عيسىإلى نوح لدن من - -. محمد نل اش أرملهم الدين الرمل وجمتع ، الأمم(أ 

ؤتعالىI قال إليهم، للمرمل الرسول لمناسثة بشرأ، كانوا السلام عليهم 
)،()٣(^

عطنةابن يمول ، M ؤ تعالى؛ وقال 
كا'وامنهم فرقآ عل رد رجالأه إلا ملك، أرملنا ؤو٠ا تعار؛ *وقوله -• افه حمه ر- 

منالقدر بهيا الشر من نوعه عر يشم، رمولأ البشر من الاه يثم، أن يستعدون 
إنوحيث اليشرأ من الرمل من مبق بمن عليهم الرد قى تعار اش فمثل الفضل، 

مقتفياتمن عي الي المائية البشر صفات بكل يتمتعوا أن غرابة فلا بشر الرمل 
تعالى؛قال ؤيموتون. ؤيمرنحون ؤينكحون ويشربون فيأكلون الجدية، 

فلاكدك الأ٠ر كان إذا و ؤ
الأنبياءحال من فحاله . وسعيه. وشربه أكله في اه رسول على الكفار لاعتراض معنى 
يختامحiأقجالأبمهل٩،•*ؤ ت تعال نال مقوء الذين 

آي؛ن)ا<(.الأحناف، مودة )١( 
.أ/'\ا-اج العظم، القرآن )٢(نمير 
(.آية)٥٩الإسراء، )٣(مودة 

.١١٧ص ني بالتفصيل بمشر البشر من الرسول تناب عن الحديث تقدم )٤( 
الأنياء،آيأن)ص.)ه(مورة 

عالمافقيها كان ١لغرناءلي، عقلية بن غالب بن الحق عبئ محمد، أبو الكبير، الإمام ر *٠ 
الكتابنمير في الوجيز ءالمحرر البديع الكتاب أف واللغة، والأدب والأحكام بالتفسير 
وما ٦٦٥^/ج للداوودي، الف،رين وحسماتة وأربعين إحدى سنة توم ايزيزأ 
,يعدها( 

(.Y٤٨٨/ج )الهاة، والزيادة والقفل الربح الثم،: )٦( 
.١٢٧_١٢٦/١٠الوجيز، المحرر )٧( 
آية)٨(.الأنثياء، سورة )٨( 
)٨٣(.آة الرعد، مررة )٩( 
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تالموت يعد العث إنكار شبهة الخامس؛ الطالب 

القضاياأكثر من — ووضوحها داهنها على - الموت بعد البعث نفية كانت لقد 
يتحملونكانوا فا والنقاش. ااجال.ل حولها المشركون أثار الش - الألوهية نفية عد ي- 

وحزاءوتثورأ، بعثا الخياة هده يعد هناك أن ارمول لهم يقول أن التة 
نياجهدوا أنهم القضية يهده تكذيبهم شدة من يلغ وقد نارا• أو جنة نم وحسابا، 
الموت.يعد بعث يع لا أنه الأيمان، ني إوا وأءاJaالخلف، 

عدوايل ، ^١١يميق ش أس لأ.بتق أبمبجم جهد إش ؤأسثإ ؤ تعار: قال 
تتعال قال يقول، ما يعقل لا مجنون ؤإمحا كديا اف على مفمّ إُا القضية هذه مذعي 

الأتية:اوات مجاكها البعث إنكار إر دعتهم الش والشبهة 
ؤقالتعار: 

ُؤتعار؛ وقال 
^محإلداممحِلآ(عإمفيؤ وئالتحار: 

طقبجددىبمْ،.

آية)٨٣(.النحل، محورة )١( 
(.A_U)آية جأ، حممحررة )٢( 
(.٤٩)آية الإمحراء، محورة )٣( 
اينعن وصححا< محتدرى ني الحاكم أخرج* كما الأية نزول، بب ومح)٨٧( آية يس، محررة )٤( 

نفتهحاتل بعظم _._، افه رمحول إلى وائل محن العاص )حاء ئال؛ عنيما اث رصي ماس 
ثميحييك ثم يمينك ثم هذا افه يبعث • نعم قال أرم؟ ما يعد هذا أيبعث مححمد يا ت فقال 

والدياربتر بن وعروة وعكرئ ُجاهد عن ٍلرقا من حاتم أيي ولابن جهنم( نار يدخلك 
التفسير،محاب الحاكم، )متدرك ذلك. غير ونيل خلف بن أبي الأنان وسموا نحوه، 
(.١٨٣— ١٨٢ص النزول، أماب ر التقول لبابه وانظر؛ ، ٤ ٢ ؟/٩ ج ٠ يس سؤورة 

)٧(.آية محبآ، محورة )٥( 
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(٢)

محلداماطتوئ،لججا.هراأ•ؤ ت تعالى ونال 
ؤرداكاظثامحْ.ؤ ت تعالى ينال 

وانقطعروحه، زهقت إذا الإنسان أن أيعقل ت يقولون أنهم شبهتهم وحلاصة 
الحياةنيه وندب المتناثر الرفات هدا يجتمع أن ءظ١مه وبليت حسده، وتمزق منه، 

اكان؟! كما سويا إنسانا وير-بمر 

سيثانالثسهة هده ومرد 

 I)بقدرتهم.افه ندرة قياس الأول
اكأءالأور.ص المقلة الثاني: 

أعي— النتيجة هده إلى بهم أدكا الذكا هو بقدرتهم الثه قدرة القوم ثياس إن 
نفيةإلى نفلروا فإذا عظمت،، مهما محدودة البشر مدرة أن وذللث، - البعث، إنكار 

فهياف قدرة أما *^،. ٠١١إنكار هي واحدة نتيجة إلى انتهوا نيرانهم خلال من البعث، 
كنأم يقؤل، تنقاأل( إدآأياد إد٠آ ؤ ثيء يعجزها ولا حدود يحدها لا مطلقة ندرة 

عيرأأمرأ اليمثا هدا يرون *إنهم -• الله رحمه - نهلتا سيد يقول، • ه ؤ—كب.{ 
.. الأولى. الحياة معجزة عن وعقلوا . والذرات الأثلأء وتمرق والبلى المرت، بعد 

وأنوطاناتهم، التثر تصورات إلى تقاس لا وأنها الإلهية، القدرة فئة عن وعقلوا 
الشيءكون إلى الإرادة تتوجه أن فثكمي سيئا، القدرة تللث، يكلمح لا شيء إيجاد 

بعينويتثلرون البشر، يحاب يحبون من تمعبه ويالأمر يستهول وإنما • • فثكون 
قىويقول( • ر والتقدير® التصور يخهلثون هنا ومجن البشر، بمقاييس ويقيون البشر، 
حلقإليه بالقياس يختلف ولا جهد ولا كلفة بلا يخلق سبحانه اش رإن ؛ آخر موضع 
نخلا.أو بعوضة ؤيكون أرضأ، أو سماء الثيء هذا يكون • . المغتر وخلن، الكبير 

هناكوليس . مهل ولا صعب، هناك ليي أ فيكون كن • • الكلمة أمام سواء وذللث، هدا 

(.٦٦)آية مريم، صورة )١( 
١(.١ - ١ )• آة ررة )٢( 
(.)٢٨وة ص، سورة )٣( 
٢٥-٢٤الومالآخرفيساكر1ن، )،(
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ريكون، ما كاسآ اوجرد٠ رحيم كاف الثيء لخلق الإرادة نتوجه • يعيل ولا ثرب 
نثاتهمتأملوا القوم أن فلو الأول، الشأة عن  i،_Jlوهو الثاني؛ السبب أما 
رداناؤ الوال؛ هذا لأنتفى شيثا، يكونوا لم أن يعد صاروا أنهم وأدركوا الأول، 

الحياةصور ل الحياة تث الش المشيثة ران —؛ اف رحمه — ثعلب مد يقول 
الذيالمدر ؤإن الموات. في الحياة ترد الش المشيثت ص الأرض، هذه فى وأشكالها 

الحياةبجريان يجري الذي المدر ذاته لهو الدنيا في الوات من الخياة بإحراج يجري 
يقولالأمر• هذا تستهول الأول الشأة عن الغفلة ولكن . أحرى• مرة الموتى في 

غفلةمشوه اءتراض ١؛< ، ؤ -محا تؤذلغج ين ما ريا آلإغثث ؤهمرل ؤ سح١نه؛ 
أثربوالعث كان، ثم يكن لم إنه كان؟ وكيف، كان؟ فأين الأولى. نشأته عن الإنسان 

>تذكر أنه لو الأور الثأة من اكور إل 
ثقاوهم،>م.

للمثج؛المنكرين شيهة عل اكران رد 

الردودوهذه آياته، ثي مبثوثة ردود يعدة الشبهة هذه عر الكريم القرآن رد لقد 
يإيرادوصأكتفي الموت. يعد البعث، إمكانية عر القرآن استدلألأت شكل على جاءت 

•لكثرتها منها الصريح 

بالداء،:المعاد عر الامتدلأل . ١ 

ؤّاؤمإحجار،نديداوغإه وئاأؤأردا'ئعكمايرئئاردأحنوقأ-٠^١ ؤ تعار؛ يقول 
مثؤأول ئوام أؤ،( ءٍر يييددأ من منموأرن صديج يمطهثف، منا -ظئا ؤ أوثيدا. 

•٢٤^^• • ثمحدوءلمحأنبجث^ا. 
صانراجع، نفس )١( 

آية)٦٦(.مريم، سورة ، ٢١
(.٦٧أيه)مريم، سورة ، ٣١
.٢٧ص القرآن، ظلال ني الأخر اليوم ، ٤١

(.٥١-٤٩)اة الأمراء، )ْ(ّورة 

١٩٢





.٢٢١١القيامت(يوم الخلق يركب ومنه الذ»بلا، 
والأرض:الموات بخالق انماد على الاّظولأل - ٢ 

تإلأيضأرليسآلى ؤ البعث: متكرى على ردا تحار النه يقول 
،•^١٣^لأءوضأظد(أصز. 

ؤأيضا: ؤيقول 

مابخلق المعاد على سحاه فاستدل ،. ؤ./■.سء َلإ، بق يميى'امق آن 
حلافولا - ثانية مرة ؤإعادته مجرة أول - الإنسان حلق من أعثلم أنه العقول في تقرر 

فال- البشر مقاييس إر بالننلر - الإنسان حلق من أكثر والأرض الموات حلق أن ني 
كأمحقرأفايى ثوكن آلناين ■ئك دألأر!ءءاأحقري \دثًإ؛ي ؤ نمال: 

مجنافانه النصوص: هده صاق بعدأن تيمية ابن الإسلام شيخ ئال ،. بمشؤن.
آدمبي أمثال حلق من أعثلم والأرض الممرات حلق أن العقول يبداهة المعلوم 
ذلاكا(لآ،.محن والقدرة بالإمكان أور الأيسر هذا وأن أبلغ عليه والقدرة 

منالدلالة بأحذ - المعاد يعني - هذا أكد ُنم • الهلحاوية العقيدة 'ئايح ويقول 
عرقدر من أن يعلم عائل كان فإن الأصغر، الأيسر على الأعثلم الأجل الشيء 
علىفهو قْلار حمل على ندر فمن وأقدر، أقدر كثير دونه ما فهو الجليل العظم 
بقادروالأرضر الوات حلق الذي ُؤأولمن • سبحانه فقال اقتدارا، أمد أوقية حمل 
وعثلمجلالتهما على والأرض الموات أبيع الذي أن فأحبر ٌثلهمه يخلق أن عر 

صارتءaلاءا يحيى أن على أقدر حلقهما وعجيمثا وسعتهما أجسامهما وكثر شأنهما 
الآُر'ُ''.بيك<ا

انمحزعند اكلب أسفل *ي الدي العفلم عر المعجمة ومكون المهملة يفتح الذب عجبا )١( 
(.٢٤٨،  ١٨٤ص ٣، ج الأثتر، لاين الخويث غرب )نهاية المصعص، مى ؤي

فيلم مررراْ ، ١٨١٣/٤ج الزمر، محورة التمر، كتاب، صحيحه، ش البخاري رواه )٢، 
جالشمحين، ين ما ياب المائة، وأشراط الفتن كتاب، له، واللفظ صحتحه 

(.أية)١٨يس، محورة )٣( 
(.Y-T)"آية الأحقاف، )((محورة 

(.)^١٥آية غافر، محررة )٥( 
ؤ ٢٩٩ّا/ ج الإسلام، شخ فتاوى مجمؤع )٦( 
.٤ ' ١ - ٤ ٠ ٠ ص الهلحاؤية، المقيدة شرح )٧( 



الشات:ؤإخراج الأرض بإح؛اء اس على الامتدلأل . ٣
أقك■مآإذا نمحؤء ثدي بجي محا آؤخ دئوأدى.وفذ ؤ تعالى: يقول 

لأ،•دصقروث. 
مبت(هييناهآلإءىسءؤ تعالى! ويقول 

ئممآمح0هرم•
كم،إنآه؛رت ألماء عفيا أننث ■ثثعه؛دآ ألؤئ  fjiy»اتتنهءأةث نين ؤ ت تعالى ويمول 

لأم.

ويىمتكررة مألوفة كونية ظاهرة إلى للعث المنكرين أنظار تلفت، الايات فهذه 
الظاهرةبهذه المعاد على القرآن امتدل وند المهلر. بنزول موتها بعد الأرض إحياء 

اهتزازوثبه الميتة، بالأرض البالية والعظام الهامدة الجثث، سه حيث انمل، ضرب، 
بينوند والشر. للحثر الأجدايث، من الماس بخروج البامت، حرؤج عند الأرض هده 

ينمنك4ا فينمنون ْاء الماء من اف ينرل لائم بقوله! المايه هدا — — اليي 
القل«آم.

المؤلفةوالمطفة الساذجة الأولية اكراب، عناصر بين شاسعة المسافة كانت، ومهما 
الذيالر ذلك، واحد، الحياة مر أن إلا الذنبؤ، عجب حلايا أو الخوية لخلايا اس 

سراهأحد يعلمه لا والذي - حقرت أو حلت، مجهما - الكاتناا<تإ فى الحياة به اطه يبن، 

)ْ()ا•(•،١ د4وٌآأممح،آمحءلأي؛.ه م ؤ

(.٥٧آية)الأعراف، )ا(مررة 
ظ>،وة)ه(.)آ(مورة 

(.آة)٩٣ضلت،، سورة )٣( 
, ٢٢٧١أ/ ج الفخين، ين ما باب، ساعة، الوأشراٍل الفتن كتاب، ملم، صحح )٤( 
(.آة)٥٨الإسراء، سورة )٥( 
. ٢٨ص القرآن، ظلال ني الأخر اليوم اظر )٦( 

١٩٥











مقدمتهاوش كلها السماوية الرسالات ني ؤلسوا الزعم بهذا لأنهم الزعم، لهدا 
تعالى!قال الشنعاء، الجريمة هذه على اش من اللعنة استحقوا ولهدا اليهودية. 

اف_:١^١^  djii^١، آثبدشمجهشبملإشهل. ع ؤ
عبدةتفضيل من ذكرو0 الذي لأن الشديد اللعن مذا استحقوا إنما القوم أن 'واعلم 
اشغير يعبد فمن المكابرة، مجرى يجرى - ه - بمحمد آمنوا الدين على الأوثان 

بالكليةالأفيال دينه كان ومن إ افه؟ غير يممود يرضى لا ممن حالا أفضل يكون كتف 
حالأأفل يكون كيف الاحرق، على والإنتال الدنيا عن والإعراض الخالق حدمة على 
.، ا#١٢الأحوال؟ هده كل فير بالضد كان ممن 

الأحكام؛بعض نخ حول الشبهات إثارة ثانيا! 
نسخض التربوي منهجه باستغلال الإسلام ض التشكيك اليهود حاول لقد 

وفقالناصثة الإسلامية الأمة تربية ض التدرج مقتضؤر مع تمشيا عا وتغيير الأحكام 
بها.المجيهلة ات والملأيالثلروف 

عنهينهاهمم نم بأمر أصحابه يأمر محمد إلى ترون )ألا يقولون! وكانوا 
محمدكلام إلا القرآن هن.ا  ١٠غدأ، عنه وير-ح فولأ اليوم ويقول بخلافه، ويأمرهم 

تعالى!الاه فأنزل بعضا. بعضه يناهضى كلام وعو نفسه، تلقاء من، يقول —  —
هابجآزنمهالأتمي«آآنبجغ ء ؤ

علىالفرصة وتفويتا لمين للمالعلمانة بمثابة الأية هذْ نزول فكان 

زعماءأعام يصرحوا وألا الفاحش، الخلآ هذا متلر ش سورءلوا ألا اليهود هؤلاء اجب و= 
إجابةعدم إلى الأمر بهم ألتم( ولو الإسلاعي، التوحيد من أفضل الأصنام عبادة بان فريش، 

لتجائانمريت )اس ، ٢٣٢ص التدوي، الخن لأيي اووية«، راليرة معللهم، 
لولفنون،العرب، بلاد ض اليهود كتاب من )مقبى م(،  ١٣٩٩لبنان، _ صيدا _ والشر 

(.٢٣٢ص
اية)أه(.اكاء،را(ّورة

.الكسرثج'ا/؟أاالضير )٢( 
«ا(.اة)آ'المرة، )م(ّورة 

.٣٥١/ ا ج المعاني،، وروح ، ٣٢ص للواحا"تم< القرآن نزول أصاب انفلرت )٤( 



كماالقوس بعض ني عملها تعمل بدأت ند كانت الشبهة عده إن حث المتككين، 
ثمرتهاآتت الماكرة الخبيثة الخمالة هده أن اويبدو _ت اش رحمه - نهلب سيد يقول 

لزعزعا،تلق ش - . - الرسول يسألون فآحدوا الملمين. موس بعض ش الكريهة 
القيادة،إلى المطلقة الطمأنية مع يممق لا الذي الأمر والأدلة، البراهض ؤيطلبون 

والاياتالأوامر بعض نح أن لهم يين القرآن فنزل العقيدة. بمصدر المطالقة والثقة 
موقف،.كل ني لهم يصلح ما ؤيعلم لعباده، الأحسن يختار الذي اه حكمة يتح 

منحدا إيمالهم، بعد كفارا ردهم هو اليهود هدف أن إلى ذاته الوقت في ويشههم 
الأحيرالكتاب بتتريل وفصله، برحمته واحتصاصهم لهم، افه احتيار على أنفهم عند 

غرضمن الهود أنحاليل وراء ما لهم ويكشف الطيم• الأمر لهدا وانتدابهم عليهم، 
،.١١.*دفين.

وقوعهيمنع ما هناك ليس إذ الحسد، غير له مبرر لا للنح اليهود واستتكار 
-اه رحمه - كثير ابن ذكر ولقد المابقة. الثراتع ني وقوعه ثبت، أنه عن فضلا عقلا 
تزويجلائم افه أحل فقد المقدمة، الشرائع في وقعت، الش الأحكام بعض لمح أمثلة 
أكلالفينة س حروجه بعد — الملام عليه — لوح وأباح ذللثا، حرم ثم بنيه من بناته 

ثموبنيه لإسرائيل مباحا الأحتين نكاح وكان بعضها، حل نح ثم الحيوانات حميع 
إسماعيلولده يدح الملام عليه إبراهيم وأمر بعدها، وما التوراة شريعة في ذللئ، حرم 
بذللشريعترفون وهم ذكرها يطول كثيرة وأشياء الفعل، قبل نح ثم الملام عليه 

عليهماليهود على ردأ المح جواز تحالمح، بين المقام هدا ففي ت قال ثم • عنه ليمدفون 
لوملخأه لى تمام آثم شءدؤ. ؤأ ؤخ ه آة ثلم آآم ؤ تعالى؛ قال حيث، ^ ٥١لخة 

بلااللك، له أن فكما ا ه؛ ^جموناكقممنديأمِنوكهبحيني. 
ه)م)،(ألألآأ.ئقؤآلآؤ ؤ ثء ط م ك ٠^^ 

واعاظتؤوست، الش المح أحكام وأعثلم أول فهو القثلة نح حادثة أما 
وزهوهمتعاظمّهم في إليها يرتكنون كانوا الي حجتهم المحول بهيا فقدوا إذ اليهود، 

جالقرآن، )ا(فييللأل 
(.١٠٧- ١٠٦آية)القرة، ّورة )٢( 
(.٥٤)أية الأعراف، صورة  ٢٣١
ج\إ\-0\الشم، القرآن تمر انظر )،( 



بأنهماعتراف م ملتهم إلى اتجاههم أن مدعين دينهم في وتشكيكهم المسلمين على 
ذلكنتغرب لا لذلك ، *ّّهمل الهدى يقتيون إنما والمسلمين التي وبأن الهدى على 

علىوردأ للحادثة تمهيدا المسألة هذه حول القرآن تناوله الذي اللويل الحديث 
يقول. الشبهة هذه غبار بها علق الي الملمة النفوس بمي وعلاجا اليهود شبهات 
حادثعلى يقتصر يكاد الدرس هدا في ارالحديث —ت اف رحمه — الفللأل صاحب 
الصفيي اليهود حاولها الش واللساني به، أحاطت الش والملابسات القبلة، تحويل 
نفوسيي الأقاويل آثار ومعالجة حوله، س أطلقوها الش والأقاويل يمتامحبته، المسلم 

يسنإلى التوجه كان وقد ' ٠ المموم عن المسلم الصفا و؛يا المسلمين، يعفى 
إياهاليهود اتخاذ ش سببا — والنصارى اليهود س الكتاب أهل نبلة وهو — القدس 

بأنبالقول، المتهم المدينة في أ٠للقوا إذ الإسلام، في الدخول عن للأستكبار ذريعة 
وملتهمالدين، هو دينهم أن على دليل الصلاة في ملتهم إلى معه وس محمد اتجاْ 

أنلا دينهم إلى يفيثوا أن معه وس بمحمد فأولى الأصل، هم وأنهم القلة، هي 
الإسلام^في الدخول إلى يدعوهم 

صفوففي تلقي اليهود أبواق، انءللقتا حتى مكة إلى الغثلة تحويل تم إن وما 
اشفأخرسهم عليها؟ كانوا التي ملتهم عن ولاهم ما قاتلين الشلن، بذور المسلمين 

ؤأدتربلتيمُافي'؛امإعقهام اقا,؛>امادثئهممن من سذودألثتع؛ ه ؤ ت بقوله 
فهومتجه فكل فه• والغرب، لأه الشرق، )إن • ه همحرستقيمو. اث بثآء من 

وخصصهايفضلها إنما ذاتها. في لها فضل لا والأماكن فالجهات الجاه. أي في إليه 
٠وتوجيهه اش اختيار  ٠ نمائهاحتار فإذا ٠ مستقيم صراط إلى يشاء من يهدي واهه ٠ 

صراطإلى يسيرون طريقها وعن المختارة• إذن نهي نله لهم واختار وجهة، 
كانبأنه بالثانية الأور القبلة تحويل حكمة للمزمين افه كشف، كما مم(ر؛،ب 

أوالقوم أو للأرض والعصية الشرك شوائب، س وتخليصها النفوس وصقل للاختار 
هالكامل والتجرد - الونتؤ ذللث، في - العري بؤ قلفي متحكما كان مما . . ٠ الجنس 

جآ/\ها،يررزة، عزة لمحمد الكريم، القران س ة شبصور الرسول، سيرة )ا(انفلرت 
الأنصاري.إيراعيم بن اد مد عناية: - ضلر الإّلامي التراُثه إحياء إدارة )هلعة 

.ا/\<ااج القرآن، )آ<فيظلأل 
(.١٤٢)آه المرة، سورة )٣( 

.١٣ا/•ج القرآن، 

٢٠٢



يبماثنتاؤ 3ة1لتعالى; والإذءانلأوامرر<سوله. 

محتإل صلوا الذين إخوانهم ممر عر طمأنهم ثم ا ه؛ أصلبجبجإبء(نجي 
النيوجه  LJقال: محهما افه رصي عباس ابن قعن ذلك. على وماتوا المقدس 

محتإل يملون وهمم ماتوا الذين يإخوانتا كيف اش رسول يا • نالوا الكعبة إلى - ه - 
رحمه- الرازي يقول ٢ لي٠انكمه١ ليصح اف كان ^وما ت تعار اش فأنزل القدس؟ 

فأنزلالصحابة بعض بال على حهلر الذي الإشكال عن أجاب تعار الله إن انم الله 
مصل»ة،إلى مصلحة س نقل المخ أن وبين إيمانكم^ ليصح افه كان ^وما تعار: 

سوأن بالدين، متمسك به القاتم أن ني كالثاتي والأول تكلف، إلى تكليف وس 
أجره(يميع لا فإنه حاله هدا 

عنه:الارتداد ثم الإسلام ني دخولهم ثالئا: 

لمينالمتثكيلئ، خلالها من سممليعون أنهم فلنون وسيلة أي اليهود ييع لم 
التaلاعرذلك، كفيذ سلكوها الش الوسائل أحث وس سلكوها. إلا دسهم في 

تحار;ؤنثاكقاينهمحغال عنه، الارتداد نم ثعاثرْ، بعض بامتثال الإّلأم ؛[ص 
؛١ لتلهم!ات5ءونه ءاض ^!١ آفتاي ءامر.اثنه ^؛^٠ ْئ لمة *اؤثأ ^_J، ؟م 

خيبريهود س حبرأ عشر اثنا )تواطأ نالا: دي وال، الحسنأعن الواحدي اخرج 
دونباللسان الهار أول محمد دين ني ادخلوا لبعض: بعضهم ونال عربية، وقرى 

فوجدناعلماءنا، وشاورنا كبا، فى مملرى U : وقولواالهار، آخر واكفروا الاصقاد، 
فيأصحابه شلئ، ذللث، فعلتم فإذا دينه، وبهللأن كذبه، لل وظهر بذللثج، ليس محمدأ 

(،١٤٣)آة البقرة، )ا(مورة 
البقرة■،سورة 'ومن باب القرآن، تمر كتاب صحح، حن حديث هدا ونال الترمذي روا• )٢( 

١٠ • ٧ - ١ ٠ ٦ إ/ ج الكثير، الضير )٣( 
(.آية)٢٧عمران، آل سورة )٤( 
ذءنس ُلد ض،، ينل يات زد؛ن ءور ايئس، أمح،  oiالبمrى الٌن سيد أم م  ٢٥١

االتمير٠له . وانمل العلم ؛ي راما الذكر، رتع الثان، كبير إمامآ كان الخطاب، بن عمر 
عثرءّتة مات القدريه٠، عى الرد ؛ي مروان ن المالك عبد إلى اكتايه ر جماعت عنه رواه 

٠( ١ ٥ ٠ / ١ ج للداوودي، الخمرين )طمات . وماتت 
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•دينكم إر دينهم عن ؤرج*و0 ما، به أعلم وهم كتابإ، أهل إنهم : وقالوادينهم 
رالمؤمتين(ل١،.- . - محمدا نبيه به وأحبر الأية، هذه تعالى اش فأنزل 

صحةش رشك واصطراب يلبلة ني الناس توغ أن شأنها من المكيل•، وهل•، 
هذ،إلى هرقل نوْ كما - به يقتغ من عنه يرمع لا أن الض علامة لأن دينهم 

مسيقولونعنه يرتدون ثم اللءين *ي يل>حلون اليهود المسلمون رأى فإذا - القاعل•، 
أنحاصة عنه، ارتدوا لما الدين هن.ا في نقصن أو عتب على اُللعوا اليهود أن لولا 

ا،أ الأول! امماب أهل لأنهم والإكبار الإجلال بعين اليهود إلى يطرون كانوا الرب 
وث*وهتثاإثُؤ ت قولهم وبيتو، حهلطوه ما ؤإظهار بإفشالها الؤامرة هل.ْ رد اقه لكن 

قدتأكمحبممحبمبمألآ<
تعلن إلا عندكم وما سركم تظهروا أو مملمننوا لا )أي كثير؛ ابن يقول كما والمعنى 
فيزمتواالملين إلى - الأمي الني محمل• صفة س - بأيديكم مجا تنلهروا ولا ديتكم، 

معهوالمزمتين الني ثبما فقد اليهود، الاه فضح وكما • •( عليكم• به ويحتجوا به 
الهدىإن ^٢( الأية: ص في بقوله والهدى الم، عن، أنهم لهم مزكيا دينهم علمح، 

^.٠٥١محيى 

بالإسلاملككيك اليهود حبكها التي الموامرايتؤ جميع الئه أحبط وهك-لبا 
.والمنة الحمد فلله ررصوله، 

الإسلام:م سن انماشن سع: انملف 
مندلانتشاره ومعونة للإسلام معادية داحلية كحركة والمنافقين النفا3، ظهور بدأ 

للإسلامالمناوئة النافقين اعداف، س كثير اتفقت، ولقاد الا-تي. المهد س مبكر ونتا 
إخوة،اش سماهم حش وساداُ التل"م على بيتهم التعاون كان لدللث، اليهود، أهداف، مع 

ينآلكش، أنل ين كرأ{ دائمأمحأون أو؛ُكت> إل، ت  ٢١١٠ؤ iالتAالى: 

.٥ ٧« ج!/ شاكر، / اليان جاح وانظر ، ١ • ٤ ص للواحدى، القرآن نزول، أساب، )١( 
بيدحل أن دينه، عن منهم أحل• ثرتل• رهل ثوله؛ سمان أيي •ع هرتل حوار ؛ي جاء ، ٢١

البحث.هن-ا مرارأ؛ي الحات>يثا تخرج مبق وتل■ لا(■ منيان أبو ننال، له؟ ّخءلت 
)٣٧(.ايت ععران، ال صورة )٣( 
.٣٨١\إ ج )بمرق(، العظم القرآن تمر )٤( 



نياليهود مواقف عن - تزد لم إن - حْلورة تقل لا مواقف لالمن1فقين لكنت ولقد 
تعما الإسلام صد للمنافقين موقفين ذكر ومآكتقي عليه. والآمر للإسلام الكيد 

ا_حاد'ةالإفك.

الضرار.مجد - ٢ 

الإفك:حادثة أولا: 

تعالى:قوله أول من النور سورة في ذكرها ورد الش المشهورة لحادثة ار 
يبمث-.يآمد أثن محأن - تعال توله إر • • يكن عم>به ألإثك ■بمآُر أين ن اؤ 

٠يتخاليصها سأكتفى وسهرتها أحداثها ولطول والسيرة. السنة كتب وأوردتها 

اضرسول *ع لكنت — عنها الله رصي — عائشة المؤمنين أم أن الحادثة: وحلاصة 
وقي- غزواته قي اثه نإحدى اصطحاب قي كعادته - انمعللق بني غزوة ني - . - 

سبوتأحرت لحاجتها - عنها اش رصي — عاتثة ندهت منزلا الجيش نزل العودة 
Jهودحهارحل قد الجيش وحدت عادت وعندما عنه، بحث فجلت لها لعقد فقدانها 

متقدوهاأن أملأ مكانها قي ت فجلوزنها. لخفة بداحاله أنها منهم المحمول؛لنا 
الذيال٠حءللل، بن صفوان اّترحاع على إلا تستيقظ ولم فنامت إثرها، في قيرسلوا 

واحدة،بكلمة كلمها وما بها سار نم فركبت راحلته لها فأناخ الجيش عن متأحرأ لكن 
علىكل تكلم ذللث،، الماص رأى فلما الجيش، عن متأخرين - الحال طيعة - ووصلا 
نجاولا منه نجت، ما اوافه قاتلا؛ ملول بن اش عبد اش عدو الموقف واستغل سالكته 

وأفاضيقود>ا!ا حاء ثم أصحتا، حتى رحل باتتح«ع نبيكم رامحراة وقال؛ منها* 
مرضالحادثة ووافق يتكلم. لا ساكت، اش ورسول الحديث في الإفلث، أهل 

(.١١)آية الحشر، صررة ( ١ ) 
٢٠( ٠ — ١ ١ ) آية الثور، صورة ( ٢ؤ 

عمرو،أبا ؤيكس والمقاس الخدق وشهد الخديتة سكن ربيعة، بن المعطل بن صنوان هو )٣( 
بهاومات الروم وغزا معاؤية حلافة إلى عاش المشهورة، الإفك حادثة في الخايقون اتهمه 

(.٢٥٠ fxج )الإصاية، ٠ صتين وتل وحمسن لمان ستة 
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لذلك، تعهدْ لم اش رسول من جفاء ترى وكانت عنها• اش رمحي عاسة 
الإفكواعل كاُل شهر ؛راية مريضة وفللت فوافق. أييها، ييت في تنرض أن استأذنته 

هذاكل عته، افه رضي بكر أبو وكيلك يقولون مما يتألم - والرسول يخوضون 
زادعرنت، أن ويعد حولها. يجري ما تدري لا - عنها افه رضي — المريضة وعاتثة 
أصحابهيعص يستشير افه رسول وأحد • دمعها تقلص حتى ويكن همها وكبر مرضها 

ندرحل من ، يعدرتي١١من الملمين معثر ايا I وقال المنر صعد ويعدها الأمر، في 
Uرجلا ذروا لقد خرا، إلا أهر على علمت U نواه ييي؟ أهل في أذاْ بكي 

سيد- ، مجعاذأ بن ّعاو فنال مسُ إلا أهلي عر يدحل كان دما حترأ، إلا عليه علمت 
منإخواننا من كان عقه،وإن ضريت الأوس س كان إن فيه، اعدرك أنا الأوس-ت 

الحميةاحدته وقد - الخزرج سيد -  ٢٣١عبادةبن سعد فقال أمرك. ففعلنا أمرتنا الخزرج 
عمابن — حضير بن أسيد عليه فرد قتله، على ر تقل• ولا تقتله لا الاله لعمر ين ل• ك— 

فثارالنافقين. عن تجادل منافق فإنك لقتلنه، اش لعمر كديت، - معاذ بن معل، 
المنير،على قائم - -. الله ورسول يقتتلوا، أن هموا حتى والخزرج الأوس الحيان، 

معوتحدث بكر أبي بيتا إل ذهب وبعدها سكتوا، حش يخفضهم افه رسول يزل فلم 
وكدا،كانا عنك يلغني قل• فإنه عاتشة يا يعد رأما قائلات أبويها من مع حمعلى عاتثة 

فإنإليه، وتويي افه فاستغفري بدب ألمت، كنت، وإن اش، فسييرتلث، يريثة كنتؤ فإن 
—— افه رسول قضى فلما ّ ا عاليه اممه تاُث، الله إر تاب، ثم يدنبه اعترفج إذا العبل• 
نقولما نل.ري ما قاتلين؛ فاعتادرا — . — افه رمول نجما أن أبويها مجن حللبتر كلامه 

•مه ييممم عله ينمرني من اكا  ٢١)
صري،ايا ويكس الأوس سد الأنماري الأسيل مد بمي س العمان ين معاذ ين ذ *و )٢( 

الخدق،يوم بهم وأصيب يعدما، وما يل.رأ شهد الأشهل، تمد بمي معظم لإسلامه اصلم 
)الإصابة،لموته. الرحمن عرش واعتز الخامة السنت قي رذلكا شهر بعد إثر0 على مات 

شهدتنس، وأبا ثابت أبا يكى الخزرج، سد الأماري حارثة بن يلمم بن همادة ين سعد هو )٣( 
آهلمن لمانين ليلة كل يعشي كان فقد بالجود مشهورأ كان ، المقياء أحد وكان ا المقية 
•٨( ٠ ٢! ج عشرة)الإصابة، حمس محنة بحوران فمات الشام إلى حرج • الصفة 

السائقيناحد يص، أيا يكش الأماري، الأسهل تمل بمي ين سماك ين حضير ين أسيد هو )٤( 
احد،يوم بتا ممن د*و العب للة التتبا. أحل كان عمير، ين مصعب يل على الإسلام إلى 

ج)الإصابة، عشرين، سنة مات 



شز"ملاسؤ • اللام عليه يعقوب نول متمثلة عنهم تحولت عندها اف. لرسول 
عليهننزل اف رسول عشي محي لحننات إلا هي وما ^؛١، ثهدث. ما عث ألثتقئاة 

نولهأول من النور محورة من آيات عشر ونزلت عتها الله رصي عائثة ببراءة الوحي 
<_. . ؤ ض: 

تهمةمجرد القضية أن يقلن قد وهلة، لأول والنانلر الإفك. حادثة ملخص هدا 
الأمروليس وبهتاناا زورآ تتهم التي الأعراض أكثر وما الملمين، أعراض من لعرض 
حلها،لسهل - حطورتها عرض-على قضية مجرد القضية كانت فلو محا. كيلك 
يغتالواأن - محلول ابن بقيادة - المنانقون حاول فلقد كله. الإسلام فضية القضية ولكن 

رحمه- قطب محيي يقول كما الحدث. هدا باستغلال حذوره من يقتلعوْ وأن الإسلام 
-للإسلام الكيد لواء وحامل النفاق رأس - ملول بن ر بن اف عبد عرف القد اش 

ولرسولهحافنلآ، لدينه وكان مأحيءلا، ورائه من كان افه أن لولا مقتلا، يختار كيف 
كانتالحادثة هده إن نلنا إن مبالغين نكون ولا راعيا٠؛؛، المسالمة وللجماعة عاصما، 

رحمه- قف سيد يقول الإطلاق. على - . - الرسول لها تعرض التي المحن أنى 
يومداكالملمة الجماعق وخاصتها - س — اش رسول خاضها معركة كانت القد — افه 

.-- افه رسول حاضها التي المعارك أضخم لعلها ضخمة معركة الإسلام. ومحاضها 
الشالألأم أعفلم لعالها تازنه التي والألأم . ااكبار. صرآكاظمآلألامه ها l٠وخرج 
تعرضالتي الأخهنار أسد من الفرية تللثا محن الإسلام على والخهلر حياته. في به مرت 

،.اهافىتاريخهأال

(٦)تيلي ما العظيمة المكيدة هده من التفصيلية المافقين أهداف كانت ولقد 

.( ١ )٨ آية يوسف، سورة ( ١ )
(.٢٠ ٠١١)آية الور، سورة )٢( 
وما ١٧٧٤؛/ج النور، سورة التفسر، كتاب البخاري، صحح في بأكملها القصة انظر )٣( 

يعدها،وما  ٢١٢٩؛/ج الإفك، حوي>ث، باب ~ التوبة كتاب — ملم صحح رفي بعدها، 
يعدها.وما  ١٥٤ص النزول أسباب ثي التقول لباب ، ٣٤١م/ ج هشام ابن سيرة وفي 

القرآن،ج؛/اءهآ.)٤(فيظلأل 
السابق.الرحع نفس )٥( 
الديلمي،لطف ين الوهاب لعبد دكتوراه( ررصالة القرآني، النمّص في الدعوة معالم انظر )٦( 

٢٠٧







كلوئندم الهامات، أعلى إلى وتطاول المقامات، أشرنا إلى عدأ ص تمضي 
•حاء وكل تحرج وكل دتاية 

هذامثل مواجية ش القويم المنهج الملمة للجماعق يرسم لأنه ■تحر وعو - ٣ 
حطوض؛س المنهج ويتكون المظيم٠ل١، الأمر 

قالالثلن. وحس الضمير وامتفتاء ااقاو_ا على الأمر عرض حملوه ت إحداهما 
محءإنناوضآه^قهرأ/> ت٠ُال: 

ؤالآ.ءناُرءكيهعةؤ تعالى؛ قال والبرهان الدليل وطلب التثبت حْلوة الثانية؛ 

الضرار؛مجد ثانيا؛ 

شعارورغ الصالحين بموح التمسح الدين؛ هدا مجن للنيل النافقين حطط محن 
هذهومحت الشعار هدا نيامم مصالحهم. وعلى الناس على المشفقين الصالحين 

حيامثالا الضرار مجد كان ولقد وتمييعه. تشويهه أو الإسلام محارئة تتم اللافتة 
وأصحابالمرضى على والخلف الشفقة ستار وتحت الإسلام يامم الإسلام لهدم 

نبلوذلك فباء مجد بجوار مجدأ ينو النافقين أن المفسرون ذكر فقد العلل. 
ياتاتيزت للخروج يتجهز وهو إليه أرملوا ثم يوك، غزوة -.-إلى الرسول حروج 
ؤإناالثانية والليلة المعليرة، والليلة والحاجة الخلة لدى مجدا قنا قد إنا اش رسول 
حناحعلى إني الملام؛ عليه فقال • بالبركف لنا وتدعو ُ؛ه لنا فتصلي تأتينا أن نحب 
بيتهيثق ولم المدينة إلى راجعا قفل فلما فيها• صلينا اه شاء إن ندمنا ؤإذا مقر، 
تعالى؛تال الضرار، مجد بخبر الملام عليه جريل نزل يوم، أوبعض يوم إلا وبينها 

-ه^القرآن،جأ/-)ا(فىيللأل 
يات أيوب أم تاك حيث الخطوة سه الأنصاري أيوب أبو طبق ولقد (، ١٢)آية النور، سورة )٢، 

أكنتالكدب. وذلك نعم, قال عنها؟ اه رض عائشة في الناس يقول ما تسمع أما أيوب أبا 
وشمك. حير واه فعاتثة قال: لأنمله. كنت ما واه لا ت نالت أيوب؟ أم يا ذلك فاعلة 
فعائثةؤبؤ — اه رسول حئت مجا عنها اش رصي عائشة بدل أنا كنت ولو • نالت أنها رواية 
الكشاف،ضير وانثلر ، T^^/Tج هشام، ابن سترة )انظر ّظك. حير وصفوان مز، خر 

(,١٣)آية النور، سورة )٣( 





لمحارةاوكرآا المجد هذا اتخاذ أي ورسوله® اف حارب *ؤإرصادألن - ٤
مكانانيجد محاربا، يجيء أن ورسوله افه حارب لن والترتب بالأنتخلار ورسوله الد 

بتواالذين الخانقون هؤلاء وهم معه، للمحرب متعدين راصدين ونوما له، مرصدا 
لذلك.مرصدا المجد هذا 

رجلالغرض، لهذا المجد هذا ببناء أعراهم الذي أن عر متفقون والمفسرون 
كالالروم ّن بمش ساتيهم ه وغدعم ١،■ الراعب عام ابي ؛، ywلخزرج اس 

ام.._رس>".
اضدين في اللعن بهما الخانقون نصد اللتين ءات؛ن الاله أبطل عكذا 

عزدجل•

الثانيالمحح، 

دعاواهمومنيي المكذبين ساؤلأُث، على الإجاب،ن 
م3لالب;متة وب 

والماعة.القرنين وذي الكهف، وأصحاب الروح عن سؤالهم ت الأول ايهللج، 
نعتتا.الحسية العجزامحت، ءلاJهم ت الثاني العللم، 

الجاهليةيي ترم، ثل وكان عنه، تحار الد رضي الملائكة غسل حنفللة والد مامر أبو هو )١( 
الذيالدين هذا ما عامر؛ أبو ل نال، الدية - الغي ندم فلما وتنمر المسوح ولس 
ماليهائأنا قال: الملام عف إبراهم دين المضاء، الحشمة الني فمال به؟ حثت، 
ليسما نيها أدحالت، آنت، ولكتلث، بالى نقال؛ عاليها لمت، إنلئ، • واللام الصلاة عليه له نقال 
تعالىالد امايته ت عامر أبو نمال نمية بيضاء بها حثتا ولكن فعلتا ما الغي فهال، منها 

الضومماْ الكدابظ عامر أبا الناس لمعا، الني فأمن وحيدأ ٍلردأ منا الكاذب، 
٠٠٣قاظتلث، إلا ضنالتؤ -؛ . - للمني قال احد يوم كان ا فلم-.-الغامق، 

اروأدل الثام إر *اربا للمح، يدئذ *وازن انهرت نلما حنتن يدم 1^، كذلك يزل فلم 
علىوينلهر فيه ليصلي قدومه متمملرين بقوا يتوْ فلما مسجد، ؛ناء على بحثهم المافقين 

بمشرين.وحيدأ عام أبو وماُت، -.- افد رسول بأمر ندم المجد ولكن - . - اه دّول 
العاتي)روح 

.٤ ٠ .  ٣٩ا/ ١ ج تفسيرالمار)باحممار(، )٢( 
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التعجيز.سيل على الكريم بالقرآن التااقة اقتراحاتهم ت الثالث المطلب 
•- . - الرسول ومحن محنهم شب حواجز وجود ادعاوعم ت الرابع الطلب 

الأمنعهم سلب لارسول اباعبم أن ادعاومم الخاص: الطالب 
والاسقرار.

العذاب.نزول استعجالهم المادس؛ الطليا 

والماصنتالقرنين وذي الكهف وأصحاب الريح عن سؤالهم • الأول المعللب 
نلهرتوإن تعجيزه أغلبها أستالة، عدة - اش رسول إلى المكذبون وجه 

بتحريص— المشركين موال الأسئلة: هد0 أسهر ومن • الحقيقة عن البحث ثوب ؛ي 
ذكرهما المقرون نقل نقد القرنين. وذي الكهف وأصحاب الروح عن - اليهود من 
ربن لعب الحارث، بن النضر بعثوا ترص مئركى أن هماس؛ ابن عن إسحاق ابن 

ص؛فله وصنوا محمد عن سلوهم ت لهم وقالوا بالمدينة اليهود أحبار إلى معيط 
علممن عدنا ليس ما علم وعندهم الأول الكتاب اعل نإنهم بقوله وأحبروهم 

ووصفوا— —.ؤ اش رسول عن اليهود أحبار فسألوا المدينة قل.ما حش فخرحا الأنبياء٠ 
أحبركمفإن بهن نأمركم نلاث عن ملوم يهود؛ أحبار لهم فقالت قوله يعص أمره لهم 
فتيةعن سلوه رأيكم، فيه روا مجتق}ل فالرجل يفعل لم ؤإن مرسل، يى نهو بهز 

عنوسلوه عجيب، حديث لهم كان فانه أمرهم مجن كان ما الأول الدهر في ذهبوا 
مجاالروح عن وملوء نبأه، كان وما ومغاربها، الأرض مشارق باغ قد ؤلوافا رجل 
ص•

قدترئس معشر يا فقالاI قريس، على مكة قل.ما حش وعقبة الضر فأقبل 
أمور،عن سأله أن يهود أحبار امجرنا قد محمد، وين محنكم ما بفصل جثتاكم 

عمافسألوه أحبرنا. محمدا يا فقالوات ه-، — افه رسول فجاءوا بها فأتمروهم 
يستثن،ولم عدا، عته سألتم يما ءاحيركم —* —اه رسول لهم فقال به، أمروهم 

نللئ،في إليه اه يحدث لا ليلة عشرة حمّزر جؤ _ اه رسول فمكث، عنه. فانصرفوا 
حمسواليوم غدا محمد وعدنا وقالوا مكة أهل أرجقإ حتى جبريل يأننه ولم وحيا 

.و-— اه رسول أحزن حش عته، سألنا محما بشيء يخرنا لا فيها أصبحتا قد عشرة 
من- السلام عليه - جبريل جاءه ثم مكة، أهل به يتكلم ما عليه وسق عته الوحي مكثا 
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•، إليه؟ل رابكم ما ت فقال الروح؟ عن سلوه ت لبعض بعضهم فقال اليهود، من إذ عيب 
فأمكالريح عن فسألوه سلوه، فقالوا تكرعونه، بشيء يتقبلكم لا يعفهم! وفال 
نزلفلما مقاعي فقمت إليه، يوحى أنه فعلمت شبثا، عليهم يرد فلم — — النبي 

ننآذمحّإلأرتمُ وتآ يزأنريؤ، ألربغ ؤ آقج ؤ ت قال الوحي 
شهىه>م>م.

آنحرحديث، ورد حين في اليهود، هو الموال محأل الذي آن يثبت، الحاويح، فهذا 
الترمذيرواه والحديث، اليهود، من بتحريص فريش كفار من صدر الموال أن يثبن، 

لليهود؛فريش )قالت، قال! عنهما افه رصي عباس ابن عن وصححاه والحاكم 
!فأنزلفسألوه، الرؤح، عن ملؤه فقالوا! الرجل، هذا نسأل شيثآ علمونا 

!قالوافليلاه إلا العلم من أوبم وما ريي أمر من الروح تل الروح عن غوسألونك 
اشفأنزل كثيرا. حيرا أوتي فقد التوراة أوتي ومن التوراة، أوتتنا • كثترا علما أوتينا 

•، هُ ؤ،تأؤجا ^؛، ؤ تعالى! 
الخفيةالقصص محن القرنين وذي الكهف، أصحاب، قمة أن المزكي ومن 

محرفةفي وغ الذي الاصعلرابإ ومجا إسرائيل، بني علماء يعص على حتى والغامضة 

(.yau/yج الحا-ونا، غريج، في )النهاة مناله إلى وحاجتكم إربكم ما أي )١( 
(.)٥٨آية ، الإسراء سورة )٢، 
محيصحيحه يي مالم ورواه ، ١٧٤٩؛/الإّراءاج سورة التفسير، كتاب الخاري، صحح )٣( 

.٢ ١  ٥٢/ ة ج الروح، عن — . - الني اليهود موال باب وأحكامهم، المتائين صفات كتاب 
والتي٠ لها التالية ء عباص ابن رواية •ع اصكال ذلك وفي مدنية الأية آن تقتضي الرواية وميم 
-الد رحمهما - حجر راين كثير ابن الحافغل من كل أجاب وقد بمكة. ونع السؤال أن تقرر 
بأنههدا عن يجاب )ند الله-ت رحمه - كثير ابن فقال النزول• تعدد باعتبار الإشكال هدا عن 
عاليهنزل أنه أو ذلك. تبل بمكة عليه نزلت كما ثانية، مرة بالمدينة عليه نزلت الأية تكون ند 

تفسيربمكة(، عليه إنزالها المتقدم نفسها بالأية اليهود— أي ~ سألوه عما يجيبهم بآن الوحي 
النزوليتعدد بأن الجمع )ؤيمكن —ت افه رحمه — حجر ابن وتال ، ٦٤ّآ/ ج العفليم القرآن 
,a٢٥٣/ ج الباري، فح ، ٠( ذلك. في بيان *زيد ترغ على الثانية المرة في مكونه بحمل 

كتابالحاكم، مستدرك ، ٣٠٤ه/ ج اسراتيل، بتي سورة التفسير، كتاب الترمذي، صتن )٤، 
.١٤٤ص القول، لباب وانفلر ،  ٦٥٣١! ج سورة؛لقير، التفسير، 

,( ١ ٠ )٩ اية الكهف، صورة )٠( 

٢١٠



ثاسدهلمرلأؤ •' تعالى قوله أكادْ والدي الخفاء هدا على دليل إلا الكهف أصحاب عدد 
ماعر ، القرننزل ذي شخصي؛ ر المتضاربة الياء اخلأنات تدل كما . ه يل 

الشالتثابهة الايات من نهو الروح حقيقة أما أيضا. القمة عد0 غموض من اعتقدنا 
الواضحمن نإنه كذلك، الأمر كان ؤإذا ربي* أمر من الروح •تل بعلمها اش استأثر 

-كماالتحقق لا التعأمز الغامضة الأمثلة هد0 مثل بإثارة نصدوا اليهود أن البين 
وردا بصفائه مطابقة - ه - الني صدق من لكحقق يكنيهم كان فقد ؤإلأ - زعموا 

النيئنبوة من — فعلا — التحقق كان فمدهم أن حيلا سلمنا ولو ٠ نعته من تيهم كر 
فيحاطثا منهجا كان ذلك على للاصتدلأل سالكوْ الذي النهج فإن وصدته، - . - 

أوالتاريخية بالسائل معرفته على يتوقف الرجل صدق كان *ش فمني • اصاصه 
هذاحطآ لتؤكد - نفسها المورة في الواردة - والخضر محومى قصة ؤإن ا المشكلة؟ 

لمأنبياتكم أكر - الملام عليه - مومى هذا لهم يقول اش فكأن • الاستدلال في النهج 
-اللام -عله الخضر تصرفات بتأؤيل جهله مجرد صدقه ولا سونه على ينثر 

فيهونع اليهود فيه ونع الذي ه نفالمنهجي والخنأ المكانة. في دونه وهو الغامضة 
ولادتهمنذ — . — بمحمد والتفصيلية اليقينية معرفتهم تركوا حيث قريس، كفار قبلهم 

عنسألونهم كتبهم حلال من إلا يعرفونه لا الذين اليهود إر يتوجهوا بعثته إر 
كفارأنفسهم اليهود يسأل أن الأور كان أنه مع ا كاذب؟ أم أصادق محمد 
الملومات.هذْ عن قريش 

(.٢٢آية)الكهم،، سورة )١( 
وتباصوض ذي اسم لي المضرون اش- -حففله ملم ممعلفى شيخا يتول )٢( 

ولاالمقل شله لا الذي الثديي الخلط هذا ولولا الترض، يذي تلمه دب وجودء، يذمان 
ذكرثم . ٠ . . المبحث. ^ا ثي الخوض عن لأءرصنا منهم كير نيه وثع الذي الثريعة ترضاه 

ازيتيشعمروبن ين ممر كرب أبو أنه ثلاثة؛ على وتصرعا مخصيته تجديد في الأنوال ابرز 
قورشعو وتل اليوناني، فبموس بن الكددتي الإسكدد إنه احرون وتال الء٠يري، 
تمنوعلامات صوابمل جعلها الايات من استنعلها نمه معالم سعة بعدعا وذكر الأحميتي• 

هوالضوابمل هذه عليه تطق من أقرب أن ذلك بعد له يرجح • القدنتن ذي مئة تحديد عل 
آزادالكلام ابو اكاريخي الصر نله من رجحها التي نمها الشخصية وعي الأحميني قورش 
نيمباحث )انئلر القرنينء ذي عن الونك اويبعنوان اياب ني القيم كتابه ني - اه -رحمه 
•القرنين، ذي عن تيما' بحا تجد بعدها' وما ٣ ٠ ٩ ص - الموضوعي التفسير 

.( ٨٢- ٦ ٠ ) آية الكهف، سورة  ٢٣)



.-- رموله بإبلاغ وذلك بالحجة الجميع د»غ اش فإن دافعهم كان وأنا 
ملابساتكانت نلقال ذلك إلى وبالإصافة أثيرت. الي الأستلة عن الصحيحة الأجوبة 

حمصالجواب تأحر من الرغم على -.- الني صدق على آحر دليلا الأجوبة نزول 
رحمه— ٢ ز٠رةل أبو الشخ يقول ~ الرواية تقول كما — مكة أهل أرجفا حش ليلة عشرة 

محمدعجز ؤإماعتهم تحوها، وإرجافهم انتظار، محلول بعد الإجابة مجيء ُإن -• اش 
تكونإذ أوقع، تكون أنها فايوة للإجابة تكون الإجابة، عن — واللام الصلاة ليه ع— 

اشدنشيتااكحدي ويكون الض، في تمكتن فيهافمل مكون إليها، الحاجة ونتافي 
ذللتا،في تقاولوا قد يكونون إذ نمحرهم، في كيدهم ورد لتكذيهم وأنوى النفس في 

دعوةفيكون - . - م1ءماو عجز يديه بين اشاعوا من كل علمه قد ردهمم فثكون 
يحمدا'أن على يدل التأحير فإن ذللت، وفوق . واللام الصلاة عليه الني *يق لتمس 

علامتعالى اممه عن يأتيه إنما ءنل-ْ، من الكتاب بهذا يأتي لا - واللام الصلاة ليه ع- 
.البصيرارآ، مح الوهو ماحلق يعلم الذي الغيوب 

واستعادوالاستهزاء السخرية سبيل على كان فقد الساعة عن موالهم أما 
استبعاداالساعة ونتج عن ألون يوكانوا . . ا. ت اش رحمه كثير ابن يقول كما ونوعها 
.، ^١٣تتيضن لم ممحاينداألنعيان وبمفن ؤ • تعالى قال كما بوجودها، وتكن.يبآ لوتوعها 

تناتثمدزن وأل;ركث يدمرن بما ستتْل، ؤ تعالى؛ وقال 

-٠١٣١٦سة ولد عصره، الإصلاميت،ي الشريعة علهاء كر زمرة، أبو احمد بن محمد )١(هر 
بدأالشرعي، القضاء بمدرصة وتعلم الأحمدي بالجامع وتريى بمصر، الكبرى، الم،حلة بمديتة 
لادراساتسحانحرأ أساذأ ومن م(  ١٩٣٣)الدين اصول، كلية في العالمي المث، إر اتجاهه 

لكاليةوكيلا وكان العالمية. لابحوُئ، الأعلى للمجلس وعضوا م(  ١٩٣٥)الجامة ز الخيا 
كتابا،( ٤٠)من أكثر اصدر الإسلامية. اللراسات لمعهد وكيلا القامرة، بجامعة الحقوق 

واووارين،ااكركات وراحكام للمجتمع٠ الإسلام واتفليم الفقه« و•أصول رالخلا؛ة« •نها: 
آ/ْآ(ءج للزركلي، )الأعلام م.  ١٣٩٤منة بالقاهرة نوني وعترها. 

بيروت(.- صيدا — العصرية )المكتبة \إ\\'ا، ج زمرة، أبو مءحعال. للثيح المئين، حاتم )٢( 
(.YO)آية اJارك، سورة )٣( 
(.١٨)آية الث.ورى، صورة )٤( 
. Y٢٨٢/ ج العفليم، القرآن تقبر )٥( 
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عي!الكريم القرآن من مواضع ثلاثة ني الساعة عن المرح السؤال تكرر وند 
•، ^١١• • ونمث؛غملسابمهاذه ؤ تعارت نوله 
أمه محشأثاىشإسابمهاسأف ؤ تعالى: قوله 

ا.ه؛ محقرءاالهتأنءآ ؤ تعال؛ ونوله 
قولهبدليل الساعة قيام موعد عر عنه المؤول أن الايات عدْ محياق من واضح 

مشأي: متهاعا، مجماعا: عباس ابن قال رمحاعاه ^أثان موضوعين: في تعالى 
الإجابةاتحاد والملاحظ الماعق. وقت أول هو الذي الدنيا مدة آحر وأيان محهلها، 

إنما ٠٢^ت موضعين فى فقال إليه علمها يرد أن رسوله اش أمر إذ الثلاثة الواضع ني 
قياممجوعي لأن وذلك متتهاماه ربك • الثالث الوضع فى وقال افه^ عند علمها 
أومقرب محلك عليها يطلمر ولم يعلمها اش احتص الش ، الغيب مفاتيح إحدى الماعة 

أجاب- المشهور الحديث اش-ه-فى رسول "مريل سأل عندما ولهذا • مرمل مي 
المائلءمن بآعلم عنها المؤول  ١٠٠بقوله: 

والامتحان،للابتلاء بأنه الماعة وقت إحفاء وراء من بالحكمة اش صرح وقد 
علةفجعل ، ١ ه يماثش. ينج، إبمرىَةل، ^؛؛١ م ءاهة ألكتاعث إة ُؤ تعالى: قال 

افهأن ولو الابتلاء. دار في مر أو حير من عملت ما جزاء نفس كل تنال كي الإحماء 

وتلالهود ني نزلت شل الأيةت هذه ب ني روايتان وردت ( ١٨٧؛آيةالأعراف، (محورة ١١
)انظر:مك؛ة. الررة لكون ترص ممار في نزولها كمحر ابن رمح وتد قرص• ممار ني نزك 

(.yay/tج العتلم، القرآن وتمر ، ٢٢٤ص لLلواحاJى، القرآن نزول أساب 
آية)٣٦(.الأحزاب، محورة )٢( 
(.٤٤-  ٤٢آية)محورة )٣( 

إلايعلمها لا حص الضب، مغاتتح قال: - اش رمحول أن عنهعا الد رصي عمر ابن عن ، ٤١
يأتيمش يعلم ولا اف، إلا الأرحام تغض ما يعلم ولا اف، إلا غل ني ما يعلم لا اخ؛ 

اهإلا المامة تقوم مش يعلم ولا تموُت،، أرض بأي نض نيري ولا اش، إلا أحد المعلر 
(.٣٣٧١ل/ ج أش، كل تحمل ما يعلم اش قوله' باب ~ التغير كتاب — البخاري )صحح 

والإحسان،والإسلام الإيمان باب — الإيمان كتاب — صحيحه ني لم مرواْ الحديثر ( ٠١
-٣٧/١ج

(.١٥آيهن)حله، محورة ( ٦١
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ينرتدءإئماأنتايثتيل٢^؛)،ّكريإأؤأ؟ؤيإ،ُؤ تعالى• قوله الراح؛ المئال 

^لهجمثوأؤلآرلش»اهتننخهءمإىؤ تعالى: نوله ااخامس: ال٠ئال 
هصئهسآمح. ئ،شوآء 

ماؤاثبته همم ص دذبُ بن ييثا.؛؛ايم ؤؤ" يبمان! ؤ • تعالى قوله ت المادس المثال 

صءابم،تنىهءشإساآؤدأتونام(لإ/لآ ؤ تعالى: نوله الماع: المثال 

يلي: ١٠وأمثلتها معينة، طالي،أيا0 الثاني: الضوبؤ 
•- . - الرسول على المالث، إنزال طيهم ت الأول المثال 
هدفهمأن وادعوا آية، من أكثر في اش رسول على الملك بنزل أن الكفار طالِا 

قالالرسالة. تيلخ على ويعينه بالصدق للرمول المالئ، هدا يشهد أن ااطال-ا هدا من 
٦.. . ةازالؤلآ1ؤشلآ ؤ تعالى: 

امد^( ٢١٣^يى\ ارويعي الثلميآمحكل هئداألقثول غاليأمال ؤ تعالى• وقال 
أنزلهلا رايقولون: اق: رحمه كثير ابن يقول .  ه

ا؛٠يدعيه؟ ما صدق على ساهدا فيكون الثه عند من ماالئ، إليه 

.٢( أية)٠ يرش، سورة )١( 
آية)٧(.الوعد، )آ(ّررة 

(.iiJ(YUالرعد، سورة )٣( 
(.١٣٣)آية طه، )؛(سورة 

(.)٠٥أيه العتكيريت،، مورة )٥( 
)٨(.أيه الأنعام، محورة )٦( 
)٧(.آية الفرص، محررة )٧( 
.rry/rج الخليم، القرآن تقمر )٨( 
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عيهم.إنزال طلبهم اكاثي: المثال 
ين،ادأقبملأؤ تحال: تال الملأتكة. عليهم اش بنزل أن كذلك الكفار ٍللب 
محذامن محدفهم أن الكفار يزعم • ^١١٢• • رع، أزلءيناأتلتسمحآذ ./^٥إهءدا

صؤ،ه<س\0• > نالوا: إذ الض صدق س التأكد الطلب 
ه؛*/آلمنتدهن. 
الأولين؛آياتهم بمث طلبهم أ الثالث المثال 

أن- عندهم - . - الرسول صدق دليل أن ادعاوهم أما انمنتة محلياتهم من 
•الأدلض اباء٠م يعث 

يرساألأودرماصنلثمؤث.ثأمإإةثفوثممحأدى.إةؤ تمار: نال 
•^^٣، إءاأيآ,انٍمحلأ،. 

إلأآنةزإآJواواآبمآإنلأتؤ وتالتمار: 

-. - الني يابائنا* افأتوا ل دالخ1اب المعنى أن - اش رحمه - القرطى ذكر 
لصادتا كنت إن محمد يا تال: حيث جهل أيو هو الكلام هذا نائل وأن وحدء، 

صادقا،رجلا كان فإنه كلاب بن قصي احدهما: اباتنا، من رجلين لنا فابعث، 
المويت،بعد يكون عما لتسأله 

الإسراء:سورة في حسية لست،آيامحت، المشركين طل_إ : * ul^lالمثال 
بميأ/همريرءا.آوظنسءنتيؤ ةالتمار: 

يلكآئيمت٥٥^١كثماآز ألثثاأ' محمحإ.اوئتهث ١٠٧٤٠ييفيرووثلإ<ثنثحرألأنهر■

(.٢١)وة القرنان، )١(مودة 
أين)٧(.الحجر، )٢(سورة 

(.٣٦)("T- آيت اسن، سورة )٣( 
(.٢٥)1وت الجاثية، سورة )٤( 
. ١٤٤آا/ ج القرآن، لأحكام انئلرالجامع )٥( 
(.٩٢ِ )•٩ آية الإسراء، سورة )٦( 
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.الماء عن عليهم كتاب إنزال الهود طلب ت الخاص المثال 

قدتآزأزمأألثك تى يخك تهأ دلإن أن آتيألكثب مثأك ؤ ذال 
٦.. .أصذ;هظاووةهعآ

•المحلي على الرد 

،طلبوالما تحقيق يعدم حاسما ردأ جميعها الطلبات هذه على القرآن رد حاء 
طلباتهم.على الردود هذه وإليك ذكره، عقب نعتت كل يحص اض أن ند 

المعللظن(: oLV)،الأول الضرب أعثاة على الرد أولا: 

يمدأن  ٥٤' ٥١٠أق إث *ل ؤ تعالى؛ بقوله ب الرد جاء الأيل؛ المثال على الرد 
١!^إن التعشن لهؤلاء محمد يآ نر اى . . تلين لأ أحك\رهتر ووؤ ؛انك 

يعدكفركم عاتثت تعلون لا ولكنكم آيات محن سألتم يما يأتيكم أن على نادر سبحانه 
آيات.من اقترحتم محا اض إنزال 

ةلإدتتاآث"ثقبمدأفوثاؤ تعالى؛ بقوله فه الرد جاء الثاني؛ المثال على الرد 
هوالآيات هده أمحر إن مجحمد يآ بيم نؤ؛ أي ،. ^1١٤آإه .؛تآ؛تك ^١^١ ٢١شوم 

طلباتتلبيه فى يرعبون كانوا الدين المومتين نبه كما شأني، ٌن وليس افه سأن مجن 
آيات،من طلبوا ما إلى الكفار اجاية جدوى عدم إلى علتهم الحجة لإقامة الجاحدين 

يرألثةو-»ةت؛ آتآغهءقدةأثهثّ إدإلم رلإ_أقارلآ ه ؤ تعالى؛ بقوله ذلك على ودلل 
ابنيقول 

وكلمهمعيانا، يروها حش الملأتكة إليهم نزلنا لو أننا *أي الله-؛ رحمه - جرير 
فيمامحق أنك وأخروهم نوتك، على ودلالة لك، حجة إياهم ؛إحتادا المو'ى 
ماتبلارآ، فبمياهم شيء كل عليهم وحشرنا الله عد من حق به جثتهم  ١٠وأن تقول، 

(.١٥٣)وة الماء، >ا(-ورة 
. ٢٢٩-  ٢٣٥ص وات، من الوا U إلى إجابتهم عدم ني الحكuت الملألب نهايث ني اتي )٢( 
)٧٣(.آيت الأنعام، مودة )٣( 
(.١٠٩)آية الأنعام، سورة )٤( 
(.١١١)آية ١لأنعام، محورة )٥( 
تالثاني الهلممح،. وهو نبيل، جمع أنه ٠ الأول، ُتبلأها كلمة حول، ل1ام، ١^٠١)، عدة وردت )٦( 
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أكثرهم*ولكن مهم شاء لمن ذلك اش يثاء أن إلا اتعوك ولا صدتوك ولا آمنوا 
أنيحسبون كذلك، ذلك، أن يجهلون المشركين هؤلاء أكثر ولكن يقول،• يجهلوزُ 

ذلكولمس • كفرواشاووا وض آمنوا، لماووا متى بأيديهم، والكم إلهم، الإيمان 
حدكهمن إلا يكفر ولا نوممته، له هاويته من إلا مهم يؤمن لا ساري، ذلك كاولك،، 

ذأصلالتهااأ*أ.الرشد عن 

قألسب رشا كتل ؤ تعالى بقوله مه الرد جاء • الثالث المثال ملي الرد 
عالمهو اه إن محمد يآ لهم م أي ،. إؤ،تتمحأيى

اثعر أنأقرح كازلي أنائما U لا، أو حارته لكم مينلهر كان إن ادرى ولا انمب، 
•المنتظرين من معكم إني أ/ْ غانتظروا عليكم، بنزلها حارنة 

إثآلسرلأتلإ؛ممؤ تعالى; بقوله فته الرد جاء ت الراح المثال على الرد 
كلشأن شانالث، والإنذار الهدايه على مقتصرة محمل• يا مهمتك إن أي . ه هائج، 

أمرهاإنما اختماصالث،، من غاليت الخوارق أما قومهم، لهداية تعثوا الل-ين اش رسل 
شاءمجي حكمته حب يظهرعا اش إلى 

ؤ؛ل،لرك>أسيل،شقاءتعالى• بقوله نه الرد جاء الخامس; المثال على الرد 
تقودالتي هي ليست، الآياتا )إن محمد: يا لهم تل أي ٢ ديرمحئافيمحسآئآبؤإ، 

مجنإليه المودية وأسابه التفرس، في الأصلية دواعيه فللإيمان الإيمان، إلى الناس 
أهلاجعلتهم الص هى اف إلى فالإناية • إله سون من يهدى فاه • • النفوس هدْ فعل 

لهداْ(ص.

قما تته ثيم أرم ؤ ت تعالى بقوله فيه الرد جاء المادس؛ المثال على الرد 

عالمفي المسر زاد )اننلر؛ المقابل■ بمعض أنه الثالث؛ الكفيل، أنه إلا أيما، نيل جمع ره أً 
الشير،ج'ا/'\«ا(.

.٤٧-جالمان/داكر، )ا(جا،ع 
ر•٢(.؛ين تونس، )٢(سورة 

اة)آ(.الرعد، سورة )٣( 
امان،ج؛/اِأ-آآ.نللأل )٤(انئلرني 

(.٢٧آيأ)الرعد، )ه(ّورة 
.٢٠٦ج؟/•القرآن، )ا(في؛للأل 
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يختارونما المشركون )اقترح اه رحمه حيان أبو يقول ه آلامحك. آدتبم*هف 
الإلهيةالكب قي به البشير مبق الذي القرآن هذا بأن فأ-محوا التعنت قي ليدلهم عر 

ااقيا.ة(آ''ا.يوم إر اuقية وهوالأية الإعجاز في اوات عظم أب 
أتنلنساأتا ةكنهتِ آزلر ؤ ت تحار بمرله فته الرد جاء • الساع المثال عر الرد 

عنوغنا0 القرآن عنلمة عر قيه اف نبههم السابق، المثال في كالرد الرد وهدا 
وسخانةجهلهم كثرة نمار اش ُمحن • افه رحمه كثتر ابن يقول • يطلثولها معجزة كل 

المزيزبالكتاب جاءهم وقد محمد صدق عر تدل ايات حيث عقلهم، 
إذمعجزة، كل محن أعفلم هو الذي حالفه، من ولا يديه بين من الباطل يأتيه لا الذي 

آيةيكفهم لم أو منه، صورء معارصة عن بل معارصته، عن والبالغاء الفصحاء عجزت 
تخالملولم تكتب، ولا تقرا لا أمي رحل وأنت الخظيم الكتاب هذا عليك أنزلنا أنا 

نها احتالفء مما ات الصء سان الأول. المعحف ذ, ما احار فحثتم الكتاس، اها. 

المحددة(:)الآ؛ا>0 الثاني الضرب أمث،لأن عر الرد ثانيا: 
_:. - افه رسول عر الن1اثا انزال طلبهم عر الرد - ١ 

المث ألأم وإوآزكامهامحي • • ؤ تمار• بقوله الطلب هذا عر القرآن رد جاء 
لأم.محلآى١يركاعبمو 

(.١٣٣آية)طه، صورة )١( 
ممرعمر،، قي المرية إمام المرناطي الأنل-لي حيان أبو ■^c، بن يلّف بن محمد **و 

نةبغرناطه ولد عصر،، أكابر عنه وأحال- صيته، وطال اسمه اشتهر وممركاء، وُؤادخ دُحدث 
•الحرمانغه: من وسبعمائة. وأرّ؛عين حص صنة بالقاعرة ومامحت، وستمائة وحمتن ار؛هة 

لااا.اوودى،المقرين )طتا>ت، رغترعا. التمر مختمر ورالنهرر، التغير٠ في الحيُل 
مدث(ّون  ٢٨٧/Tج 
الح؛ط،جأ/آهآ.الحر )٢( 
(.٥١)ايه العنكبوت، سورة )٣( 

. UA/Tج سر(إ )بمرق الطم، القرآن شير ( ٤١
)٨(.آية الأنعام، سورة ( ٠١
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ا.حزاء ولناحزوهم والماد الضلال أهل آمهالوا لما 
كاظبؤُ وقتنك ثبملأ لبمتكع ملخكا ولوجئثنث ؤ ت تعالى نوله ت الثاني الشق 

صورةني لجعله له يشهد مالكا رسوله •ع يرل أن اف ثاء لو أي ه لزغ كسو>ك> 
تحملونلا البثر لأن وذلك عنه، بالأحذ والإيقاع مخاطبته من يتمكوا حش البثر 
شرأوْ إذا الأم عليهم يختلط وحينئذ ، الملأئكيآل صورتهم على الملأتكة رؤية 

جعلهيقترحون ينفكون فلا . بشر أم مجلك أهذا ويقولون أمره قي ويشكون بشر صورة 
المحو،هذا عر الملائكت من الرمل إرسال من ؛ uuفلا كذلك الأمر كان وإذا مالكا. 

ومثكلأمشتبها أمرهم يجعل ولم هدى ممابتح رسله جعل اث لأن 
عليهم:اسكت إنزال طلهم عر الرد - ٢ 

:بأمين الْللب هذا على اه رد 

أهواتهمبحب ليس الملائكة إنزال أن وتعالى بحانه اش نههم • الأول 
يقول، ه' ماناأإ،أئمأيةإبألإ ؤ تعالى؛ تال بالحق. يكون إنما واقتراحاتهم، 

الدأراها الش والمانع الوحي من ويحق يجب كما أي بالحق* *إلا معنى في ععلية ابن 
إنزالعاتبة ببيان الأية وحتم معترضءرأ،. باحتتار ولا كافر، اقتراح على لا لعباده، 

• U١٤٤/ ج داكدتر، اكم؛ءّ شتر )١( 
آية)٩(.الأنعام، صورة )٢( 
فيحاء ما ذلك عش يل.لا لقباهم، عند مانون كانوا الملائكة لرؤية لهم اش تهيثة مع الرمل )٣( 

الوحيفترة عن ث يتحل.وهو عنهما اه رصي الأنصاري اش عيد ين جابر عن البخاري صحح 
فرفمت،السماء من صوتا سمعت، إذا أمثي أنا 'فيا ت حديثه في — افه رمول تالأ فقال؛ 
منهنجثث والأرض ماء الين كرمي عر جالس بحراء جاءني الذي المللث، فإذا وأمي 
صورةالدثره أيها ^يا تعار: اه فأنزل ن١ئروتي٠، رملوني رملوني فقلت فرحعت، رعيا، 

مناجث؛تاا ٠  ١٨٧٥ج،/المدثر، صورة التسمر، كتاب البخاري، )صحح ٥ — ١ المدثر/ 
\اس.ج )المهاية، ونفت،. دعرت أي: حأُث،، 
للثوكانيالقدير فح ، ٣٣٨ا/ج المسح، دين يدل لن الصحح الجواب ر٤آ١نذلرت 

٠ Y١٨٤/ ج البيان أضواء ، ٥٣١ U/ ج المنار، شمر ، ١ ٠ ١ / Yج 
)٨(.آية الحجر، )٥(صورة 

.٢٨٤خ/ج الوجيز، المحرر )٦( 
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الجملةس0 رمض متثلويزه إذأ كانوا ^وما ت تعالى فقال اتتراحهم حسب الملائكة 
تفلرونهر١،.لا ئم الأم شي ملكأ أنزّ >ولو ممار: كقوله 

-٠للبوا كما - الملائكة روية فه لهم يتحقق الذي اليوم أن لهم اف بتن ت الثاني 
بجمؤ • تعالى مال لبلاء• شوم يوم سكون بل حيرعليهم يوم ريكون 

اللذينالومض أن العلماء ذكر وند ،• محممحل.جما دملهن محمثن محي لائنتئ 
القيامة.ويوم الموت ونت هما؛ الوصف هذا عليهما ينطبق 

يومبل لهم حنو يوم ر الملائكة يرون لا هم رأي -؛ اش رحمه - كثير ابن يقول 
الملائكةنشرهم حين الاحتضار ونت على يصدق وذلك لهم، يومئذ بشرى لا يرونهم 
ولا. . القيامة. يوم المراد بل احرون؛ وقال قال: نم . . الجبار.مجن والغضب بالنار، 
المعادويوم الممات يوم اليومين، ُنين في الملائكة فإن تقدم ما وبين هذا بين منافاة 

الكافرينوتخبر والرضوان، بالرحمة المؤمنين فتبشر وللكافرين، للمومين تتجر 
تقولأي محجورا٠ حجرا 'ؤيقولون للمجرمين يومئذ بشرى فلا والخسران بالخيبة 

اليوم«رم.الفلاح طيكم محرم حرام للكازين اللائكة 
تالأدلتن آبائهم بعث، طلهم عر الرد - ٣ 

ئفيألأ.ءسؤمؤ لهم: قال إذ ويدهيا عقليا ردأ الطلب هذا عر القرآن رد حاء 
محمديا لهم قل أي ه' 

فاستدلموتكم. يعد إطدتكم عر قادر مء أول العدم من أوحيكم الذي إن _ه_ 
بالثدءرْ،.الماد عر 

هي:حية آيات ت طلجؤ المتضمن الراع؛ المثال عر الرد - ٤ 
•غريرا ماء أي ثقخمثجرهلأآٌد،هعا.ه ؤ - ١ 

• ٢٢٥ص الأم• •لقضي مض في الياء أنوال اننر )١( 
(.٢٢)وة الفرقان، )آ(ّورة 

.٣٢٦.م٥٢٣ ج المظيم، القرآن -فير )٣( 
(.٢٦آيه)الجاثية، سورة )٤( 
١ ٩٢ص ني بالتفصيل الاستدلال من الؤع هدا عن الحديث، تقدم )٠( 
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أي"مجٍرأه خلالها الألهار ففجر وعنب نخل من جة لك يكون - ٢
.الماء ألهار وسطها ففجر وعنب نخل من بستان لك يكون 

كنتكما نطعا علما تسقط أى كفاه علما زعمتر كما الماء نمل وأو - ٣ 
تخوننا.

عيانا.فنراهم والملادئ اش ن تحفر أي ملاه والملاثكت باق >أواني - ٤ 
•ذهب س أي من بمن لك ثكلن ^أد - ٥ 

أيمرؤ»ه كتايا علينا نزل حش لرتك نومن للن الماء، م ترش - ٦ 
ومعكتعود حض صعودك لمجرد نمينك ولن سلم، الماء إلى محمد يا نمعد 
.٢ نقرؤءل صدنك على يدل اه من كتاب 

ابنأحرج نقد • نرص وزعما* الرسول-ه— بض دار الذي المحوار في المليان مد، وردت )١( 
شان،وآيا وسة مة أن عنهما اه رصي ماس ابن عن والواحدى جرير وابن إسحاق 
آب،أبي بن  ٥١وعبد حهل، وأبا المسرة بن والوليد اليخري وأبا الحارث، بن والضر 

إلىابعثوا ت لعض بعضهم فقال الكب ظهر عند اجتمعوا فريش، ورواء حلف بن وأمية 
لكلموك،لك، اجتمعوا ند تومحالئ، أشرافا أن إليه معثوا فيه• تعن'روا حش وحاصموْ محمل- 

رشدهم،بمحب حريما عليهم وكان ، بداء أمره في لهم بدا أنه ينلن وعو - مريعا فجاءعم 
الربمن رجلا تحلم لا واه إنا محمد، يا فقالوا؛ إليهم جلس عثهم-حك، عليه ؤيعز 

الأحلام،رمقهن، الدين، وعبت، الاياء، ثتمت، لقد هوملث، على أيحلنا ما قومه علهم، أدُحؤي 
كنت،فإن و؛يتلئ،، بيننا فيما جثته وقد إلا نح أمر بقي وما الجماعة، دلأف الالهة، وشتمته 

إنماكنت، ؤإن مالأ، أكثرنا به تكون  ١٠أموال1 س للثه جمعنا مالأ به كللم، بهذا جثت، إنما 
هداكان ؤإن علينا، ملكناك ملكا تريد كنت، ؤإن عليتا، مردناك فينا الشرف نطلث، 
فيأمواكا ينلا — الرني، الجن س التاح سمون يوكانوا — عليلته علب تل تراء يأتيلنآ الذي 
ماتقولون،بي اما_._ت اطه رصول فقال فتلث،• نعاذر أن منه نبرتلث، حش للشر الي، طلب 

عزاف ولكن عليكم، المدكح ولا فيكم، سرق ولا أموالكم لس به جمحكم بما جمحكم ما 
ملغتكمونذيرأ، بشترأ لكم أكون أن وامرني كتابا، علي وأنزل دّولا، لل؛كم بعم وجل، 
bنوالاحرة، الديا ني حظكم لهو به جتتكم ما مم شلوا فان لكم، ونمعت، ربي، رّالة 
نابلغير كنت، فإن محمد، يا له: قالوا وستكم٠. بيتي بمحكم حك، الد لأمر أصر علي ترذوء 

أشدولا مالأ، اتل ولا بلادا، أنحيي أحل. الاس س ليي أنه علمته فقد  kilJLpعرضنا ما منا 
،عليتا صبمى الض الجبال هذه عنا فليسير - يعثك يما يعثك الذي — ربك لنا نل ، منا عيثا 

؛آياتنا، من ممحى من لنا وليبعث والعراق، الشام كأنهار أنهارأ فيها ويجر بلادنا، لنا وسط 
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رسولهافه امر حيث وشافيا مخمرا الاقتراحات هذه على الكريم القرآن رد حاء 
نز،اى ، ^١١محساند4ظمحللأنيلرزب. ؤ بقوله: عليهم يرد أن 

حصائصبين يفرنون لا الذين الجهلة عولأي همث رعن العجز عن محمد يا ربك 
طاقتكوفوق مهمتك حدود عن خارج عو بما بلالوزك المودية، ومقام الألوهية 

تل- لهم تال إذ سبحانه افه •ع الأدب غاية ني - اله رسول كان "ولقد 
دلكنبهذا إليكم بعثت وما هذا، ربه يسأل بالذي أنا ما بفاعل، أنا اما الأية_ نزول 

٠ونذيرا٠ سرا مسى اش 

السماء:من عليهم مماب إنزال اليهود طلج، على الرد - ٥ 
منناس حاء قال: ، القرطي١ كعبإ ين محمد عن الأية نزول بجا ش جاء 

تقول:عما فنالهم صدوقا، شيخا كان فإنه كلاب، بن نصي منهم لنا ييعثا ممن وليكن ًً 
بعك<وانه ازد، عد متزكك به وعرفتا صاتاك، الماك ما ضت فإن باطل؟ *وأم أحق 

صيحاتهاش عند من جثتكم إنما يعثن، بهذا رما اش رمول فمال، تتول• كما يصولا 
والأخر؛،الدنيأ في حفلكم لهو تملو، فإن إلكم، به أرصلت، ما بلغتكم فإني بعم؛٠، بما 

وسلهبمدنالت،، ملكآ سعث، أن ريلث، فل عل>ا تفعل لم فإن ؛ نالوااش؛. لآُر أمير تردد• يإن 
فيتنوم فإنلت، نتم، نراك ا عيها ب،ننبم■ وقفة ذب من ونمورا وكنوزا جنانا للئ، فليجعل 
إنربلتؤ من ومنزلتالث، هللث، ، نعرفحتى تلمسه، كما المعاش وتلتمس نقوم، كما الأسواق 

ربهمال بالذي أنا رما بفاعل، أنا رما -.-؛ اه يصول قتال تزعم• كما وصولا كنت، 
كماعالمإ فأسقط نالوا: بعمحي؛ش؛رأرنل.يرأا<. تعار اف ولكن بهذا، إلكم بعثت، رما ءذا، 

ثاءإن اف ار اذلك، -.-؛ اه رصول فقال فعل• ساء إن ربك أن زعمتا كما الماء من 
أميةبن اه عبد ونال قييلأ. والملألكة باه تأتي حتى للث، نؤ،ن لن منهم؛ نائل فقال فعلء• 

حتىأبدأ بلثؤ أومن رلا .-؛ - النم، عمة ابن المعللجؤ مد بثتإ عاتكه ابن -وعو المحزوم( 
ونقرمعالث،، منشورة بنسخة وتأتي تاتتها حش، أنثلر وأنا فيه، وترم، سلما الماء 1ر تتخذ 

فاتهلما حزيتا أعله إلى - اه دّول فانصرف، تقول• كما أنلث،  ٠٧١يثهل*ون الملائكة من، 
حسلك، نومن لن ^لنالوا تعالي،؛ اله فأنزل • منه *ياءا-تءم من، رأى ولما قومه، ءتاب٠ة من، 

تزول)أساب - ( ٩٣-)٠٩ الإسراء، صورة من الآيارت٠ •ه، يتحوعا• الآُمر، من، يا لتجر 
ميعا،وما  T\o\/ج هشام، ابن سيرة وانفلر؛ بعديا، وما  ٣٠'، ٢٠للواحدي، القران 
المان،جها/*اا_ااا(.جا*ع 

(.٩٣)اة الإسراء، سورة )١( 

ءالأوص، حلفاء قربملة بم، ّص، ٠>، أيوء وكان فربملة بم، \وأ نب الترهم، كب ؛>، مصي *و  ٢٢١
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تالرسالة ولخلود ترض لكفار القرآن م١رجز٠ لمناسة - ٦

لحالمناسة بمعجزة يأتي كان رسول كل أن الدعوات ني اش ّتة حرت فقد 
الكلام،أفانض في متفونن ترض كفار كان فلما فيه. وتفوقوا برعوا  LJأي قومه، 

الإماميقول والبلاغة. الفصاحة في الذروة بالغ الذي القرآن بهذا اش تحداهم 
عمره،أحوال من •،!.—، buموافق رسول كل معجزة *إن اممه؛ رحمه الماورديل'أ، 

السحرةعصر في بعث حين الملام عليه موسى لأن يهرم، ناس في المنتشر والتاتع 
دبتكافر، كل وأذل ساحر كل بهر ما حية العصا وقف يبسا البخر فلق من حص 

أدهشبما الوش وإحياء الزمني إبراء من فخص الطب، عصر في اللام عليه عيسى 
حصوالبلاغة الفصاحة عصر في - . - محمد يعن، ولما لبببإ. كل وأذل طيبا كل 

فيهوتبلد ، البلغاء له وأذعن ، الفصحاء عنه عجز يما وإعجازه إيجازه فى بالقرآن 
الشعراءلأ؛،.

الرملآحر — . — محمد كان فقد الرسالة، لخلود القرآن معجزة مناسبة أمجا 
إلىصدته على تدل ومتجددة حالية معجزة معجزته تكون أن وحمت، لذ٧٤، وحاتمهم، 

(.٥٩آية)الإسراء، سورة )١( 
ولمالإسناد صحح وقال ، ٣٦٢آ/ ج المدرك يي الحاكم رواْ ا/ارهآ، ج أحد مد )٢( 

فيالتقول لبامحتإ ، ٢٩٥ص للواحدي، القرآن نزول أسبامب، وانفلرت الذهبي، ووافقه يخرجاه، 
.١٣٧ص النول، أساب 

الماوردي،المري، حسب، بن محمد ين علي المن، أبو القضاة أنفى العلامة، الإمام هو )٣( 
وأربعين حمصنة بها وءات< بغاواد إلى وانتقل المرة في ودو التماتيمج. محاحبط الثافس 

أقوالببهخى يقول كان شتى ؛بووان القضاء ولى سنة١ وثمانين ستا عمره بغ وذو مائة، 
ابنوقال معتزلي، ممه ه نففي صال.وق الذهي: عنه نال بالاعتزال. اقهم لدللئ، الختزلة 

يكنلم لأنه ذلك، حجر ابن تال وربما الاعتزال. اسم عليه يطلق أن ثاني ولا حجر؛ 
فيوافقهم من على إلا الاعتزال اسم بمللقون لا والختزلة القرآن بخلق القول ش يوافقهم 

والديزا،الأنيا اأدب، و والعيون(، رالكتخ نفيره؛ ممتفاته! من الخمسة. أصولهم كل 
الاعتدال،ميزان ، ٦٤يا/ج البلاء، أعلام سير )اننلر: الطانية«. الو•الأحكام 

(.٢٦٠أ/ ج الميزان، لمان ،  ١٥٥/٣ج
ّ ٥٣ص الماوردي، الحس لأبي اليوة، أعلام )٤( 
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واحدة;جملة القرآن إنزال اتتراحهم أولأ; 
الاقتراح،ثم للاعتراض فرصة منجما القرآن نزول قي الجاحدون وحد لقد 

هذاالكريم القرآن سجل ولقد • واحدة حملة نزوله وائترحوا مفرنا إنزاله على اعترصوا 
ولم^^١، • • ^^منهمسانحملآمحد، ؤ نقال;عالى: الأءتراض، 

جمهورذكره ما إلا - مقبولا يكون أن قفلا - الاقتراح لهدا مبرر أي الكفار يذكر 
الذيالمحاب هذا عليه أنزل )هلا مجضاها: نتكون إصمارآ، الأية في أن على القرين 

والإنجيلكالتوارة واحدة جمالة تبله الكتب نزلت كما واحدة، جمالة إليه أوحي 
،•الإلهية،أالكتب من ومرها والزثور 

ُ؛ًىل"فيىبج-ربجءمحأدئ• • ؤ بقوله• ولحفه الاعتراض هذا على اش رد وقد 
تضمنوتد 

وهي;منجما القران لمجيء حكم ثلاث الرد هذا 
بهلشت، نعالي; بقوله ذلك إلى وأثار —، — الشي فزاد تثبيت — ١ 

النيأن ذلك، ووجه قلك• به لتقوي مفرقا عليك أنزكاه كذلك، أي 
والتمسك،والمكابرة، انماد على جبلوا الهلع، جفاة الأكباد غلاظ قوم إلى دءوت^٠ وجه 

وجلعز اه توحيد - دعوته و_، كان ولما . والأجداد. الاياء بموروثات 
مبادى'ءمع المياديء هذه اصطدمجت، نقل. وأشكاله، صوره ا يمختتلفالشرك ومحاربة 

إنهمأحدئ: هولض: على الأة في بالكفار المراد ثي امحلخ، وقد ( )٢٣آية الغر،ان، مورة )١( 
القرآنلأحكام الجاع )اظر اليهود إنهم ونيل: صهما اض رصي عباس ابن ناله ترض، كنار 

السابقالسياق ولأن مك؛ت السورة لأن عباس، ابن تول رالأربح ( U٢٨/ج للترُلي، 
•ترص ممار عن كل للأيه واللاحق 

. ١٢٣-ا/آآا ج الإتئان، ثي انئلرأدلاالجمهورصرذلك )٢( 
ثريش،كفار بالكفار الراد قيل إذا ذكل المعنى وطا  ٣٣٠م/ج المثليم، القرآن تفسير )٣( 

هذاويدغ واحدة؟ حلة نزلت السابقة الماؤية الكتب، أن عرفوا كيف ت الإشكال ورجه 
ةواحل■ جملة نزلته السابقة السماؤية الكتب، أن سمعهم إلى نعى ند يكون ند بأنه الإشكال 

مرامراتمن يكون أو السابقة، ؛الكتب، صلةل وصارمت، تتمر ند كان بعضهم وان حاصة 
هده.النول صفة على للاعتراض قريش ضار تحريض قي اليهود 

_٣٣(.)٢٣آية الفرقان، ّورة )٤( 
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اشرسول لكن ما يقدر وللأمف الالهت. وتعدد الشرك على المائمة الجاهلة 
بهتمر لكنت لذلك أم0، ايهنال على حربمين لكنوا ما بقدر هدايتهم على حريما 
وءلمأسةأملأ ودملأ0 تلبه يثبت ما إلى يكون ما أحؤج فيها يكون عصبية أوثان 

بماالغية بعد القبة عليه الوحي نزول من فاعلية أكثر وسيلة مناك تكن ولم وّكة، 
تزلالايات فكانت ءلرض. ش تدمجا للمضي عزمه ويشحذ الحق، على قلبه يثبت 

وتزلقومهم. مع الأسياء تمحص عليه وتقص السابقة الدعوات ز افه بة تذكرة 
تعدهايات وتزل عنه، وتداغ تؤيده ايات وتزل الحكيم، التصرف إلى توجهه الايات 
؛مثابةمرة كل فى الوحي نزول فكان له المؤذين توعد أيان وتزل والتمكين، بالصر 
وترسمالهلريق له ونير ألم، أو قلق أو حزن من به ألب يكون قد ما تبدد روحية سحنة 

،.١٧١٠٠له 

ؤورتلتاهتعالى قوله ، ٧١٥إلى أثار ونهمه. عليه القرآن حفظ تيسير - ٢ 
علمتاكهيقول والشتر الرمل القراءة في الرتيل ت افه رحمه الطري قال ترتيلاه 

فيهابمن أمية امة على نزل القرآن أن ذللثر ووجه ، ت1وفثلهر حش شيء بعد شيثا 
عنوقال . لأ ؤ رسولهات 

منوضعها ٠دا وأمة ه؛؛، . .يئذوثأؤزدآلئذأآديى ؤالرمول-.-: 
منجمآنروله فكان واحدة، جمالة عاليها نزل لو وتفهمه القرآن تحفظ أن عليها الصعب 

!•ّياكان اللام عليه افإنه ت الله رحمه الزركثي يقول وفهمه، لحفظه لها عون حير 

القرآن.الوحي• الدين• ش بحوث ، ٥٥ا/؛ه— ج الأروانا مناهل )١(انظر 
لااقطانصم\'ا-ار»ا.القرآن، علوم ني مباحث ، ١٧٥.

.٨ / ا ٩ ج يسبر( )يتصرف اليان جاح )٢، 
)٢(.آية الجمعة، مرره ^٣( 

(.١٥٧)آية الأعراف، )؛(مورة 
الرركشيالمصري افه عيد ين يهادر ين محمد الدين يير المحرر الصنف الملامة الإمام هو )٥( 

الأستوياليرين جمال الملمين عن الملم أحد وبمحماتة. رأريعين حمس سنة ولد الشافعي، 
والفقهالأصول في نخ ياما، من وسمع الشام إلى رحل كما اللهيتي الدين و-راج 

حانقاهمشيخة وولي والإفناء، يالتدؤيس واشتغل للملم ^ ٥٥١والأدب، والحديث والشبر 
الأمتويء،للإمام المنهاج شرح ٠تك٠-لة ت تصاتيقه مجن الصغرى، يالقرافة الدين كريم 

الجراحجمع ُشرح د الغقهء، أصول ني المحيهل ءاليحر و اليحارىا، على التكتا ءو 
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لكنفإنه الأنيياء، من غيره بخلاف حفظه، عليه ليسر عليه ففرق يكتب، ولا يقرأ لا 
سورةفي الحكمة هالْ افه بتن وقد ، حملهءر نزل إذا الجمع حفظ فيمكنه فارتآ، لكتثآ 

نزلا0أي ٢ ل ه . محة رزقت ه، هك ألئاير1 مل دمأم مته ير»اثأ ؤ ؛ بقوله الإسراء 
وأسهلالفهم إلى اقرب ذللث، فإن ومهل، '>دْ على الماس على لمقرأه مفرقآ عليلث، 

والأحكامالفراتص س فيه بما واحدة حملة نزل ولو الألمزام إلى وأدعى الحفظ على 
والمدرجالأمة لمربية ومملة حير هذْ المزيل صفة فكانت، والألمزام. الفهم عليهم لمقل 

الأحكام.تشرع في 
يأتونك^دلأ تحالمح،: نوله ذلك إل أشار الحوادث ّا-ماير؛ 

صورعدة الحكمة هذه تحت، ويندرج شيرأه وأحن بالحق جثتاك إلا بمثل 
تشرععهد — — المثي عهد كان فقد • والوناغ الأفضية في افه حكم بيان — أ 
عليهجبريل نزل افه حكم إر فيها وانفر واقعة ونعت، أو حادثة حدنتؤ فإذا وبيان، 
وغيرها.والإفلثؤ واللعان الغلهار حادثة فى حصل كما بالحكم، الملام 

من— — افه رسول على ترد الأسئلة لكنت، فلقد • السائلين أسئلة إجابة — ب 
كأسئلةامترسادية الأسئلة لكنت، وصواء سواء، حد على الكفار ومن المسلمين 
تشتيةأو تعنتية لكن أو . الأهلة. وعن والميسر الخمر وعن المحتص عن المسلمين 

منبد فلا . القرنين. ذى وعن الروح وعن الماعق عن واليهود المشركين كأسثلة 
واحد.ونتا في تقع لم الأسئلة هذه أن وطيس • عليها الإجابة 

سئمالا متوقع أمر فالأحطاء أحهياتهم، على لاحر ونت محن المسلمين سيه - ج 
تارةالأ-نجهناء على للتنبيه تنزل الايايته فكانت، عليها، جديدة والمباديء نامثة الأمة أن 

كماوقوعها، عند المختالة المفاهيم ولمصحح أحرى تارة المخالفة س وللتحدير 
افهفأنزل الهزيمة ونصت - -ه الرسول أمر الرماة حالف عندما احد يوم حمل 

الذمه،ائأ)ئذرات< وسعوسعين أرع صتة رحب، يي بعمر نوني • مجلدين• في لبكب،' ل ً
جا"/ْم*ا(.

.٢٣١ا/ ج القرآن، عالوم في )ا(اورئن 
اة)أ-ا(الإسرا»،)٢(سورة 

وانظر؛، ٦٠— ٥٨ا/ج بتصرنؤ العرفان مجناهل من مقشة الأرع بصورها الحكمة هده ^٣، 
.٦٨٠^١— ص نية، لأبي الكريم، القرآن لدراسة العدحل 
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محإكتاؤ،ممفانصدثاري،ؤ
عياش عشيثة أن ومر بينة، بحجة هذا رد0 على اسشهد ثم ه عفليم يؤه هذاب 

تلوتوما رصولأ، لكم كنت لما ذلك ولولا رسولا، لكم أكون أن انتفت الش 
لمسنة أربعين نلهرانيكم بين مكثت أني بدليل به، اش أعلكم ولا الكتاب هدا عليكم 

تحملونأفلا أّتب، ولا اءلك4 أكن لم لأتي ممابا عليكم أتل ولم النوة حلالها ادع 
صنمما آئ ثاء ؤ ثل ؤ ت تمالى قال اش؟أ عند من أنه على دليل أوقح ذلك أن 

٢•لأ 
:، ٣٣القريتين س رجل محلى القرآن نزول اثراحبمم ثالثأت 

افه.عند من القرآن هذا أن على التسليم إلى مرغمين اضعلروا الكفار أن ييدو 
إمعاناألهم إلا الدامنة، وحججه المامحلمة القرآن براعين أمام ذلك من ند لهم يكن ولم 

-.-،محمد غير على القران نزول اقترحوا وجوههم، لماء وحفثلا التعنت في 
ؤالقرآنالكريم: حكاه ما : فقالوا

،.- - محمد من بدلا عثليم القرثتض من رجل على القرآن هذا أنزل هلا أي ،  ب
وحدمحا تعالى اش رإن • يقولون كانوا فريش كفار أن الروايات بعض في جاء كما 

في- لرموله احتقارهم اض ذكر وقد ٢ ءلالبإ(ل أبي يتيم إلا حلقه إلى رسولا 
٠١٤٢بمي أرعا أهتدا إلاهنعإ ذخدئلك• إن يآؤك نيئا ؤ I تحالم، كقوله آية، من أكثر 

الأية:هد0 في ومقصودهم ،، أثلإدْومحأؤةرمةئؤ ت ونولهم ه رمحلأ. 
محوأحقمن فيهم أن لزعمهم بينهم، مجن علته الوحي بإنزال رسوله اش يخمن أن إنكار 

(.1١٥يث)يونس، سورة ا ١١
(.١٦اية)يونس، سورة )٢( 

اشهرعاكثيرة، أثوال، نفيه الرحل اءا ■ والهنائف مكة همات التريتين أن على المفسرون اتفق )٣( 
العتليم،المان نفير )انتلر . ، ،؛؛،J^Ijالثقفي عود مبن عروة أو بمكة الغيرة بن الوليد انه 

جأ/ب"اا(.
(.)١٣اية الزحرن،، سورة )٤( 

.ج)ه(الشيرالكبير، 
(.٤١آي؛ن)القرنان، سورة )٦( 
)٨(.آية ص، سورة ، ٧١



أنأدركوا الكفار أن على يدل وهذا مهم وشرفه وجاهه ماله لكثرة منه، بالوحي 
هداينال أن — اليتيم — بمحمد يليق ما أنه رأوا أنهم إلا عفليم متصب الرمالة متصب 
يقول٠ مروة صاحب ولا عشيرة، رئيس ولا قبيلة، برعيم ليس ذللثإ مع وهو الشرف 

منصباض رماله منصب ! نالواالمساكين اوهولأء افه—! رحمه — الرازي الفخر 
مقدمةإليه صموا أنهم إلا ذللث،، في صدنوا وند شريف، يرحل إلا يليق لا شريف 
فلاكدلالث، ليس ومحمد والجاه، المال كثير يكون الذي هو الثريف، أن وهي فامدة 

إحدىفي المال كثير الجاه عقلتم برجل الخمب هذا يليق ؤإنما به، الله رماله تليق 
١والعنائف،( مكة وهي القريتين 

افعند والمكانة الحظوة أن ظنوا إذ ومخافتهم القوم جهالة على دليل وهذا 
إلاؤقال؛ تعالى اممه لأن حهنأ، وهو الدنيا، في والجاه المال بكثرة ثنال 

بقوله:التصور ذلك، عليهم؛اسكار اش رد ،ولذللئ، ٣١4
أّ؛'ئمتثابممدؤ ت إلهم ليس اش إلى فالأمر لأ،، يلأ رتتق بمسملأ م أؤ 

آث،ي^نعلتيمىؤ للرسالة: يصلح من حلقه من يصهلفي الذي هو ، ه فيسالتر 
أوالرسالة، مقام إلى يتطلعون الذين أولثلئ، )أما ،، ^١ آدايظمحةةلأث%آةص 

لهذااساسآ تصلح لا طبيعة من أولا هم • • الرسول أوتي  ١٠مثل يؤتوا أن بمليون 
أخرى.طيعة من والرمل الكوزا للوجود محورا دواتهم من بمخذون فهم الأمر. 
غيرمحن ويرتاها ذاته، فيها وينسى ه، نقلها ؤيهب، مستسلما، الرسالة يتلقى من طبيعة 
•• ه يؤة من للأثنمه أككتتت، أؤك■ ممئ ميناق ث؛ و، ؤ ؛ ارتقاب ولا ت3للمر 

وحدهافه أن يعلمون ولا الهاتل، الأمر هذا حطورة يدركون لا جهال نللث، بعد هم ثم 
الصالح(؛الرجل احتيار على بعلمه يئدر الذي هو 
. U٢٤٤/ ج ربتمرف(،  jlJlاصواء )١( 
.٢ • /٩ YUج الكر، اشر )٢( 
)٧٣(.سأ،آة مرر؛ )٣( 
(.آية)٢٣اني.مف، مودة )٤( 
(.١٢٤)آية الأنعام، سور؛ )ْ( 
(.)٥٧آيت الح، مورة )٦( 
(.)٦٨آية القصص، مورة )٧( 
ظلاللي )٨( 

٢٤٢



اس UjJL-تنال لا تما ;الأماني، ولا بالتشهي نال لا إذن فالرسالأ 
منلها اة احتار )ولقد ب ولا سب إليها يتوسل لا اش من منحت عي ل الأرصية، 

حارجمن محنيا الرمحالة لهذه يجعل أن يشأ لم — محسحانه - ولعله . أهل. لها أنه يعلم 
وهو. الخلق. . الكبرى. ميزته رجلا فاحتار حقيقتها، حارج من قوة ولا طيمتها، 

ّالدعوة. هذه حقيقة من وهو . التجرد. ٠ البارزة. وصمته ؟ الدعوة. مالْ هلييعة من 
الكي راء صاحب ولا حاه، صاحب ولا عسيرة، رئس ولا قبيلة، زعيم يختره ولم 

تزدانلا ولكي • الماء من النازلة الوعرة بهذه الأرض هذه تيم محن واحدة قيمة تلتبس 
يكونلا ولكي، • شيء في حقيقتها من ليي الأرض هذه حلي من بحلية الدعوة هده 

يتنزهولا ءلا٠ع يا.حلها لا ولكي • المجردة ذاتها عن حارج لها مصاحب مؤثر هناك 
.متعفف، عنها 

بمدكيرهمالفارغة، والأمية العابث، الاقراح على الرد الايات أكدت وند 
مستوياتهمني الناس ماويت، ني التحكم يملكون لا نهم لديهم، الملمات ببعفس 

وهداغض' وذاك فقتر فهذا العقلية، ومواهبهم الاجتماعية وأوصاعهم المعيشية 
الأمركان فإذا ١ وصيع. وذاك رفح وهدا غبي، وذاك ذكي وهذا قوي، وذاك صعيف 
فكيف- وحقيرة تافهة وهي - الدنيوية القضايا في التحكم يملكون لا أي - كيلك 

'•اذه وصدق ا وعظيمة؟ محامية وهمي الدينية القضايا في التحكم في يهلمحرن 
^١)أي ^: ٥١رحمه ، جزيرابن يقول ، ^١ ،JjG ث؛ي؛تياي١٠٢كح؛إلؤ 

الحفلوفللهمل لم كنا وإذا الدينية، الموام، تسمنا كيلك الدنيا في المعايش لمنا 
اُنكان ؤإذا ، الثاةيةا١ الشريفة الحنلونل نهمل ألا وأحرى فأولى الفانية، الحقيرة 

.٢١٨٦ه/ج القرآن، يللأل )ا(فى 
(.)٢٣آة الزخرف، محورة )٢( 
عكفغرناهلة، أعل من القامحم، أبا يكنى المالكي، الكلي جزي بن احمد بن محمان عو ؛ ٣١

والحدثوالقراءات، الأصول، ني نخ حانفلآ* فقيها كان والتدؤين، بالللر رامحتنل العلم علمح، 
،التثزيلء لعلوم ءالتهيل تفيرء منها- الفنون، محتى ني الكثير أف والأدب. والتفسير 
إحدىعام اّتشهد الأصولا، علم إلم، الوصول ٠تقريب نافرا، غير الستة القراء ءأصول 

(.أ/٥٨ج _لاااداوودى، المفسرين ومحبماتة)ءل؛قاُت، وأربعين 
-الرمح، الكتاب )دار ج الكلي، جزي بن أحد بن لمحمد اكزيل، لعلوم اكهيل، ( ٤١

.م(  ١٤٠٣الرائعة،الطمعة — يرون 

٢٤٣





وبينكبيننا رومن - ٣

منشيء لنفاذ ميل فلا محجوبة، لديهم الممفة مناني جميع أن ومقمودمحم 
ألمااش_ت رحمه — حبان ابن يقول إياهم• دعوته من فائدة لا لل>لائ، إليهم، الهدى 

أنذكروا المعارف، تحصيل على معينان والبصر والمع المعرفة محل القلب كان 
زعموكذلك ، شيء* - . - الرسول يلقيه ما إليها يمل أن عن محجوبة الثلاثة هذه 

ئمتا وثارا ؤ تعالى؛ نال الرسول عن محجوبة قلوبهم أن التهود 
الالحجب هذه بسبس، انه بدللث، يعنون ، وأغهلية(ل أكنة في قلوبنا رأى ، •ه •

.دينك إلى ؛دعوتنا نفسك تتعب فلا نعيه ولا تقول ما نفهم 

لهم:يقول أن - -. الرسول بتوجيه الدعاوى هذه على القرآن رد وجاء 

فمادة( ٥٢٩ص)المفردات، للعير - -حمل كالونق وللعل، للحمار، الحمد الوقر؛ وً 
اذاساأن؛ي أي وثرا أذانا افي يقولهم: مرادمحم فتكون والصم، الثقل مض تحمل الوتر 
لماعه.وامتممالهم كراسهم شدة لإظهار تثب؛ه وعذا تولك. اسماع من يمغ ونقل صمم 

-ه - الحم، عن صدهم عللو ( ١٠٨ص )المغردات الوصول من الغ ؛ والحجج، الججاب  ٢١١
إيامم،مخالغتم *و إله أشاروا الذي والحجاب ■ ءُلة ابن يقول ا• بينهحال حاجز بوجود 

افصد تحقيق صلية، بن الحق صد محمل• لأبي المزيز، الكتاب نمير ثي الوجيز )المحرر 
،و(ج'آا/آ7. ١٣٩٨-الأول اتجة - الدوحة بشلر- الشرعية الحاكم -رتامة الأنماري 

نيمن بزيادة وذلك، المزعوم، الحجاب دعوى ثي الكفار تعنت، القرآني الأسلوب ابرز وند 
الحجابأن تفيد عن.، امن« أن الزمخشري ذكر نقد حجاب^ وبينلته بينتا ؤر،ن تعار؛ قوله 

التوصلنتهلع فلا جهتنا من ابتدأ الحجاب إن ت قالوا كأنهم اللرفين، بين للمافة توعجؤ جم
اتياعلاهعدم في مجعاذورون فنحن عندنا، لما التوصل ستعلح فلا حهتلث، مجن وكدللث، عندك لما 

يلذلكالمفرط بالتاين المسالمة والمقمود بيتنا، للمافة الختوعج، الحجاب >دا لوجود 
المحيط،الحر ج'اآ/ماا، اممير، الضير ، ٣٨٢ج"Y/الكشاف، )انظر بمن، جيء 

المعال،جإأ/ا'آ(.يوح ،  ١٨/٤ج الصاوي، حاشية ، ٤٨٤/ Uج 
. U٤٨٤/ ج المحيهل، البحر )٢( 
)٨٨(.آية القرة، ّور؛ )٣( 

٠اأغلف، يحنن لم الذي للرجل يقال كما وععناء، غلاف ل الذي وهو أغلف، جمع • الخلف 
)جاحغلفاءا، فوص اعلف، اميف، غلافه ل كان إذا يقال وكما أغلفا»أ والمرأة 

الأيان/ثاكر،جأ/(آم(لأ
المايق.المدر نفس )٤( 

٢٤٠



ساك'ئةةصامحصثة
:هئكققأ<"'■

نولان:الرد هزا بيان في ولالمرين 

أصررتمإن مرأ الإيمان على حملكم أستطع فلا مثلكم بشر إني أي الأول؛ 
منولا شأني من لص ذلك لأن وبيتكم، بيني حواجز يجود بدعوى الإيمان عدم على 

أمرعلى بالاستقامة وأمركم التوحيد إلى أدعوكم ^ ٣٠رسول إلا أنا غما اختصاصي، 
ودنوكم؛شركم من والاستغفار ربكم 

أنابل لبينكم بيتي، حواجز وجود تدعوا حتى جنثأ دلا ملكا لت أي • الثاني، 
يخالف،ما إلى أدعوكم ولمت؛، إليكم، وأرسلني بالوحي اش اصعلفاني جنكم من بشر 

شواهدله وشهديتأ العقل دلائل عليه دلت، الذي التوحيد إلى أدعوكم بل العقل 
المع>م.

ب؛ل،قتمأئتهممؤ ت تعالى بقوله نمها الأية في اليهود على القرآن رد وجاء 
يشعربما عليهم تعالمح، الاه رد روقي المنار صاحس، يقول ه هبترن. ما لميلا" 

تقهملا علفا ليت، قلوبهم إن أي بكفرهم* النه لعنهم *;ل ت فقال وعنادهم بكذبهم 
السابقين،بالأنبياء كفرهم بسبسا رحمته من تعالى اممه أبعدهم ؤإنما بطبعها، الم، 

بالكفرأنسوا قد نهم لأعوانهم، اناعا و-مفوْ به العمل تركوا الذي و؛الكتاب، 
دعوةبإباحة الكبرى الرحمة قبول من حرمانهم في محببا ذللث، فكان عليه، وانهلبعوا 

ال؛يين«رْ/
والاستقرار:الأمن عنهم يل، — . — للرسول اتياعهم أن ادعاوهم • السادس المهللمب، 

تعنتهم،وشدة المشركين تلوب، في العناد تأصل على الدالة الأمور أعجبا مجن 

أية)٦(.غصلت،، محورة )١( 
■\' A/TUج اعبر، الض اننلر: )٢( 
الصاوي،لأحمد الجلالض ير نفعلى المائي حاثية ، ٤ ٤ ه/ ج الماوتم،، شر انُلر؛ رُاا 

. ٩٧/Yiج المعاني، روح '  ١٨ج؛/الفكر(، )دار المالكي 
)٨٨(.آية البقرة، محورة )٤( 
.L،bJb؛،وما١ ٠ U/٩ ج البيان، أصواء ت واننلر ، ٣٧٨ا/ج الضار، تقبر )٠( 

٢٤٦



ممدر— الحق واتبلع الدين اعتناق أن زعموا نقد • وجهها عن الثايتث للحقاتق ئنهم 
تتعالى نال ا والقلق الخوف ممدر هو ، ١ والمركة والرزق والعلمأنينة الأمن 

منافعد بن نوفل بن عثمان بن الحرث )أن ت الأية محدْ نزول سب في جاء 
الهدىنتح أن يمنعنا ولكن حق، ، نو١٧أن لنعلم إنا للني نال امشي 
ولاحلاقنا، على لإجماعهم أرصنا من العرب يتخطفنا أن مجخانة ؛لثا، ونومن معك، 

الآوة(ر'آ،.هذه تعالى اش نأنزل بهم• لنا طاقة 
فينل حا-ث ما رإنه ا فعل؛ من أنح ءا-ر من ل ويا منكوس متهلق من له يا 

والمنعةوالأمان القوة منحها إلا اض هدى على جماعة استقامت أن البشرية تارخ 
الحقاتلع أن القهاء هؤلاء ذلك بعد يزعم نكيف ٠ المطاف لهاية في والسيادة 

هؤلاءإن كذبا! إلا يقولون إن أفواههم مجن تخرج كلمة كبرت ألا أ الخوف؟ ب هو 
وهيعقدية، حقيقة - شركهم بسبب - يلءركون لا الاس يتخطفهم أن يخافون الدين 

الكلها الأرض قوى وأن وحده، الحامي وهو وحده، الحاففل هو سبحانه اش أن 
تستطعلا حميعا الأرض قوى أن كما النه، حمى ش دهم رء بإليهم تمتد أن تملك 

الأمنأن لعلموا نلوبهم بشاشة حالهل قد باق الإيمان كان ولو افه. حيلهم إن نمرهم 
،.٠داه١٦عن البعد في إلا يكون لا الخوف وأن افه، جوار في إلا يكون لا 

السما،من برلكت عليهم سمحا واتقوا آمرا القرى أهل أن نمار: تول ذلك دليل )١( 
بياتابأسنا يأتيهم أن القرى أهل أفأمن • يكسبون كانوا يما فاحدناهم كال*يوا دلكن والأرض 

يامننلأ اض مكر أغآمحوا يلعيون. دهم مص بأسنا يأتيهم أن القرى أهل أوأمن نالمرن. وهم 
. ٩٩-  ٩٦/ الأعراف الخاسروذه. القوم إلا اف مم 

(.٥٧)آية القصص، سورة )٢( 
القرآن،لأحكام الجا"ع ، ٦ ٠ T/ ٠ ج البيان، جا*ع ، ٣٥٣ص للواحدي القرآن نزول أمثاب )٣( 

. ١٦٥ص القول لباب ، ٣/٢٥ج الكمر، الضير ، ٠٣٠ / ١٣ج
تممرضند الملمة الجماعة لأن الخطافء نهاية افي بقوله• كلامه اش رحمه قلب سيد تيد )٤( 

إذ^واذكروا ت عليهم ممتنا تعالى تال كما الرسالة، لحمل الإعداد فترة في والابتلاء للخوف 
ورزقكمبصره وأيدكم فأواكم الناص يتخطفكم أن تخافون الأرض في مستضعفون تلين أنتم 

.٢٦الأنفال/منالياتلعلكمتشكروزه. 
.٢٧٠٤ه/ج القران، ظلال ر )٥( 
.YU.Y'/oج ١^٠^، ظلال في انظر )٦( 

٢٤٧



و-مْلا،;ثلاثة من الموهوم الذر هذا عر الكريم القرآن رد جاء للتي 
..ؤ نمار: تال ها نفالأة في الأيل: الوجه 

مدللاالصحة عن العارية الدعوى هذْ عليهم أنكر فقد ه . . إثهثمنتَلإ،شء 
لبيتمجاورتهم بسبب به سعمون الذي الأمن حيث حالهم بوانع يالأسثباد طلأنها 

وإغارةرالمملب يالنهب مشتعلين الجاهلية في العرب كان فلقد ا مشركين كونهم •ع اض 
وأهل^؛٣، -ملهم يق ثا؛تارق>قماألناس خ، جنتا أة تجئإ أرم ؤ بعض على بعضهم 

ثإدءوإئ؛ء؛مثنآ-يملكداؤ السلام عليه إبراهيم أبيهم دعاء ببركة بلدهم في آمنون مكة 
الحرمأهل لكونهم بسوء أحد لهم يتعرض لا أسفارهم في آمنون ،• ^١٤تا.أثا ب؛دا 

هتدارب فبمثددا ي وآفيف آلؤ-تفي لتلا لءك؛هم . ,لإةي-ا ؤ التت وسدنة 
ءصا0،وهم أمنهم أنمن ه معوثامنهممن،منب. أليب.أدتآطسنمتن- 

الأنه الرد: اوحاصل اف: رحمه الألوسي يقول ماةأ وهم يتخطفونهم الناس ييع 
فكيفأصنام، عثدة وهم محنه يخافون لا فإنهم آمنوا، إن التخهلف، س لخوفهم وجه 

الئامااحرمة إل الإيمان حرمجة وصموا أمنوا إذا يخافون 
ثمي؛م^١ين ٥٠٤٠١قم ؤ نمار: توله التالية الأية في الثاني: الوجه 

،•ناصآٌك>.ظس 
أتبعهالعم، س به حصوا ما مكة لأهل بين لما تمار رأنه الوجه هذا وحاصل 

أزالالرسل كذبوا نلما الدنيا، تمم في ٠غ٠ررين كانوا الذين بالأمم نمار اطه أنزل بما 
زوالس حرفأ نوص لا إنا قالوا: لما الكفار أن والمقصود: العم. تللتؤ محهم افه 

هذهيزيل الذي هو الإيمان قبول عدم عر الإصرار أن لهم تمار افه بين الدنيا، تممة 

٦-  V/Y0ج تنير،، يي الرازي ١^٠ ١^٥، الآوج4 سْ إل ١^٠ لفت )١( 
(.٥٧آية)القصص، )٢(صورة 

)٧٦(.آة المكبوت، ّور؛ )٣( 
(.١٢٦)آة القرة، )أ(ّور؛ 

■زص سورة )٥( 
. Y٩٧/ • ج المعاني، روح )٦( 
(.٥٨)آية القصص، سورة )٧( 

٢٤٨











تهي الأية معنى تأؤيل *ي للسلف أنوال سمة اه 
يتعفرونحلهرانيهم بين والمسلمين ليعذبهم الثه كان وما ٠ المعنى أن ٠ الأول 

المسلمون.وهم يعضهم يه والمراد عام ناللفظ والضحاك ، أبزى ابن عن مروى لهو 
ربايا يهولون؛ وهم المشركين هؤلاء ليعذب اض كان وما ت المعنى أن ت اكاتي 

وابنماس ابن عن مروى وهو - بالقول الإمتغفار معاني من ذلك أثب ومجا غفرانك* 
.إسحاق 

مروىوهو . استغفروا لو المشركين ليعذب اش كان وما ت المعنى أن I اكاك 
والدي.ناده عن 

الاستغفارمحعى فيكون • يلمون وهم ليعذبهم اش كان وما المعنى- أن الرابع- 
ومجاهد.عكرمة عن وهومروى • الإسلام لمعنى مرادف 

الدحولاه من له سبق من وفيهم ليعن-بهم اش كان وما ت المعنى أن • الخامس 
•ماس ابن عن مروى وهو • الإسلام في 

معنىفيكون يصلون، وهم معذبهم اطه كان وما ت العني أن المادس 
ومجاهد.عباس ابن عن وهومروي الصلاة، الاستغفار 

وهمالمشركين ليعالب اش كان وما أى ت ءلا٠ر٠ على المعنى أن • السابع 
ءتي1تثجيدئمبمدوى ه بميم آي رمادهم ؤ بقوله؛ سخ دم دتغفرون 

٠البصري والخن عكرمة عن مروي وهو  ٢٩^٦^^ 

.O\\l-O'\l\rابن/شامج جامح ؛ي يالممصل  JlyVl!ظر )١( 
والترمذيالبخاري ذكر الحارث، ب. بن نافع مولى الخزاعي، أبزى ين الرحمن عبد هو )٢( 

النصص ردى حلفه• وصلى - النص أدرك حاتم أبو و؛ال( صحة له أن وآخرون 
الكلفةما دء«ّهم• وعلممة النعص عنه وروى وغبرهم وءاي، لصر بكر دأبي أيه وعن 
الذهبي؛ءن4 قال بالمراتقى. عالما للقرآن قارنا وكان خراسان. عر استعمله عليا آن ونل 

،١٤٩أ/ج الإصابة، )انغلر وسبعين. نيفا إلى وعاش وعلم وثقه، ا ورواية صحبة، له 
(.٢٠١م ج البلاء، أعلام وسر 

(.آية)٤٣الأنفال، سورة )٣( 

٢٠٣



لهذاأن وبين الثالث القول - الأنوال هده ذكر بعد - جرير ابن رجح يند 
وأنتإليك لأحسن كنت *ما ت القاتل كقول نهو العرب، كلام من شاهد التركيب 

أحنلم إل أسألت( ولو إلئ، أسألت، إذا  viiJ؛احن لا ت ؛دللت( يراد إلئ* ء ني 
مسوغذكر ثم هنا. انمي وكيلك، إل. تسيء لا لأنالث، إليلث، أحسن ولكن إليلث، 

عياباستعجلوا الدين قريش كفار عن هو بثا الحل. سياق أن وم المعي لهذا ترجيحه 
بين- الني وجود أمرين•■ أحد هو العد-اب نزول من المانع بأن اش نأجابهم اش 

والذنوبالشرك من استغفارهم أو ءلهراسهم 
عاليهنؤح لل.عوة ذكره عند الكريم القران يويل|ه جرير ابن تبثاه الذ*ي الرأي وهل.ا 

كارك>إثم هميم ثقتت ءؤ I لهم قال حيث المشركين، ثومه يل"عو وهو الملام 
لجمحغفار فانه الشرك من بالأّتغفار ربكم إلى توبوا والمض ه . ئمامإ 

منوعصمهم ذنوبهم اف لغمر شركهم من تابوا لو نربش كفار وكذللئا الذنوب، 
المرجوحةالأنوال على بالرد هذا اختياره الله رحمه جرير ابن دغم وكل>لكا . طا؛ه 

/r\

مسأجلا العاJاب لتزول ونت، قو افه أن ت اكالث، 

،•ؤ تعال؛ يمول 
نزولذلك( ومن حكمة، عن إلا دو نم لا سبحانه أفعاله أن هذا رده في اممه لقد 

المتعجلينالجاهلين حماقة أجل مجن حكمته لمعلل الله كان ومجا • بالكدبثن ءن'ا؛ه 
أثوؤصو إن ،أمي ؤ ت بقوله الخبْللون به يتخف( أن رسوله نهى قد اممه إن ٠ للعل.اب 

افهيعجل أن ذللث، بعد يعقل فكيف، ه )زأآ بجهراث> لا آص< متخمنلف ؤإلأ حف 
الله!رحمه الرازي يمول ا وقته؟ قبل فينزله العذاب عليهم 

لأنهباستعجالهم، يعجل ولا بسؤالهم، يأتيهم لا العذاب بأن أجابهم الله إن نم 

.مل/'اله ج شام، / المان جاح انظر: )١< 
(.١٠)آية نوح، مورة )٢( 
١٥ ٨ / ١ ٣ ج شاكر / اليان جائع في المنانشة هذْ انظر )٣( 
(.٥٣)اية العنكبوت، سورة )٤، 
(.٦٠)آية الروم، سورة )٥( 

٢٠ت



يستجيبلا رحيمآ ولكونه ، قضاءه يغير لا حكيمأ فلكونه ٠ ورحمه لحكمه أحله 
أبالعذاب اش لعاجلهم والرحمة الحكمة تلك ولولا لحما؛كهم، 

الثالث،الم؛حح، 

اوكاىدامتحاكس_ه_إحباط 

رسولهلقتل المكذبون يحيكها الش المكاني إحباط نبيه عن اش دناع صور من 
بالترغيبرسالته عن — ه - افه رسول فتن عن الإسلام أعداء عجز أن فبعد . - 

فيفكروا بأيديهم" ورقة *آحر استخدام في فكروا والتشكيالتؤ وبالتعنت، والترهب-،، 
أركانلتمويض البل أفضل ذللث، أن منهم ظنا اللتل، جح ش باغتتاله جديا تصنيته 

ؤطالعهوالرعاية بالعناية نبيه يكلؤ كان وأحفى الر بملم الذي اف لكن • الدعوة هذه 
أثوآشُبمذ،ئثأ؟هميثتتولها> التي الؤامات، عر 

Iنوله افه أنزل أن إلى - كدللث، - أصحابه يحرسه - . - افه رسول كان ولقد 
ينبميثى يساكرواثه ثنث، ة لتِ رإن ره ين أزلإلاك> *آ ألرسولج ه ؤ 
تكفي،بأنه يفه زاد الآية هذه نزنتؤ نمدما ، ألوم دكLJ Lلأ؛أثه ^١^٤ ١٢

أمرإذ افه وعد إلى وطمأنيتته ثقته كمال على يدل تفاعلا الأية هذه •ع تفاعل ولذللثج 
تنالت، عنها افه رصي عاتثة عن وصححه الحاكم أحرج فقد ،• ؛الانصرافحراسه 

فاحرجالاسه من بمصملئح ؤواف الأية؛ هده نزلتؤ حتى النك،-ه-يحرس )كان 
)إنافه«(را،. انصرفوافقدعصمتي ارأيهاالماص لهم: فقال المة من رأسه الني
يديهبين مجن الحفنلة ير نمحجبا ملكا كان ولو بثر، يملكه لا صمان افه وأيم هذا 

وهمالغيلمة يد احتطفتهم من والعغلماء الملوك من الناس ورأى رأينا فكم • حلفه ومن 
والأءوان(رالجنود تحي0لهم مواكبهم في 

 )١(\jJd  الكبٍر ،)0٨١^إ ج )مرق
(.)٦٣وة النص، سورة )٢( 

\•(.u>u_؛،)•)(سورة  .١٠٠/ ٦٠أسسءه ا\صررءِ

الذميوواممه خرجاء، ولم الإماد صحيح هذا الحاكم ونال الحاكم، مثيرك ؛ ٤١
•٢٥١م/ ج م.ب، حديث هذا وثال الشتر، كتاب لي اكر.ذي وروا، )جأ/ما'\(، 

.٢٥ص المقلم، ال؛أ رْ( 

٢٠٠





بيندمه مممرق واحد رجل صرة سيوفهم لضربوْ شتى ماثل من الفتيان من مجموعة 
اضأرمل المؤامر0، لتشد الهجرة ليلة ببابه المتتغسزا الفتيان اجتمع وعندما القبائل. 

كانالذي مضجعه في يبيت لا أن إياه آمرا بالمؤامرة، ليخبره السلام عليه جبريل إليه 
ربردْلآ،ؤيتجى فراشه على ينام أن عليا -ه- افه رسول أمر لدللث، ، فيهل محيت 

يتلودعو أيديهم محن من - اث رسول دحرج ه-• - مصل أة إياعم موهما 
.ه. 1قلئ<لنٌيجآ.ءكممزشهو٠ دسؤدألم؛اي<٢٤^>. ؤ نعال؛ فوله 
ينثره تجهمءهمكّمحتي. ؤ تول• إل 

خروجهيتتشرون بائه على القوم دشي لشانه وانصرف التراب رديمهم على 
لأمحيالهاأل٤،.

ثور:غار ش الثانية: الحاولة 

ثور،غار إل البارحة لمزامرة التال اليوم في وصاحبه - -. افه رسول انهللق 
لحقنم .نالت: ر. وفيها: عنها الله رصي عاسة عن البخاري رواية ل جاء كما 

اتخذولقد ايال(لْ، ثلاث فيه فكمنا ثور جبل في بغار بكر وأبو - الله رسول 
التدابيركافة الغار- إلى اووار محن - الهجرة من المرحلة هذه في - الله رسول 

.٩ ٥ y/ ج هشام، ابن سرة انظر ا ر١ 
عنهاش رصي علي ُشرى قال• عنهما اطه رصي عباس ابن عن صحتح ند بالمقط، هذا مت )٢، 

ومحيءه- اش رسول يرمقون المشركون وكان مكانه. نام ثم — . — الني ثوب ولبس نفسه 
يرمقونفجعلوا التي تقتل أن تريد ترص وكانت بردة ألمه - الله رسول كان 
ؤيمملب[]تلوى يتضور عنه اش رصي ■^؛٠ وجعل بردة، لمس وتد المي يثرونه عليا 
استكرنا0ولقد يتضور، لا صاح٠الثs وكان لتتضور إنك للشم، إنك محقالوات علي، هو فإذا 

اااJهي،ووامحقه يخرجاه، ولم الإسناد صحح ومحال المستدرك، في الحاكم )رواْ منك- 

٩٠( - ١ ) آية ص، سورة )٣( 
. ٩٦/ y ج هشام، ابن سيرة انظر )٤( 
هجرةباب الصحابة، فضائل كتابر ... التي هجرة عن الطهميل البخاري حديث من جزء )٥( 

إراس،جمها؛ا.اكي_._وامحايه 

٢٥٧



مكانه،إل الاهتداء اسطاعوا ذلكر و*ع ، نربش ممار لتقليل الممكنة البشرية 
فعن- الظاهر حسب — أكيد نتل من افه رمحول لحماية الإلهي اللهلف تدغل ذك وعند 

رامحينرفعت الغار، في - ه - المي مع )كنت ت قال عنه الله رصي الصديق يكر أبي 
اسكتقال؛ رأنا، بصرْ بعضهم أن لو اش، نبي يا I فقالت القوم، بأندام أنا فإذا 

اشباثنين بكر أبا يا ظنلث، امجا فقال رواية، وفي ثالثهما( اش اثنان بكر، أبا يا 
ثالثهماءرآ/

سمت سبأي بدون رأمه على يقفون وهم رّوله وبثن المثركن بين افه حال لقد 
لحمايث-ه- الرسول اتخذها الش المائية الأسباب كل فشك حين في مائي 
٠القتل من نميه عصمة اش تولي يوكل مما أ نفسه 

•يلي ما التدابير هدْ من ؛ ١١
عادة.اواس قيه يقيل ونت وهو الظهيرة، نحر في روجه خ- 
تكونالذي الفرعي اياب من خرج أنه اي بتته، ظهر في بكر لأيي خوخة من روجه خ- 

٠ناحتيه من قليلة الحركة 
المديتةلطريق تماعا معاكس اتجاه قي آي مكة، جنوب في يع الذي ثور غار إلى تجاهه ا- 

وبابج'؟/تما'آ؛ا، وأصحابه، الشي هجرة باب الصحابة، فضائل كتاب - البخاري صحيح )٢( 
. ٣١٣٣٧;ج وفضلهم، المهاجرين هناقب 

علىباضتا وحشيتين حمامتين بواسطة كانت الغار في الرسول حماية أن الناس بين الشهور ، ٣١
فيكذلك مشهورة المتكئون وسج الحمامة وقصة الباب. غْلى عنكبوت وننج الغار فم 

سالخير أن إلا شيء يعجرْ لا الذي اش تدرة حيث مجن مستبعد غير وحدوثها الميرة، كتب 
.)٠ ت وفيه عباس، ابن عن أحمد مند في مروي والحديث يثبت• لا الحديثية الناحية 

علىفرأوا بالغار نمروا ٠ الجل، في فصعدوا عليهم، حاا2ل الجبل بلغوا فلما أثره، فانتصرا 
العلامةتال بابه(، على المكبوت نسج يكن لم ههنا دخل لو فقالوا• المكبوت، نسج بابه 

قالهالجزري، عثمان أجل س نثلر، اسنادْ في ت ( ٨٧آ/ رج المني شمح في ماكر أحمال 
حيان،ابن وثقه الجزري، عمرو بن عثمان أوفيه ت تال حيث الزوائد مجمع في للهيث٠ي تبعا 

أبوهم' للجزري والخضعفون '  ٧٢٧^ج الصمح®، رجال رجاله وبقية غيرْ، وصعقه 
فيالعقيلي وذكرْ ( ١٦٢ا"/ ج والتعدل )الجرح به يحتج ولا حديثه يكتب ٠ عنه تال حاتم، 

YOA



اس:إلى الغار من الثالثت: المحاولة 

بتنمن -ه- اش رمرل إفلات من تأكدوا عندما قرص كفار حنون حن 
فيالرب وأطنعوا الض عن بحثا عام• استنفار احالة أعلنوا لدلك أيديهم، 

رصدواإذ ا ميتاا أو حيا - . - بمحمد يأتي لن عغليمة مكافآة في حولها ومن مكة 
ناقة.مائة قدرها مكافأة لدلك، 

فاطلقالهشم، في النار انتثار القاتل رحال بين وانتشر بالخر، الركان وصرى 
رمولعن بحثا والصحاري، والجبال والوديان، الهول إلى الأثر وئماص الفرسان 

حثالمائية الأساب من يسمملح ما —.ؤ— اف رسول يتخد أحرى ومرة 
الدليلهدا بهم للا، قالمهجورة. الوعرة بالطرق وحبترا أميتا ، دليلا؛ قبل من استأجر 
الجاتزةفي الطامعين - الفرسان مجن واحد استطاع ذللث، ومع ، الساحل؛ طريق الخبير 

النبيليحوط الثالثة للمرة الإلهي اللطف ندحل ذللن، وعند يدركهم. أن _ العليمة 

حجرابن عنه رقال، ( V٢٠٤/ ج للعميلي الكبير ينه)الضعفاء حن. على يتاح لا ٠ وتال، لضعفاء ا ً
أنغير اعلم( حديثا)راقه الخبرضعيف أن يتحمل وبهيا . ٣٨٦ص صعق، وليه ت التقريبه في 

البدايةففي • يالحن الحديث، على حكما ئد اش رحمهما حجر وابن كثير أن • الإمامتن 
ؤجنهمة ني روى ما أجود من وهو حن إصتادْ •روط؛ نال، - الحدين، ذكر أن بعد والتهاية 

قالالفتح وفي ، T١٨١/ج -.-٠ رسوله اش حماية من وذللئ، الغار، فم على المنكبوت؛ 
الحديث،•،وأورد - • حن. بإسناد ماس ان حديث من أحمد 'وذكر • اف رحمه حجر ان 
عنعساكر ان الحافظ رواء حديث، »ى ورد نقد امتبن المحذكر أما .  ٢٧٨٨ج الباري، نح 
ماغنجت، العتكبويتف بعحج الله )وأن وفيه. ، ماللث، ن وأنس سعبة ن والمغيرة أرقم ن لثد 
بينونعتا حش يدقان فآتثلتا وحشيتين حمامتين وأمر -.-، اطه رسول وجه تريت، نا بيته

حوأغريب، حل.؛ن، ارهاوا الحا.يث،ت هدا أورد أن بعد — كثير ابن تال .( • ■ والشجرة الخنكبويت، 
. T١٨٢/ ج والهاية، البداية الوجه•، ذا هس 

نافه ّ ءبالؤينال هشام؛ ان وقال ارثْل، ن الله عبان الدليل؛ اسم أن اسحاق ان ذكر )١( 
(.١٠٢٨ج هشام، ان )-يرة وس 

بعدها.وما  ١٠٤آ/ ج هشام، ان سيرة فى انفلره الرحالة، تفصلان إسحاق ان ذكر )٢( 

٢٠٠



الفارسوهذا الظاهر-. حسب — السابقتين المرتين من آكد قتل من ولينتذْ بالرعاية 
تال٠ منه لرمحوله امحله وكفاية قصته شس ه نفمراقة ولنيع مجالك ين مراقة هو 

محه:القه رصي مراقة 

حشمنهم رجل أنل مدلج، بني نومي مجالس من مجلس جالس؛ي أنا )فيتما 
أراهابالساحل، ، رأموية آنفا رأت إني ت مراقة يا فقال جلوس، ونحن عالينا قام 

ولكنالث،بهم، ليسوا إنهم له■ فقلتا هم، أنهم فعرفتا ت مراقة قال وأصحابه، محمدا 
،فدحالت، قمت ثم ساعة، المجلس في لشت، نم ؛أعيننا، ان3لاإقوا وفلانا، فلأنا رأيت، 

دأحدلتا^؛،، فتحبها ع ر أكمة دراء من وهي بمرسي تخرج أن جارلآيا فأمرت 
عاليه،٢ ل وحففت، الأرض برجه فحطنتا البيتا، ظهر من يه فخرحتا رمجحى، 

بيفعثرت منهم، دنوت حش ،، ٧ قوي ، فرفعتهار فركتها، فرسي أتيتا حش 
الأزلاممنها فاستخرجت، كنانتي، إلى يدي فأهويحذ فقمت، عنها، فخرريتج فرسي، 

النييملاحقة اشتهر مميان، أبا يكنى المدلجي، الكتاني جعشم بن مالك بن مراقة لا(هو 
عنهوروى - اكي عن روى القح، ملمة من يعتر - إسلامه مل - الهجرة يوم - -ه 
وطاووسالمسيب بن وسعيد العاص بن عمرو بن اض وهمد هماس وابن اه همد بن جابر 

وغيرهم.بن الرحمن همد أحيه وابن مالك ين مالك وأحرم مراقة بن محمد وابنه وعطاء 
،٦٩ ١٢ج الإصابة، ت رانفلر ه، ٢ ٤ منة عته اش رصي عفان بن عثمان حلافة صدر قي مات 

(.٤٥٦مآ/ ج التهذيب، وتهذيب 
أشخاصا.ت أموية )٢( 
الأرض.عن مرتفعة رابية ت أكمة ( ٣١
أسفله.أمكنت، فحهلطت،ت ( ٤١

الرمح.أسفل ش التي الحديدة الزج ت نزحه ، ٠١
منه،بعد لمن بريقه يفلهر لثلأ يه فخطها الأرض على زجه وجر بيدْ أمسكه أى ت )حقصت( ، ٦١

الجعالة.فى أحد يشركه أن حشية وذلل؛، 
السير.بها أمرعت )فرفعتها(: ( ٧١
وتضعهامعا يديها الفرس تربع أن وقيل العادة، ومحوق العدو دون السير التقريب • يي( رتقرب ، ٨١

تعم،لا، عليها: مكوب ضل، ولا لها ريش لا الش السهام وص الأتالاح ص ر٩()الآزلأم(: 
فعلوا.انعم• حرج ؤإن تركوا، ُلأُ حرج فإن بها، صربوا أمرا أرادوا إذا الجاهلية في فكانوا 



وعصيتفرّي، فريت أكره، الذي فمج لا' أم أصرهم ■ بها مت نامتف
بكروأبو يلتهت، لا وهو - اش رمول نراءة سمعت إذا حتى بي مرب الأزلام، 

ثمعنها، نخررت الركتض، بلغتا حش الأرض، ش ؛رمي يداماحت الالتفات، يكثر 
،عثان يديها لأثر إذا نائمة استوت فلما يدها، تخرج تكد فلم فتهفت، زجرتها 

غنائيتهمأكره، الذي نخرج بالأزلام' فامتقن الدخان، مثل ماء الفي ساؤلمر 
منلمت، ما لمت، حض نفي في ووقع جثتهم، حش نرمي فركت فوقفوا، بالأمان 
فيالث،جعلوا قد ثومالثط إن ت له فملتج . - . - اش رسول، أمر "بلهر أن عنهم، الحس 
فلموالتاع، الزاد عليهم وعرفت، بهم، الناس يريد ما أخار وأخرنهم الدية، 

أمن،كتاب لي يكتب، أن قالته . عناأخف، قال،: أن إلا يسألاني، ولم ،، يزرآني؛ 
اش-.-ر؛/رسول، مضى نم أديم من رقعة في فكتم، فهيرة بن عامر فأمر 

رسوله ٠٥١إحاطن على دليل أكبر لهو لقتله المحاولات هده فشل إن 
به.المربصين أعدائه كيد من وعممته بالرعاية 

رسولهحماية ه بنفتولى وجل عز الله أن الفصل هذا خلال من يتضح وهكذا 
تكبهإلى بالإضافة إليه، نج٠ت التي الًللة التهم ض والرد اكل، من 

عنيدافعون الرسل من تقدمه مجن كان بينما والأ؛اءليل، للأفتراءات الدامغة الحجج 
أءلائهمرْ/على ؤيردون أنفسهم 

الأي أكوءا الذي انخرج مم.  ١٠معرنت ءلال_ا ومر الإمئام، من بها(: )ا()فاطنمت، 
•عليهم مدر ولا تضرهم 

نار.ء؛ر عن الدخان )مثان(؛ ( ٢١
لاينالارك، )فح • هرصه يملوا لم لأنهم شيتأ مم، ا مينقماني لم أك، • ؛رزآتي، رفلم  ٢٣١

حجر،جب/؛ا/:آ(.
المدية،إلى وأصحا؛،، - الني هجرة باب المحابة، فقائل كتاب الخاري، صحح ( ٤١

٠١ ) j،Jرقودومل ^؛٣٦ ب، ؤس ينمءّ ثاد ؤ يالضلأل،ا■ له نومه تهمة عر ردأ السلأم عيه نوح ؛
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معصرامه ش - . - الني تمحت ش الأر أعظم الماشر الدفاع لهذا كان دلقد 
الماطل•

ٍلريقعن وذلك - -ه الني لشتت آخر أسلوبا مأعرض اكاني الفصل دش 
المكذيين.مواجهة في الحكيم للمحرف توجيهه 

رصولولكي مناهة ي، وس ينتور هال ؤ السفاهة؛ له نومه تهمة على ردا اللام عليه عود ونال 

•ه وتا»ثاي؛ةؤّسبجؤ. ؤ رسوله؛ عن مداسا اف نال بينما 
.مملاثا؛_؛، ر؛ذُيمفي'؛م يلأثامح-دذ. ثام هامؤداً؛ دّدلؤ'يم. آمل' »؛م ؤ تحار• يقال 

•ذلك نى كثيرة والايات • ه نيئمحريأصتا@ 



اا؛انىالمحل 

■مجبافرما،-ق.فىمامثالخزتي

إلىوالإرشاد باكوح؛ه له ربه تعهد - -ه الض نشت صور إحدى لكنت 
لهيبين أحرى بعد مرة عليه ينزل القرآن لكن نقد • المكذبين لمراجهة الحكيم التصرف 

مواساةفي الكبير النفي أثرها التوجيهات لهد0 كان ولقد . تركه أو نعله ينبغي ما 
•يلي ما التوجيهات هذه أهم ومن • ونسيته - ه - النه رمول 

•البليغ على مهمته لنصر المكذبين على الحزن عن - . - ي - ١ 
•آ'-نهب-.-عنالثك 

•المكذبين عن والإعراض بالصير - ه - أمْ - ٣ 
الفصل.ط! لمباحث عناوين الثلاثة التوجيهات >د0 جعلت وند 

الأولالمبحث 

المكذبينعلى الخزن عن - ه - نهيه 
التبليغعلى مهمته وتصر 

وصفولقد والبلاد، للعباد رحمة - نبله كالأنبياء - . - اش رسول بعثة كانت 
علىحرصه شدة نى الرحمة هال.ه ونجدت ، ئ؛رةل آيات في بالرحمة رسوله اش 

•٣١٧ص والرحمة -بالرأ؛ة ه وصفه- مبحث؛ الثالث، الباب انظر 
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دمؤمتين(حرصت ولو الماس أكثر روما ٠ عليه مشفقا الله قال حش قومه 

)مثلىت بقوله نومه هداية على حرصه يجد مثلا - . - افه رسول صرب ولقد 
قيالتي الدواب وهد0 الفراش جعل حولها ما أصاءت فلما نارا، استوقد رجل كمثل 
•وٌئم ُثلي، فذلكم نال • فيها فيقتحنن ريغلته بحجزهن وجعل • فيها يمعن المار 

قيها(وشحمون فتغلوتي النار عن ؛! Iaازر عن طز المار عن بحجزكم آحد أنا 
حثوثفقته لرحمته عمليا دللا كانت نقد _ واللام الصلاة عليه — سيرته أما 

يسمعإن فما المور، إلى الفللمات س ؤإحراحهم الماس لهداية كله جهدْ سخر 
فيه نفيجهد كان وكم دعوته، علمهم ليعرض إليه ينهللق حش قريش كرا» باجتماع 
الأؤلراف،المترامية العربية الجزيرة أنحاء س القادمة القباتل على طوافه الموسم 
يعتدركان س فمنهم القران، عليهم ؤيتلو الإسلام عليهم ليعرض خيامهم إلى ويذهب 

•دعوته عن ليصده ذلك كان ومجا الرد، عليه ؤيغثظ يزجره كان س ومنهم بلطي،، إليه 
وشدة،. ٠شهررةل حياته س لخلة آحر إلى ءلال_، أبى عمه محداية ممحاولمه وقصة 

هريرةأبي رفعن المكذبين، على الدعاء س منعه الذي هو الماس هداية على حرصه 
يافقالوا - . - المي على وأصحابه الدوسي عمرو بن شيل قدم - عنه الله صي ر. 

أللهمقال: لوس، هلكتا فقيل عليها، افه قالع وأبتا، عصتا دوسا إن الله، رسول 
علىالعذاب بإنزال الجبال مللثج عرض قبول عن كذللق، ومنعه ، بهم وأن دوسا امد 

ويمدْاش يوحد المكذبين ذلية س جديد جيل ظهور برجائه ذللثا معللا المكذبين 
يوممن أشد كان يوم علتك أتى هل -ت ه - للمي نالت عنها افه رصي عاتثة رفعن 
إذالعقبة، يوم منهم لقيت، ما أشد وكان لقيت،، ما قومالئ، س لقيتؤ لقد قال: أحد؟ 

فانطلقتأردتإ، ما إلى بمبمني فلم كلأل، عبد بن ياليل عبد ابن على نمي ءرصتا 

(.١ ٠ )٣ آية يوصف، صورة ( ١ ر 
هو)الفراش( (، ١٧٨٩)ج،/امه، على شممته باب الفضائل ىأب ملم، صحح )٢( 

رالمراؤيلالإزار معقد وعي حجزه، جمع الحجز )بحجزكم(: كالبعوض، طير الذي 
تيتؤ-غني س الئانة الأموي ش دالومع الإقدام *و الشحم ؛ )تفحمون( 

. YU/Yج هشام، ابن سرة انظر )٣( 
لتألقهم،بالهدي للمشركن الدعا* باب؛ الجهاد، كتاب صحيحه، في الخاوي احرحه )٤( 

(.١٠٧٣)ج*؟/ 
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أنانإذا رأس، فرقت ،، ١^١٢ بقرن وأنا إلا امتنق فلم وجهي، على مهموم وأنا 
نولسمع قد اش إن فقال: ياداني جبريل، فيها فإذا مفلرت أفلكي، قد سحابأن 
فيهم،شثت بما لتأمره الجبال، ملك إليلثه اش بعث وفد عليك، ردوا وما للت،، هوملث، 

إنشئت، فيما ذلك فقال! محمد، يا قال! ثم علي، فلم الجبال، فناداني 
مناض يخرج أن أرجو بل - الض نقال الأحشين"؟رآ، عليهم أطخ، شثت،'أن 
شينا(به يشرك لا وحده، اش يعبد من أصلابهم 

قبلمن والاستهزاء يالتعنت، قوبل اش رسول من الحرص هدا أن المؤّف ومن 
دعوتهعن نومه إعراض يحرنه - بشريته بحكم اش رسول وكان المشركين. 

•يه اّتهزاوهم ويزلمه 

.ومراسه لية معليه تنزل الايات لكنت لذلك 

قولهفي كما المكذبين شان من بالتقليل ذلك مقترنا الحزن عن تنهاه فتارة 
،.^١٤لإإاافيبمئ^أمحظأ ؤ تعالى؛ 

تعالى!قوله في كما الجاحدين! عن واستالخائه الإسلام عزة بتأكيد أو 

وأصعJرم١صذلشإيإفهؤ تعالى! فوله في كما له، اف يممية باكذكير أو 
ئمدأل!أت أقمأ آل;ُا ح أثن إة . مثاصيي ؤ، ئق مأذُ عقينّ ثنة 

•، ^١٦محسنيى. 
(،jljJLJl)ععجم وللة يوم على عكة تلقاء نجد أمل •سمات المنازل قرن ،و الثعالب؛ قرن )١( 

.٤٣٣٢;ج (، ١٣٩٩يرون المرئي، التراُث، إجاء انموى-دار الياقوت 
أأحبارالمرام )ثناء ئعبمعان وهو ل المقابل والجل ثنيي أبو • *كة جلا هما الأحسض•  ٢٢١

يرون- المرئي ١^١٠-، دار - الملام ء؛او صر د؛ تحميق - القاصي اكلمي، لأيي الحرام ايلد 
-الأول_ه-أا(،جا/هأ.

٣١١٨٠! ج آمين، أحدكم قال إذا بابا• الخلق، بدء كتاب، صحيحه، قي البخاري أحرجه )٣( 
المشركينأذى من الني لاقى ما بابا والمتر، الجهاد كتابا صحيحه، في لم موأحرجه 

)جم«آأا(ؤوالتاقمين،
(.١٧٦اية)صران، ال )((صورة 

(.١٢٨- ١٢٧آية)الحل، )٦(صورة <• ايت)٥٦يوض، <سورة ٥١
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دلاإله، أدحي مما شيء ترك نهل ترد لم فانه عنه، نزجر هذا من بشيء هم - ه - أنه 
الإيازاعن ويعدمم وافعالهم بأنوالهم صدر0 يضيق كان يإنما محيره، محاق 
البللون.يقوله يما الضيق عن إياه ناهية - . - لارسول مسلية جاءت إذن نالأية 

—. لرسوله- افه من تالية هذه ت بقوله المعنى هذا اش رحمه كثير ابن ليؤكد 
منهموالحذر منهم الضيق عدم إلى وأرشده فأمره المشركين، نعتت من يلقاه كان عما 

٢.وجلل عز اش إلى لعالهم عن يثنوه أو بمدوه أن 
منيمانيها _ه_ النبي كان التي التقية المعاناْ مدى لنا تين الأية وهذه 

يقول• الأية هذه أمثال نزول يخففها كان والتي له، وإعناتهم فريش كفار ٠غاإءلات 
الدعوة،تارح فى الحرجة القترة تللثا بجو نشي الأية روهذه -؛ اله رحمه - نطتإ سيد 
االجاعالي؛نالمواجهن بثقل تشي كما الضيق. من - ه - اش رمول صدر يعتور كان وما 

نالت،الوحشان وغمرت ، والنصير العشير قيه هلك الذي الونت في المعاندة، المتمردة 
الجاهليةهذه ؛ي القلائل المؤمنين هلوب، على الكرب وغشي ~ ~. اة رمحول 

الربانيةالكلمات هده نيه تتنزل مكروبا جوا نحس الأية كلمات بين ومن الخحيهلة، 
٢.والقلوباا!أ الأعصاب وتريح العلمأنينة، نيه وتكب بالبشامة، 

•المكذمحن على دالأمحى التحسر عن تنهاه الايات تنزل وأحيانآ 
هثلأأسءلمحمحأمون. . ..ؤ تعالى؛ قال 

•ه••. . . ؤ ; تعالى وقال 
عليه.والأسى التحسر يتحق لا رأسا الحق لدعوة يرغ لم من لأن 

_- ذءرت  ١٠إل إضافة -.- الني عن والأسى الحزن يخفف كان رمما 
درسوالمان،  ٤٠٨٢١١هي؛ الأساس مهمته أن له موضحة عاليه سزل كانت الش الايات 

.٢ ٤ ٩ U/ ج الوجمز، المحرر 
؟.Y/00ج الشيراّر، انقلي 

.١٨٦١ج؛/القرآن، 
(.٦٨)اي4 المائدة، سورة 
)٨(.آية فاطر، صورة 

٢٦٧



•وعلا جل المولى حصاتص من ذلك لأن الإيمان، على إكراههم أو الناس محداية 
ومنمنْالأياتت

نآقثمأب مؤأئإثثاكيقث أناتثواثقيآئكثدرأيئن ؛ة . ..ؤ ت تعالى توله 

ؤت تعالى ونوله 
ثوم.^١٣^هءزمأ 

ؤنرؤاؤسأيج^أيإ.هرألؤ تعالى؛ ونوله 
٣نئن ينآأ ثن أثن؛؛دى مقكؤ يث ثذ تهدى لا ^ ؤ تعالى؛ وقوله 

•ا أمحمح<وهأ
ثذقونإن ؤممهأ يشيل لألي إئالص يد. أثلثُ إة ؤ تعالى؛ وقوله 

ي؛امح.هره•
،.^١ أثقطر.كمجمبجءني. ؤ تعالى؛ وقوله 

الثانيالمحث 

الشكنهيه-.-عن 

هذاجاء ولتي ٠ الشك عن نهيه المكذسن عواجهة ش لرسوله  ٥١توجيهات من 
الأحر:ا أحيييقتضى ضربين على النهي 

والداي.التونيق بعض! دالش الخاصة الهيابة محنا؛ بالهداية المراد 
(.٢٠)آية عمران، آل سورة 
(.٩٩)آية يونس، مورة 
(.)٢٨آية النحل، سورة 
(,٥٦)آية اكصص، صورة 
(.٢٤. ٢٣)آية u>، صورة 
آية)اأ_أأ(.الغاشية، صورة 
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_وهماش عند من الحق عو جاء0 محا أن ش ، الامتراءأ عن نهيه ت الأول الضرب 
تعال؛ؤيمول ذلك دفي - الأكثر 

لأي..آمحصرة٠لأمئلأ٢كربم. 
أدتيمءرنألخيكبئ؛٠،َكت4أثثتةأزلآاققؤ تعار؛ ويقول 

،•^١٣محمحربمقظسممآكدن. 
ئفيءادمئكمصراسئرثادلإألؤ ويقولت٠ال؛ 

ىنضئبتركؤ تعال؛ ويقول 
تنإ؛نمق ثلأئدف، ةلثارموهثْ ثزآمحإب رش ه أيبمئرن أينجش لناماومحيمثه 

ايكازبين.ضلال قي الامتراء عن نهيه الثاثي: الضرب 

بمثلمابمثدؤنايك( تثا i،حهف ثلأه ؤ تعار؛ يقول ذلك ول 
لأ^.

تشكيكمحاولة أن على يدل مما المدني ومنها المكي منها الايات وعذه 
بهوي*ن الكتاب وأهل فريش كفار محن مشتركا ندرا كان وفتنه الرسول 

أثارهابعينها نفايا على تعقيبا جاءت الأمان هذه أن يلاحظ كما ونمارى، 

الراغب،)عفردات الشك من أحص وم الأمر، في التردد والمرية: مرى، أصله الامتراء؛ )١( 
)جْا/ا/تمأأ،التماري، مه الثالث، الثيء: ني الامتراء اللمان: وفي (• ٤٦٧ص
منأحص نهو نه، لاشبهة ما الثالته الامتراء: : ءاشور بن ااألاعر ويمول • 'ءركاُ( مائة 

<.٢٨٦ا/١ ج التحريروالتنوير، )تمر الشاقذ، 
(.١٤٧. ١٤٦)آية البقرة، سورة )٢( 
(.)٤٩آية يونس، صورة )٣( 
٦١( ٠ —  ٥٩)آية عمران، آل صررة )٤( 
(.١٧)آية هود، صورة )٥( 
(.١٠٩)آية عود، صورة )٦( 
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بأنهله التأكد الثالث، عن يالهى يقترن كان لذللث، - . - اش رسول لتثكيلث، الجاحدون 
الحق.محو حاءْ ما وأن الحق على 

والتيالقبلة. تحويل حادثت على نعما الشلن، عن النهي حاء الأولى: الأية غفي 
ؤالحقت له اش فقال لمين، الميين البلبلة ؤإنارة للتشكيلثإ استغلالها اليهود حاول 

تذكره تعالى ربمى - اف رحمه - جرير ابن يقول • الممتريزه من تكونن فلا ديك من 
اليهودللث، يقول ما لا عنده، من وأتاك ربلث، أءل٠الثإ ما الحق أن محمد يا اعلم 

نحوها،وجهه التي القبلة أن عن اللام عليه لنبيه تعالى ارألٌ من "حبر وهذاوالنصارى، 
منتكونن ^٧١ . . الرحمن. حليل إبراهيم عليها كان التي، الحق القبلة هي، 

حيلي،إبرامم ملة نحوها وجهتك التي، القبلة أن هم، الشاكين من أتم، ه • • • الممترين 
،.١١٠.اللام.عليه 

الذيننجران نصارى ءلمإ ردأ نزلت، الم، الآيارت، صمن الثالثة الأية وحاءيت، 
اشفقال — السلام عليه — عيي أمر ويجادلون؛ي يالباؤلل يحاجون المدينة إلى تدموا 

منتكونن فلا ربالث، من السلام عليه عيسى أمر حقيقة عليه غصر أن بعد له 
تراب،من حلقه آدم كمثل مثله وأن عيي، حبر من به أنبأتالثؤ )الذي ت أى الممتريزه 

منتكون فلا ت يعني الممترين* مجن تكن رفلا . ربلن،. من الحن( هو ركن* له فال نم 
كذاالأ،(لآ،.ذلأث، أن في الشاكين 

تالأية هذه بعد التي، ، ال٠باهلةأآية على تعقيبه في — اش رحمه — كثير ابن ويقول 
أننجران؛ وفد فى هنا إلى السورة أول من قبلها وما المباهالة هذ0 نزول س-، اركان 

النيرةمن يزعمون ما فيه ؤيزعمون عسى فى يحاجون فجعالوا قدموا لما التماري 
وعيره*إسحاق ابن يكره كما عليهم، ردا السورة هذه صدر افه فأنزل والإلهية، 

الإتيانفي للكفار القرآن تحدى عن حدين، على تعقيبا الرابعة الأية وحاءيت، 

y٠١٩٠/ ج ، يسر( )بتصرف شاكر البيان/ جاسمر ر١( 
. ٤٧٢\/ج البيان/شاكر، حا.ع )٢( 

يُئوصنهتاؤ تعال: توله ص )م(الآة 
.ه ألخقي.بمكث. أثرءد ثسك دئث؛لملصمل رآسكا ثذثاءم 

أسباب_u، وما ، ٢٠آ/؛ ج هشام ابن سيرة وانفلر: ١/آ•٧م١، ج الطم، القرآن )؛(تفسير 
. ٩٩-  ٩٨ص القرآن، نزول 
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منالرغم نعلى الرسولصدق على الدال إعجازه دعن مثله، من مرر بعثر 
نقالوالقرآن بالومول كافرين رباءللهم ممسكين ظلوا القرآن تحدي أمام القوم انهزام 

_!اف رحمه — جرير ابن يقول ه . ربك. من ايص إنه منه مرية ني تك ُؤفلأ • له الله 
هداوأن النار، الأحزاب، من بالقرآن كفر من موعد أن من منه، قالت، ني تكر فلا *أي 

،.١١٠اممه،عند محن !_، أزلماهالذي القرآن 
تشيروكأنها السابقين الأنبياء فصحى على تعقيبا ة والخامالثانية الأية وحاءرت، 

علىكدللتؤ وهو لهم اوكد؛ين كثرة من بالرغم الحق على كانوا الأنبياء اولئلث، أن إلى 
الحقعلى كونه في يشكر أن له ينبغي فما المكذبون كذبه مهما افه رسول وأنه الحق 
كونهمضس•وش 

ذللثج؟عن افه ينهاه حتى - . - الض سك هل ه، نفيفرض الذي والسؤال 

ولا- الشك عن - . - الني تنهى التي للايات نفيرهم عند المفسرون اتفق 
أنظاهرها من يفهم قد والتي ٢، يوسأ سورة من والتسعون الرابعة الأية سئما 

أنهمإلا ، يثلث، لم - . - الرسول أن - الكتاب، أهل بسؤال فأمر سلث، - . - الرسول 
•يلي ما أنوالهم وأشهر الأية في الوارد الخهلاي، توجيه في احتلفوا 

محنكل من سواه والمراد الظاهر في الني إلى موجه الخطاب، أن الأول؛ القول 
الحربيالمثل نول نحو على جاء الخْلاب، أن أي ، يعارضل أو يثلث، أن يمكن 

وذكرالرازي القول هذا رجح وند حارة® يا واسمعي أعني *إياك المشهور؛ 
وجوه؛ذكرناْ ما صحة على يدل ®والذي نائلا؛ ترجيحه موغايت، 

؟؛"١٠دبغاين شف مح، َةم إن مايملهإألقام، ؤ وره؛ الآحر في تعالى قوله الأول؛ 
هأْ،.يندونأسرنخمحدأقأفي(قظ 

ها/ا"أآ.ج السان/شاكر، )ا(حا«ع 
نيلك،من الكتاب، يتروون الذين مثل إللث، أنزلنا مما سك ش كتحت، فان ؤ تعالى• توله هم، ، ٢١

•الممتريزه من تكونن فلا دبك من مق جاءك لقد 
القرآن،لأحكام الجا،ع ج\\ا الكسر، الضير جما/ياأ، الوجيز، المترر انظر: )٣( 

.٣٨٦\إ

•غيره ويراد شخص إلى الكلام وجيه عنل• المثل• هذا يقرب ، ٤١
١(.٠ )٤ آية يونس، سورة ر٥ا 
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الأنةمذه ش المذكورون عم الرمز سيل على الأية أول المذكور؛ي أن لمن 
اكرح.سيل على 

نبوته،ي غيره شك لكان ه نفنبوة *ي شاكا كان لو — . — الرسول أن I الثاني 
،الكلية.الشريعة سقوط يوجب وعدا أولى، 

بإحبارالشك ذلك يزول فكيف ه، نفنبوة ش شاكا يكون أن يتقدير أته ت الثالث 
يعطه.لا الشيء فاني لأن كفار«لا، الأكثر في أنهم مع نزته عن الكتاب اعل 

إليك،انزلنا مما شلئ، أهل قوم في كنت، إن )أي الكلام تقدير يكون هدا وعلى 
عنؤإشهاد تمرير سؤال امماب أهل فاسأل . القصص. مدم ومع ز يشكون أي 

أهلنفوس من الشكر فيزول به، أخرنهم مجا يمثل يخروا الأحبار تللت، صفة 
سامماب أعل بشهادة المشركين على الحجة إقامة الأية س فالممصود . . الشك. 
لع.درتهم(أةطُا والنصارى اليهود 

يهدا٣، الفرص سيل الرسول-.-هوعلى إلى الشك، ية نأن الثاني: القول 
العربعادة جرئتا *وتد ،: الراءي١ يقول الشيء دمع احتمال لض عريي أسلوب 

الحكمتعليق أن كما ونوءها١ احتمال ينفي ما عليه ليبنوا الشيء في الشلثر يقدروا أن 
الشيءونوع يفترض أن يمكن بل إمكانه، ولا ونوعه تحقيق بتلزم لا بالشرط 

الوفؤعجواز منه يلزم ولا الحال، 

ءنطاتفة ذكر وءد - تعالى كقوله ه. نقالقرآن في كثيرة ذلك على والأدلة 

. ١٦١-  ١٦؟ا/•ج الضرامر، )١( 
٠ ٢٨٤/ ا ١ ج التحريرراكوتر، تمر )٢( 
المار،تمر ج\إ0ص الخمح، الجراب ، ١٦١/١٧جالكسر، التمر انئلر: )٠١( 

؟"وامسنة العلوم دار تخرج العلماء، عن ممري مغر المراعي، ممطفى بن عوأحمد )٤( 
غوردونبكلية الإسلامية والقرمة للعربية أصتاذآ عين بها، الإسلامية الثريعة ملرس كانر نم 

اصولرفي رالوجيز المراعي•، اتفير كب- من م، "١١ ١^١ ستة بالقاهر، نوش بالخزّلوم، 
ا/خ0'آ(.ج )الأعلام، البلأفة• *علوم الفته•، 

•)ه(ميرالمراءي،جاا/أْا
.rro\/ج المحيح، الجواب ، ١٩١ه/ج اب، البحر انئلر: )٦( 
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ابنالإ«سلأم شخ يقول ، لأ بمتأوة. ماوا ثيدما ننث الأوئ' دؤ . ..ؤ الأساء 
انتماء•ع يعملون، كانوا ما عنهم لحبط أشركوا لو أنهم افأحبر ت - اض رحمه — تيمية 

رااشركاا١ من معصومون الأنبياء ولأن ماتوا، ند لأنهم امتناعه •ع بل ءّهم الشرك 
لنعتلن مهى من أق؛ت يإث، لقائ، ثأثدانتى ؤ ت تعالى نوله الأية هذه ونظير 

باب،من نهن.ا لأئأآري ثثد إبمربمي< إن'^ن م ؤ ت تعالى نوله دمنها 
يقول، لأ لمُج~َزللمبجثن. ؤ الولد م، منزه بحانه افه لأن المحال افتراض 

مطيععبيده من عبد لأني ذلك على لعبدته عذا فرخي لو رأى — افه رحمه — كثير ابن 
لتكانمدا ئرض فلو عيادته، عن إباء ولا استكثار عندي ليس به يأمرني ما لجميع 

أيضا،الجواز ولا الوقؤع منه يلزم لا والشرط تعالى. حقه في ممتغ من.ا ولكن هن>ا، 
ءؤتالعروحل: كما

فرضلو معنامحاI فيكون الأية، عن يجاب هذا وبمثل • * ه ْإ آوبمدألمهار 
فلما. ؛، LlLiمن الكتاب يتلون الذين تسأل أن عليلث، الواجب، لكان شلثؤ للث، حمل أنه 
*لمقال: عنهما اممه رصي هماس ابن عن شك• له يحمل لم أنه علم، ئد سألهم لم 

الأحباروصمؤ رفالغرض الزمخشري: ويقول يسألال، ولم النهرسول يشك 
بالشك- -ه اش رمول وصف لا افه رسول عر أنزل ما بصحة العلم ر بالرموخ 
نٍه«>م.

المشركيناطملع وةني والتثبيت، التهييج باب مجن الخهلاب أن ت الئالث، القول 

آيت)٨٨(.الأنعام، )١(سورة 
.TTo\/ج المحح، الجواب، )٢( 
(.٦٥)آيت الزمر، مررة )٣( 
(.)١٨أيث الزخرف، صور؛ )٤( 
آة)"ا(.الإخلاص، صورة )٥( 
)٤(.آية الزمر، سورة )٦( 
, ٤٦أ/ ج الفلم، التؤآن تمر )٧( 
جالمتنور، الدر )٨( 
.Y'T؟/"ج الكشاف، )٩( 

٢٧٣



افرسول تحربمى — الرأي هذا حب — الخطاب هذا من فالمقصود . يفتنوه أن عن 
 —. y — كقولكالأسلوب وهذا يمنه. عر للاستمرار وتشجيعه الحق عر للشات

حضهفالمقصود والكل* ؤإياك 'اجتهد وتحصيله دراسه في المجتهد للطالب 
وذكركيلك. وهذا مقصر، بأنه الاعتقاد لا ومثابرته اجتهادْ عر تمر يكي وتشجيعه 
إنالشيء، عن 'النهي ت فقال الأسلوب، لهدا صابهلة قاعدة — اش رحمه — القاسمي 

منهيصدر وألا عدمه عر الشاُت، فمعناه لغيره كان وإن تركه، فمعناه به تل؛س لن كان 
.هنالألإ، كما المتقبل في 

والمكذبين،والممترين التعريض؛الشاكين الخناب مجن القصد أن الراعI القول 
-. - الني إر المحاوره هذه سوق 'ليكون -• اش رحمه - عاشور بن الْناهر يقول 
حاصلاستقرار فكون المركز دلف يمع أن لقصد التعريفي، طريقة على 

ماجهة*رإلهم ألقى لو مما أمكن موسهم قي المحاورة 
؛الممترينالأية هذه في التعريفي اثر بيان في - افه رحمه - الشوكاتي ؤيفصل 

ا؛الحهو ما والمكذبين للممترين الزجر محن الممريض هدا ُدفى قائلا■ دالمكذبتن 
صدورهنمور لا من عنه تنهى بحبنإ كان إذا لأنه أنفهم، لهم الهي من وأونع 

،.^كيف،بمنكنمنهذواوث،؟ا*ل
.-- اش رصول أن عر اجماعهم المقرين، أنوال مجن سبق مما يظهر وهكذا 

لحضهربانية توجيهات إلا الامتراء عن تنهاه الش الايات تاللث، وما يمتر، ولم يثلتج لم 
صدودمن يلاقيه فيما عنه والمرية يقينه، وزيادة شكه عدم في الاستمرار عر 

ئءراض-

لاثركاني،القدير نمح ، ١٠٠ج-T/اوض-اوى، تنمر _i،، )ا(اظر: 
'٨•آ/ ج التأويل، محاسن ،  ٤٧٤/ آج 

• ٨١؟/ ج التأويل، محامن )٢( 
. ٤٨١ا/ ١ ج المنار، وانفلرتنمر ،  ٢٨٥/ ا ١ ج نفيرالتحريرواكوير،  ٢٣١
.٤٧٤ج؟/القدير، نح رأ( 
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إلىالدعام ترك ذلك *ي غإن بملكفأتهم، ممتغل ولا لهم، 
سعالش الك؛؛رة القالوب أصحاب إلا تنفيذها بمليق لا ربانية توجيهات إنها 

حماسهم.وتمتص أذاهم وتتحمل القوم، جهالأت 
بالصر:ل4 اش وعد تحقيق له اكآك؛اد بالصبر،ع أهر* ثانيات 

تماديش،قابل تعالى اش نصر تأخر لم الملها بمرض التي الفتن انولع من 
تأءققه،ع - النصر امشهناء على يحمله مما المزمنين، إيذاء *ي اياُلل أيل 

ؤةالتعالى: 

ازتزآسألا ترأس مئ مثام وأل;بم»اموأ آمحود ؛؛>؟، ■٠٥نوؤ^' رألثرإءُ ^ ١٥١

•ج المدرالسابق، نص )١( 
سال:الصر لتأحر حكمأ - اه رحمه تهلب صيد ذكر ؛ ٢١

ولمتمامها، يعد يتم ولم نضجها، بعد تنضج لم المزمنة الأمة بنية لأن يبلى، ند الصر و- 
٠هل1تاتها يمد تحثي 

معايض لا يمنا نوة من ُلوئها ني  ١٠آخر المزمنة الأمذ تدل حتى الصر يعرء تد و- 
الد.سل في رحمآ باوك إلا غاليآ ولا عزيزأ تملكه 

لهاتكفل لا المائية القوى أن لتدرك نواها آخر المزمنة الأمة تجرب حش الصر يبلى، تد و- 
تعالى.اه صني من الصر ل الصر 

باه.صلتنها المزمنة الأمة لتزيد الصر يبلى، ند و- 
؟نمها حنلوظ من بعد تتجرد لم المزمنة الأمة لأن الصر يبلى ند و- 

يستخلعسأن اه يريد خير بقايا فيه المزمنة الأمة تكافحه الل.ى الشر لأن الصر ييهليء ى. و- 
المحض٠الثر ذلك بمد ليهلك الخير هذا 

عفا'الباّلل ايلهار يريد واه الناس أمام نئفه ينكشف لم الماّلل لأن الصر يبليء قد و- 
ذلك.بعله أحو به يتخيع لا حش للتاص 

الأمةتمثله الدي والميل والخير الحق لأسممبال بعد تملح لا الييتة لأن المحر يبليء تد و- 
٠المزمنة 

(.٣٦•ا/\<ه'ا_ ج باحصار، القران. فللأل ني الدموة >يق كتاب )من 
(.٢١٤آية)البقرة، صورة ( ٣١
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الوعديتآكيد مقترتأ بالصبر آيات عدة في لرسوله افه توجيهات جاءت هتا ومن 
.بالنصر له 

•ه لابجيوض. ؤ تعالى• نال 
تعثمبمئ،ثني محإس؛عيرثل>اك ئف هق وقد يى عي ؤ ت تعالى تال 

هُآ،.

مكدلث؛ثنا■حقاٍثاذري-انبمضألإىثثمآؤ ةءيل0يبمد٢٤^ ؤ ةالتعالىت 
/محبممئ. 
افهوعد ^إن ت بقوله له المر تحقيق لرسوله اق أكد الثلاث الايات هذه نفى 

الايات.لهذه السائقة الايات في المذكور هو الوعد وهذا حق4 
ممباءررألدت؛ثثن3*؛^، ركن- ؤ تعالى؛ تال الروم صورة ففي 

،•ه؛ ٍأصنوا. 
له،اليه وت- . - للرسول تأنيا جاءت اوالأية —؛ اممه رحمه - حيان أبو يقول 

الكفراُووعطدالأهل بالصر، ووعدأله 

ءاسمإؤ،ه>هآلبآومؤ تعالى؛ نال غافر سورة وفى 
محلمأ'صثه<ص.

علىينصره بأنه لرسوله تعالى اش من وعل• ُوالآية -؛ اش رحمه - الرازي يقول 
،.الآحرْال الدنياوفي الحياة فى أعيانه 

.٦( )٠ 1يت الروم، سورء )١( 
(.٠٥)آيت غافر، صورة )٢( 

(i_(T  ،آة غائر.)٧٧(
(.٤٧)آيت الروم، )،(سورة 

,\ UA/Uج المحيط، الحر >ه( 
(.)١٠آية غافر، صورة )٦( 
٠٧٥/YUج الكير، الممير )٧( 
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بعدولو اش، وعد تحقق حتمية المسالم استشعار الصبر على يعين مما فإن لهذا 
حما•

صرهم؛في بالأساء بالاقتداء أمر* ثالثآت 
كدكانته ميني؛هفيئلآضأنيلم ؤ تعالى! يقول 

عنالحديث مضى وفد الني نشت وسائل أمحم من السابقين الأبياء فمص 
بالأعداءرسوله أمر لم اض أن محا اصف أنى إلا كله. الأول ، ٢٧١في ذس، 

وجهعلى بهم بالاقتداء أمره لقد نعم بالصبر، إلا التعين وجه على حلق في بالأنياء 
تخصيصأن إلا  ٢٢^^يجٌسك،أةم4أ.لإرأقد؛ ؤ ت تعالى نوله ش العموم 

مهمتهأداء يمكنه لا الصبر بدون إذ إليه، الحاجة ة ثل. >ع صعوبته على يدل ها الصبر 
عليه؛يونس الاقتداء عن ء .ؤ — محمدا رسوله اف نهى لهذا يجب، كما إليه الموكولة 

تبللهم مغاصبأ وخروجهم تكذيبهم على صرم وعدم نومه على استعجاله ني اللام 
نصولقد أ؛ ه ؤ تحارت قال مهمته، تنتهي أن 
فيبهم وأتباعه هو يقتدي أن لأجل دأماءهم الأيياء مواقف - ه - رسوله على اض 

•والاستهزاء الأذى وتحمل صبرهم 
يلى؛ما المواقف عالأ* من 

دما4اّيفيأم أمام تامحبمنمح.أبما ممم ننثل يؤ دٌاثن ُؤ • تعالى قوله 
ؤإنثإتأزأتبماآءتزتا٥^١ ١٠أن ئولهمّ رم١كن ألقثهرن. تحت، وماآستكامأوآث؛" ثثمأ 

قاصهُوابأذتاوحنبرام،آلآتي

ما'محمحأو١ودوأ■٠لآألن٠لمطءث من٧^٠ رست ءتن وكن ؤ ت تعالى وقوله 

حلوللهم تتعجل لا أي لهم•، تتعجل رولأ ت كير ابن نال (، )٥٣آيت الأحناف، صورة  ٢١)
(.١٨٥/٤ج العظيم، القران )نمير محالة، لا بهم نازلة فإنها بهم العقوبة 

آية)•٩(.الأنعام، صورة )٢( 
(.٤٨)آية القلم، صورة ، ٣١

(.١٤٨- ١٤٦آية)صران، آل )،،صورة 
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ز^١ آشثنآطيىمحعُك. 
^حئلو1سوسسداسلغؤ الر،لت  jUعر تعار وقوله 

،.^١٢ممأسظ<أمحهثو( 
لأصحابهيذكرعا فكان السابقين الأنبياء بمواقف _ه_ اش رسول تاصى ولقد 

الأرتبن خاب عن الخاري رواه ما ذلك فن بها. فرصة ثن كالما 
الكعبةظل في له برئه متوسد وهو — ه — اف رسول إر شكونا ت نال عنه اش رصي 

LJii  :؟ اف تدعو ألا لما، تتمر ألا لهU :لهبمفر نالكم كان فيمن الرحل أكان نال
•بمد وما باثنين، فيشق رأسه عش مرصع بالمنشار فبماء فيه، مجعل الأرض، قي 

بمد،وما أوعصب، عظم من لحمه دون ما الحديد بأمشاط ولمشط لته، عن ذلك 
الحضرموت، إر صنعاء مجن الراكب سر حس الأمر هدا ليئن واف دينه. عن ذلك 

عودمبن اف عند دعن ، ١ تتعجلون® ولكنكم غنمه، على الدنس، أو اف إلا يخاف 
صربهالأنبياء من نبيا يحكي .- - اف رسول إر أنفلر كأني نال - عنه اف صي ر- 

الفإنهم لقوما اغمر لاللهم دثمرلت وجهه عن الدم يمح وهو فأدموه، قومه 
وقدالمتندمين، من إليه المشار النبي 'وهذا — اش رحمه ٢ النووى١ يقول يعلمون( 

.(٧)الملام^عليه نوح هو ونيل ٢ أحدر يرم هدا -.-مثل ليئنا حرى 

(.آية)٤٣الأنعام، )ا(ّورة 
.( ١ ٢ ) آية إبرامم، ررة م ( ٢) 

٠ v١٣٢٢/ج الإسلام، في التموة علامات باب المناقب، كتاب البخاري، صحتح )٣( 
وأحرجه، ١٢٨٢م/ج النار، حديث ياب - الأنبياء كتاب - ص|>يحه في البخاري )؛(أحرجه 
.١ ٤  ١٧م/ج أحال، غزوة باب والسير، الجهاد كتاب صحيحه، في ملم 

الدمثقيالشالعي الفقه حن، بن مرتم، ين شرف بن يحص زكريا أبو الدين محص *و  ٢٠)
كلفي يقرأ كان وستمائة، وثلاثين إحدى سنة ولد الأمة، أعلام أحد القدوة الزاهد الحافظ 

ضسلمااصحح ُأشرح ت تصاتيفه من وتص1حيحا، شرحآ الخثاخ عل لرما عشر اثتي يوم 
فيوالتيسير؛ا ءالتقريب و الصالحينء ُلرياصرإ و وءالأذكارء، الخهدبء شرح الجا*وع ُو 

وماجه/؛هم الذهب، )سيران وستمائة، وصعين ست ستة تول الإرشاد، مختصر 
.يعدها( 

.النووي،جآا/*هابشرح طم صحثح 
*٦٠ ١٨ج الباري، قح 
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هذهإن ت القوم من رجل فقال نمة، - اش رسول ننم نال اش همد رعن 
فغضبI نال نحدنته، - . — المى فأتيت ■' نال ا وجل عر اض وجه بها يراد ما لقمة 

ذلكمن بأكثر أوذي قد موسى، اف )يرحم فقال: وجهه *ي الغضب رأيت حش 
فصير(را/

بالسادةبالأمر بالصبر الأمر اقتران رابمأ• 
فإنخاص، زاد إلى يحتاجان الأذى وتحمل الدعوت مجثاق على الصبر كان لما 
قولهفي كما بالعبادة الأمر بها يقترن ما كيرا بالصبر لنيبه اش توجتهات أن الملاحظ 

ّآشيىمليأهاآإ،ٌؤ تعالى: 
•، ؟٠١٢مئهلنإد،أءص<ربج(. 

ئلمأشىسسب.ؤ وقوله: 
،•^١٣^نخ،يكرآذثرآصع. 

أذىعلى بالصبر له امجره بعد بالتسبيح له 'وأمرْ — افه رحمه الشنمعر— يقول 
فىداخلة والصلاة به، المأمور الصبر على به افه يعينه التسييح أن على دليل فيه الكفار 

الذكورلأ؛،.بيح الت

هي- الليل صلاة خاصة - وصلاة ودعاء وذكر واستغفار سح من فالعبادات 
•يدعوهمم من على منها ويفيض تحركه الش الروحية الداعية؛الهلاقة يزود الذي الزاد 

الدعوةتاريخ فجر فى وأصحابه الرسول على الليل صلاة فرض حكم أهمم من ولعل 
نهلبسيد يقول والاستهزاء. الأذى وتحمل الكبراء لمواحهة زاد خير أنه اش إلى 

تله قال الشاق الكبير للدور - . - محمدآ انتدب حينما سبحانه اش *إن اش رحمه 
محبميت0أزاتمحىسئوةهآا

شرح)انفر صحح، إسنادْ ماكر أحمد العلامة صه تال ٤ ١ ١ ا/ ج مدم، ني أحد رواه )١( 
(.٨٣٠ ج شاكر، لأحمد المد 

(.١٣)•أية د، سورة )٢( 
٤(.)؟م_• آية ق، مودة )٣( 

.اليال،جم\/0ْا■)،(أضواء 
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والدورالشاق والتكليف المميل للقول الإعداد نلكن ، ^١١ى ي ه ثق 
الملةوتوثق القلب تفح التي المادة إنها • القران• وترتل الليل نيام هو العفليم 
الليلوقيام . والأءل٠ئتان. والراحة والسلوى بالعزاء وتفيض النور وتشرق الأم ونير 

أكثر، اكثر0 الليل نيام المضمونة، الإلهية الإعداد بوسائل الكبرى للمهمة الإعداد هو 
محمدالعثليم الداعية يقوم كان هكن-ا الليل. نلث، وأنله ثلثيه، ودون الليل، نمض من 

القرآن»رى.وترتيل للصلاة - .- 

همومهزوال ني تأثيرا لها فان له المحرك الداعية زاد البادة كون إلى وبالإخافة 
حاءلهذا الصبر، وقلة الضجر إلى به يودى الذي الصدر ضيق له بتا نالتي وعمومه 

يقولمما بالضيق شعوره عند اليادة إلى بالغنع الرسول إلى الإلهي الأم 
ظل.مخبحدرق،ههتؤ تعالى؛ نال الكافرون، 

^١١٠^ رحمه - ااشنةيaلي يقول ، ^١٣خمأيق،آبجأش. 
يقولونما سب - . - ضيق على والجود باكبح الأم وعلا جل تريه أن 
كانولذا المكروه، ذللئ، لزوال  ١٣٣"والتسبيح الصلاة أن على دليل الموء، من له 

ن؟لثا،لقإلثبد محأسنجحإ ؤ تعالى؛ وقال الصلاة. إلى بائر أم حزبه إذا -ه- 
ه)1(ا)ْ(

من— . — اش رسول يتلقاها كان الش — نظرى في — المشتة التوجيهاُن، أهم هذه 
الباؤلل.مع صراعه أثناء ربه 

تأييدهي أحرى بوسيلة نميتهعن الحديث، سيكون الثالث، القمل وفي 
ونصره.له اله 

٥(.- )١ آية المزر، سود؛ )١( 
٢(.١ ١ - ٢ ١ T/)• ج _j<، نللأل م الدعو؛ >ض )٢( 
(.٩٩-)٧٩ آية الحجر، صور؛ )٣( 
(.٤٥)آية المرة، سورة )٤( 
').اوان،ج")/أ•أضواء )>،( 
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اكالثاكصل 
الهررسرل4_._تأييد 
ايكذبم^٩' ۴و 

الباطل•ع صراعهم ش رماله يؤيد أن السامة الدعوات في اض ستة حرت 
لعيسىتأييده عن ذكر كما خاصة، منة وبجبريل عامة منة ويالملأتكة يالمعجزات 

دءاواحأ.تءِيوؤ السلام: عليه حريل -وم القدس بروح مريم ابن 
•^١٢ وأ!،-ت؛ثخبجأذثثئ 

إذالتأييد، س النؤع هدا س الأدنى بالحقل - محمد رموكا حظي ولقد 
لمريلنزلة كل وكانت منة، وعشرين ثلاثا عليه ينزل اللام عليه جبريل ظل 

•- . - لرسوله افه من تأمحدأ تعد - النازلة الايات عن الفلر رف ص- 
خلالس رسوله اض لتأييد صور ثلاث على الفصل عذا ني الحديث ومانصر 

إوص الفصل هذا لماحث عناؤيتآ جعلتها عليه، النازلة الايات 

•بالني المكذبين إمحانة الأيل: 
يالعذاب.- ه - للرصول المؤذين اش توعد الثاني 

.نللثv وتحقق المبين والقح يالتصر — س — رسوله اف وعد الثالث: 

آية)٧٨(.القرة، مدرة ، ١١
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الأولالمحث 

—.ؤ — بالشي المكذبين اش إهانة 

رثا-•؛_أي>امحالإصؤ حلق أجلها من للإنسان، الأساس المهمة مي العبادة 
سلما الخلوتان، ساتر بين مشتركآ ئدرأ العبادة تعد بل ، ^١ . إلا 

ؤبمن}]لهف ألثجع الموت لم نج ؤ تعالى• قال العبادة، س بؤع اض وكلفه إلا مخلوق 
أا؛ِرلئهؤ تعالى: وتال ^؛٢، تيسءلبثجبجء»ه(فيظدبمسثهم 

ئرمأفلأبيكث؛ثاح>بجسمفي سدلإسؤ، 

^ومنبقوله: الأية اض حتم ولهذا يهان، أو المرء يكرم المائة أساس لعلى 
هداوس اش لأمر بمتفع لا لن مكانة ولا كرامة فلا ٠كرمه س له فما اف يهن 

البشر.مقاييس عن تختلف الأشخاصى وزن في الكريم القرآن مقايتس كانت الخممللق 
عنبه ينزل ورسله اثنه باياُتج المكذب الكافر للإنسان وصفا نجد الايات عشرات ففي 
العجماوات.البهائم رتبة 

•في كما انمي البكم بالصم المكذبين القرآن يصف فتارة 

،.^١٤ؤتعالى: نوله 
.أكبؤتعااى: وقو١١٠ 

قخآ^وؤماؤالأسملوى.تحمؤ تعالى: ونوله 
محأصَومحكمأصثولأ،.

(.٥٦)آية ، oLjlJJlسورة )١( 
(.٤٤)آية الإسراء، سورة )٢( 
(.١٨)آية الج، صورة )٣( 
(.١٨)آية البقرة، سورة )٤( 
(.)٩٣آية الأنعام، صورة )٥( 
يونس،آية)Y؛_r؛(.سورة )٦( 

٢٨٣



وحلعز اش ان هذه حواسهم سلامة •ع العمي الكم بالصم وصفهم وسب 
عنعطلوها فلما يه، والطق ورويته الحق لسماع وسيلة لتكون الحواس هده وهبهم 
تلكس كالمحرومض أصبحوا الحق، على للأستدلأل بها يتتفعوا نلم الأساس هدفها 

كانواأنهم حالهم من المعلوم كان لما أنه ُاءلم النه رحمه - الرازي يقول • الحواس 
حالهمتثبيه إلا يبق نلم الحقيقة على ذلكا حمل امتغ ؤيمرون ؤينطقون يسمعون 

سالرسول يظهره وما القرآن س سمعهم بملرق عما ؤإعراصهم بالعناد تمسكهم لشده 
سيتمكن لم سمع لم ؤإذا سع، فلا الحقيقة ني أصم هو بمن والايامت، الأدلة 

الرشدٍلريق يصر ولم بالأدلة يتي لم ؤإذا الأبكم، بمنزلة جعله يلذلك الجواب، 
الأعميى'اأا،•يهوبمنزلة 

هووالميت، لأمره المستجبب، هو اش بميزان فالحي • بالموتى يشبههم وتارة 
إليم أثه بعيم إيوق يتمثوف أثم;رء تنجي، هإسا ؤ نعال; يال • لأمء الراقص 

سمحمد يا لدعاتلثأ يستجيب، إنما رأي _ت اف رحمه - كثير ابن يقول ^ قجثدن. 
الكيؤى.عق جانيحىألمث، إ-نزرمت، ؤ ت كقوله ويفهمه ويعيه الكلام يسمع 

فشبههمالقلوب موتى لأنهم الكفار بمي؛دللث، اف^ يعثهم ؤوال٠رنى ويوله: ، ^١٣٢
والازدراءبهم التهكم باب س وهدا • • الأجساد. الله؛أموايت، 
مازآومن ؤ تعار؛ كقوله آية، س أكثر ش يالمونى الكفار وصف تكرر وند 

يثتأبمايج ثم، أشكي، ي، مثي/ 'كن آدا!؛د، قج بمح، بمثمح، زيأ ير نجعلثا يمحيثنه مسا 
تثادمبمألآثاثهؤ تعال؛ ويوله سوى. ما رنن َكد؛لأك؛■ 

•٢٦^^سيمةرمآقت،سنجعشف،آيٍ. 
الأحياءوهم للمزمتين تعار اش صربه مثل اهدا اش؛ رحمه كثير ابن يقول 

الأءوادت،لأى.وهم وللكافرين 

جالكسر، الشتر )١( 
(.)٦٣آيث الأنعام، مررة )٢( 
)•٧(.أيه ص، مرر؛ )٣( 
(.٢٢)آة فا>، ّورة )٦( • أآا أ/ْ"ج الطم، ي ^  ٧١

ؤ ٥٦٠م/ ج ^؛، Jlالةرآن شبر )٧( رآآ0• آ.ة الأن"ام، ّرد؛ ، ٥١
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تعالى:ثوله ذلك نمن كذلك، هذا تكرر وغد • بالأتحام المثل لهم ضرب ينار؛ 
صربهمثل لهذا . .لأمتعيممثثلآ. ء ؤ

فلاالراعي بها يمح حض الأنعام يهبمة الإسلام إل يدعى حنن للكافر دجل ءز اش 
ردضإل أيدعوعا تدرى لا فهي مادْ، تفهم أن همر من دنداءْ دعاءه إلا تّءع 

المثلت قوله عنهمال اش رصي هماس ابن تال • المجزرة إل أم عذب دماء معشب 
والحمارالعتر كمثل أي ونداء* دعاء إلا سمع لا بما ينعق الذي كمثل كفروا الذين 

الكافروكذلك صوتك، يسمع أنه غير تقول، ما يعلم لا كل لبعضها قلت إن والشاة، 
صوتك*.سمع أنه غير تقول، مجا يعقل لم وعظته، أو شر عن نهيته أو يختر أمرته إن 

ابنتأويل رجح ثم المثل لهذا تآؤيلأت عدة - اف -رحمه جرير ابن أورد ونل 
تماسأ،•

وعدناإرادة ان للإنأن والحيوان، الإنسان بين الأساس الفارق كان ولما 
ذلكأو الإرادة لتلك الإنسان نقيان فإن الحياة، حالق وضعه للحياة خاصا وتصورأ 
ولهذاازأم الإناش كزم أجلها من الش المزايا أحص فقدان يعني والتصور الهدن، 
الأنعام.من أصل بأنه وصفه بل الدواب،، ثر بأنه المزايا هذه فقد مجن اض وصم، 

ؤنالتءالى: 

،•ه؛ ٌ ؤ ت تعار وقال 
وميبمئهدن٠٢٠وهديأة4جهثم-ءكبجاهكآيةثألإنيام٠^ؤ و؛التعارت 

اعص

>٦(^

االأنعام؟ مجن أصل الكافر اض عد لماذا ها ه نقيورد الاJى والسؤال 

(.١٧١آية)الغرة، سورة )١( 
.T\T-T'A/Tج /شاكر، اليان جاع انظر )٢( 
.١٠٢٩•\إ ج بمرق، القرآن ظلال ني )٣( 

(.٢٢)آط الأنفال، )أ(مورة 
(.٥٥)آية الأنفال، سورة )٥( 
(.١٧٩)الأءراذ،،آة سورة )٦( 

٢٨٠



يرنما أهمها الأنعام، من أصل بأنه الكافر لوصف أساب عدة المضرون ذكر 
إليهايحن مجن وتعرف وتعهدها، تعلمها التي لأربابها تقاد الأنعام لأن - ١ 

لراعيهاوتهتدي يفرها، ما وتجتنبا ينفعها، ما وتهللب إليها، بييء ممن 
الشيطانإساءة من إليهم إحسانه يعرفون ولا لربهم يقادون لا وهؤلاء ومشاربها، 

الممابيتقون ولا النافر، أعظم هو الذي الثواب يهللون ولا عيرهم، هو الذي 
واJهالكل١،.الضار أشد هو الذي 

أعهليوالإنسان الفضائل، هذه تحميل عر لها فدرة لا الحيوانايت، لأن - ٢ 
علىالقدرة معر الظيمة الفضائل اكتساب عن أعرض ومن تحصيلها، على القدرة 

,، عنهار الجز *ع بها يكتلم ممن حالا أحس كان تحميلها 
جحده.عرفه ؤإن ربه يعرف لا والكافر وتطيعه ربها تعرف الأنعام لأن - ٣ 
فالمامرشد معبما كان إذا فأما مرشد معها يكن لم إذا تضل الأنعام لأن - ٤ 

فييزدادون وهم الكتب عليهم وأنزل، الأيياء جاءهم نل الكفار وهؤلاء تفل، 
الضلألص.

والكافروجه أكمل على أحلها محن وحييت، التي مهمتها تودي البهيمية لأن - ٥ 
.اش عبادة وهي حلقه من الأساس مهمته يود لم 

تأييدبه فمد إنما الممات بتالك ووصفهم المكذبين إهانه أن يظهر وهكذا 
بأنله والتأكيد المكذبين، صدود من يلاقيه عما وتسليته واللام الصلاة عليه الرسول 
الحجةش عمونحرإ أو والإعلام، البيان في منه تقصير بسبب يكن لم المكذبين صدود 

اوفياف! رحمه تطب سيد يمول • ونلوبهم فطرهم فساد ذللشر بت، إنما والبرهان، 
التكذيس،بهذا ضيق س ه نقفى يجده مما افه رسول عن تسرية ألايايتح هذه 
يمايقررهوذلك والإعلام. البيان تكرار بعد الصفيق المنال وبهذا الحق، من معه لما 
معهفيما نصور ولا الجهد في منه تقصير عن يكن لم الهدى إباءهم أن من ربه له 
شأنفهو اف. إلا والميون الأذان يفح وما • الخمي كالصم هؤلاء ولكن الحق من 

اف*ل؛،.احتمحاصى في داحل والداعية الدعوة طبيعة عن حارج 
اممثاف،جم؟دتضير )١( 

٢٨٦



الثانيالمحث 

بالعذاب- س - للرسول المؤذين اش توعد 
بالدعوةيالجير أمر يوم أول مند الدعوات ني اش سة _ . _ اض رسول أدركت 

فلمقريش كفار عموم أمجا • والتغيه ،الشتسبمة لهب أبو عمه له تمدي إذ افه، إلى 
آباءهمومحلل آلهتهم وعاب أحلامهم صنه أن بعد إلا العداء _ . _ اض رسول يتاووا 

وصلعبالإسلام، نومه - . - افه رسول بالى انلما I نال إسحاق، ابن ذلك ذكر كما 
آلهتهمذكر حتى - بلغتي فيما - عليه يردوا ولم قومه، منه يعد لم اممه، أمره كما به 

افهعمم من إلا وعداوته حلأنه وأجمعوا وناكروه، ، أءذل٠وa ذلك نعل فلما وعابها، 
.' تخمون، مقليل وهم بالإسلام منهم تعالي، 

ماوالأذى العياب لصنوف الكرام وأصحابه - الله رسول توو'ض ئم ومجن 
وصفه.عن الإنسان يعجز 

حلالمحن والتأييد يالرعايت نبيه يحونل الله كان والاصطهاد الأذى سدة وُع 
تخفيففى الأثر ابلغ له كان مما المكذبين أولتك مهددة عليه تنزل كانت اش الايات 

إرعمد بل عامة، بصفة المكذبين بتوعد القرآن يكتف ولم جراحه. وتضميد آلامه 
١^٣٣ومخ - ه - اض إيذاء تي بالغوا الذمح، - وكبراتها نربم، مادات الكفر، أئمة 

وأنحالأوصاف بأبثع نيه وصفهم يثر، قرآنا فيهم انزل عندما ك؛رياءهم، وحطم 
الثديي.بالعياب الاحرة فى توعدهم •ع النفوس منها تثمتز الم؛، الصور 

نزلما ذاكرا _ . _ اش لرسول المؤذين أمد س ثلاثة عن باحتمار وسأتحدث 
تويعيد ذم م، فيهم 

بالعياب:وتوءد.هما وامرأته لهب لأبي القرآن ذم أولا: 
ذلكدُع أبته، صنو فهو نسبا - افه لرسول المعادين اقرب لهت، أبو تعد 

لكي،عداوته أظهر من أول فهو 

.٢٧٦_١/٢V0،Jثام،ج١^، ٍّرة 
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أنأحبرت إني يكر أبا يا فقالت -ه- اش رسول تر ولم بكر أبي على نويت 
عالتند تقول وهي فولت هجاك، ما البيت هذا ورب لا فقال: هجاني، صاحثلئ، 

توها(ربنت أنى فريش 

تبالعذاب وتوعده جهل لأبي القرآن ذم ت ثانيا 
وكان- اش لرسول والمؤذين للإسلام المعادين مقدمة في جهل أبو يأتي 

اسحاقابن قال كما - . - المثي اتثاع وفن اض دين عن لكد ه نفأوقف ند اه عدو 
تركت،وتال ،، وحزاه١ أنبه ومنعة شرف وله أسلم ند بالرجل سمع إذا جهل أبو روكان 

كانؤإن شرفالئ،، ولنضعن رأيك ولثميلن حلمك لنسقهن وهوحيرمجنلئ،، أبيك دين 
وأغرىصربه صعيفا كان ؤإن ماللئ،، ولنهلكن تجارتلث،، لنكدذ واش تال; تاجرا 

ما- -. الرسول وإيذاء المزمين وفتن اش ميل عن الخد في جرائمه ومن 
بلي،ت

الكذبيافتراء الإسلام عن المانيرة بن الوليد ده ص_ 

عن- عنهم اش رصي ياسر بن عمار والدي - وسمية ياسر فتن حاولته م- 
فتنهماعن عجز فلما الإسلام، 

رصيهماس ابن إلى نده بجرير ابن أحرج الكريم• القرآن بأخار ستهزاؤه ا- 

الذهبي،وواثقه يخرجاه، ولم الإستاد صحح حدث وئال، متتدركه في الحاكم أحرجه )١( 
.٦ ٠ ٤ ج؛/ العفلم، القرآن نفير وانظر  ١٣٦ A ج 

العرب،،رلسان نهرم خزاه; ااأنبإ^(، مادة ، ٢١٦ا/ج )اللسان، ولأمه، وءئقه وبخه ت أنه )٢( 
ندةحزا،جأا/آآآ(.

انيل•(.مادة ، ١٥٣٤/ ١ ج وحطأْ)اللسان، صعقه رأيه؛ مل رايلث،؛ لتفيلن  ٢٣)
هثام،جا/؟؛بابن مرة )٤( 

البحث،.هذا من  ٢٩٣ص في الحادثت انفز  ٢٠)
أبيلسد والمنة القرآن ضوء ني النبوية المرة ، ٢٨٢أ/ج للمهقي، النبوة دلائل انظر  ٢٦)

.٣٤٣-  ٣٤٢ا/ ج ه(، ١ ٤ ٠ ٩ - الأولى - دمشق - القلم )دار شية، 



ثكلتكملقريش' نال عشر( سعة رعليها جهل أبو سمع )لما ت تال عنهما اش 
أنيعجزالدهم وأنتم عشر سعة النار حزنة أن يحيركم كشة أيي ابن أسمع أمهاتكم 

أن- ق - اش رسول إلى فأوحي ا جهنم؟ خزنة من برجل بطشوا أن منكم عشرة كل 
فأولى،للث، أولى ثم فأولى لك أولى له فيقول مكة بطحاء ني بيده فيأحد جهل أبا ياتي 
فأخزاهشيئا وربك أك تفعل لا واش جهل أبو غال .- - اش رسول يه ذلك فعل فلما 

يدر(يوم اش 
بالزبدالثريد هر وإنما الزنوم، جهنم ش أن يعدنا محمدأ إن يقول وكان 

نال، ^١٤. أ'قم■ »لعام  Cpثج-مث إث ؤ بقوله: آف نوغده والت٠ر، 
ذمهكما ،. جهل(أأبو وهو الفاجر، الإثم ذي أي الأيم* *طعام )ومعنى القرطىت 

جريرابن روى • ه . دقإظك<أقأشفلأؤ تعالى: بقوله وحقره اش 
أبوفقال الجحيم( سواء إلى فاعتلوه )حيوه جهل أبي، في )نزك نال: قتادة عن 

العزيزأنت، إنك ^ذق وجل: عز اش فقال مض أكرم ولا أعز رجل جبليها بين ما جهل: 
العزيزأنت إنك ذق الملك: له يقول )أي اش: رحمه القرطبي فال ،. الكريمه(أ

والإعانةوالاستهزاء والتوبيخ الاستخفاف معنى على هو وفيل بزعمك• الكريم 
المهان(ل؟،الدليل أك إنك له: قال أي والتنقيص، 

قتله.ومحاولته اش رسول هديده ت- 

بتنيعمرمحمدوجهه هل أبوجهل: قال قال: هريرة يعنِأبي 
أين)•٣(.الدتر، )١(مررة 

وانظرادهمأ، مادة ج'آا/ا<>آ، )اللسان، الكير المدد ها: والمراد المواد، )آ(الةمة: 
الهاي؛ن،جأ/ه؛ل(.

٠١٠٠! ٦٩ج البيان، جاّع )٣^ 
(.٤٤٠ ٤٣)الدخادا،وة >؛(سورة 

.١ ٥ ٠ ١/ ٦ ج المآن، لأحكام الجاع )٥( 
(,٤٩آية)الدخان، سورة )٦( 
(.٤٧آية)الدخان، سورة )٧( 
لأحكامالجاع ، ٢٩٨ص للواحدي، القرآن نزول أسباب وانظر؛ ، ٨٠/ y٤ج البيان، جاع )٨( 

٠ما/ا،ا٤ ج المنثور، الدر ،  ٦١٥١^/ ج القرآن، 
. ١٥١; ١٦ج القرآن، لأحكام الجاع )٩( 

بالتراب،وجهه ؤيلصق يسجد هل الراد ( ١٠)



علىلأطأن ذلك يفعل رأم كن والعزى واللات ممالأ نعم. نقيل نال: أظهركم؟ 
لملآزعم بملي وهو اش رسول فأنى نال الخراب. قي وحهه لأعغرن أو رقبته 
فقيلقال بيديه. ؤيممي عقييه على ينكص وهو إلا منه ، ٌجّءمأفا قال رقبته' على 

اهرسول فقال وأجنحة. وهولا نار من لختدقا وبينه محس إن فقال لك؟ ما له: 
ال- وجل عز اض فأنزل قال عضوأ*. عضوأ الملائكة لأخمملفته مص دنا لو أ -

آنتتغ.إنمإةألإذسبمئ.أند»ا، ؤ - بلغه شيء أد هريرة أبي حديث في ندرى 
^ثت؛ة.آوأرأوة.ص

حيتقد الآيات هاJه و. 
نادبها ما كعالم إنك ®واه قاتلا: أعوانه بكثرة يتفاحر كان إذ كله، جهل أبي كبرياء 

الشداد،اونلاظ الملاذكة وهم الزبانية^ منيع ناديه الاه أنزل فلما ض، أكثر 
اشزبانية لأحدته ناديه دعا لو ®وافه عباس: ابن فال كما اكحدي عن وعجز انخرس 

،.وتعالىا١٤تبارك 
بالذاب؛وتوعده المعيرة ين )لوليد القرآن ذم ثالثآت 

الدنياالحياة يريتة اش أمده المترين، ورومائها ؛ريش زعماء أحد الوليد كان 
ماله®كان عباس: ابن قال ا  ١٠٤ثتدؤدا. ماب أم ثبملت ؤ المال أصناف نأءْلاه 

بالطافالكثيرة والبساتين والغنم والخيل الإبل من والعناف مكة بين مجا ممدودأ 
يكر0ممتع في البتيزر من عثرة له ووهب ، الكثيرا والقد والأنهار والأشجار 

يشرحملم )صحيح بنتهم، آي لغتان؛ بفتحها. فجآهم، أيضا ؤيقال الجيم بكر بثهم، )١( 
الددك،،جيا/'؛>(.

ملم.الإمام من الأ-تنهام عذا )*( اة)آ_ا،ا(. الملق، )أ(مور؛ 
.٢١٥٤أ/ج ليطغى، الإنسان إن 3وله: باب المنانتين، صنات، كتاب، لم، مصحيح )٣( 
حنحدين، هذا الترمدي قال، ، ٤ ٤ ه/٤ ج الخلق سورة — التمر كتاب، الترمذي، سنن  ٢٤١

٠صحح غريب 
(.١٢)آية المدثر، مورة )٥( 

. ١٩٨•-آ/ج )ا-(الءسيراع؛ر، 
اثناومل عثر، ثلاثة دمل عشر؛، أنهم المشهور أنوال،، اربعة عر أولاده ءا-د في احتلم، )٧( 

جالمسير، زاد رانفلر حر، محمعة وقيل عشر، 

٢٩٢



بتنعثرة له لكن أنه المقرون ذكر ئيى. ُأبم ؤ - بالبنن ويعتز البنات 
انتهتذلك على وعلاوة ، والمجا'عل الحافل معه ويشهدون يفارقونه لا معه يقيمون 

هتمهيدا م ومهدت ؤ ت تعالى تال ورأيه، مشورته دون أمر يقْلمر فلا الرياسة إليه 
يامتحقاقأي والوحيد، فريش ريحانة لقب حتى العريض والجاه الرياسة له بسملت )أى 

الرياّةوالتقدملأ؛،.
دينهونصرة سرعه ؛١^٤ النعم، واب لشكر يانعا النعم مذْ تكون أن ويدل 

عنوالصد اف دين لمحارية النعم هذه سحر إنه بل وبغيه، هلغيانه في محببا لكنت 
عليهأنعمنا كوننا مع لاياتتا عنيد أي إثممحآ؛لآ؛هايدا. ؤ تعالى؛ نال سله، 

العم.بهذه 

لدمةؤنربمئدإلإ؟أاؤ تعالى؛ فقال للحق ومكابرته عتاده على مج-الأ القرآن ذكر وقد 

جريرابن رواه مجا الايات هذه نزول ب فى جاء عر.لذحاايمدأدمؤغ 
الني-ه-إلى جاء المعرة بن الولتي )أن - عنهمل اش رصي - ماص ابن إلى بسنده 

أنيريدون نوملث، إن عم أي فقال جهل أبا نللث، قباغ له، رق فكأنه القرآن عليه فقرأ 
تتال نبله، لما تتعرض محمدا أتيت فانك يحطونكه نال لم؟ قال! مالأ، لك يجمعوا 

قاللما منكر أنك قومك يعلم فولا فيه فقل نال عالا، أكثرها أني قريش علمستا قد 
وجزهأعلم ولا مجني ؛الأسعار اعلم رجل منكم ما فوافه أقول فما قال له، لكره وأنك 

إنووافه هذا، من شيئا يقول الذي يثبه ما وافه الجن، باشعار ولا بقصيده ولا منى 
حشنومك يرصى لا وافه قال تعلى، ولا ليعلو ؤإنه تحته ما فيحْلم وإنه لحلاوة لقوله 
فنزلت:غيره عن يآثره سحر هذا قال فكر فلما فيه، أفكر حتى فيعنى قال فيه، تقول 

الوتر،وة)"ا\(.محورة )١( 
الكثاذج\\ا>ص القرآن، لأحكام الجامع ج الكبير، الخير انظر )٢( 

.جل/تماها
اة)أا(.الدر، محورة )٣( 

.ilTUج،/الإلهية، )،(الفتوحات 
(.١٦)آية المدتر، محورة )٥( 

(.٢٥-١٨)آية المدر، )!(محورة 

٢٩٣



كلها(لا،.رالايات وحدأه حلقت ومن ؤد'وتي 
الحق _ ه _ محمد به جاء ما بأن فاعترف بالصدق، الولد اش عدو نْلق لقد 

بضالشاسع للفرق إدراكه لشدة بل به، رميه على ويمرون يزعمون مما شيء يشبهه 
هدامن بقانلين أنتم ءرما ت محيرا آحر مجلس في - لهم نال به يصفونه ومحا القرآن 

لماض عير لكن ،، راءللُل أنه عرف إلا - وشاعر ومجنون وكاهن ساحر أي - شيثا 
تسلطسب رأمه على وانتكس عسه على نكص ما فسرعان ذلك، رأيه على يدم 

عابساالباطل، محهمستمرا نفاْ بما القرآن في يهلعن فعاد عليه والجن الإنس شياطين 
يفرقسحر، هو بقول حاء ساحر عر تقولوا لأن فيه القول أقرب روإن قاتلات ياسرا 

وءشيرته*رن.افرء وبين وزوجته، المرء وبين وأحنه، المرء ومحن وأيه، المرء ين 
والقرآن- ه - الرسول على افه عدو أطلقه الذي والبهتان الإفك هدا كان ولما 

بأنحووصفه العياب أنولع بأشد افه توعده فقد تعالى افه دين عن الناس صد في سبا 
•والقلم المدثر سورتي في صفاته 

هي؛ء١ةآيات في بالعياب، افه المدثرتوعده سورة نفي 
عفليمتهديد الأية هده في ٢ أئ؛اآ؛ نجدا ثكق ومن لنفا ؤ I تعالى نوله - ١ 

منله ؛الانتصاف بتكمله سبحانه أحبره حيث للرسول وتكريم وتسلية للوليد 
هدهفي اروالتهديد اله_؛ رحمه — عرحون صادق معحمد الشخ يقول الوليد• عدوه 
لبيهيقول تعالى نافه الحكم، الإيجاز مع محانه يروعن المعجز أسلويها في محن الأية 

،U/Y<0الإضاد، صحيح وقال تدرى م ني الحاكم واحرجه البيان، جامع )١( 
. ٤٧٦ص نالواحدي، القرآن نزول أسباب 

. ٢٨٤\إ ج هشام، ابن ميرة )٤( )٢(، 
صدققلبه في عارفا كان أنه على يدل وبر* 'عبس قوله أن اعلم ■ اٌّ رحمه - الرازي يقول  ٢٣١

فيفدر وتأمل تفكر أن يمل• أنه ذلك على ليدل عنادآ، به يكفر كان أنه إلا — —م محمد 
الكلامذلك صحة ممقدأ كان ولو وجهه، ني العبوسة ظهرت يفلهرْ أن عزم فلنا كلاما نفه 
إلاالثبهة، تلك صعق يعلم كان أنه علمنا يه يفرح لم لما ولكنه وإدراكه، ياسناطه لفرح 

وجهه،ش العبوّة ظهرت المبسم، فلهذا ■ تللئ، محن أجود شبهة يجل- كان ما ءنادْ لنية أنه 
•ما،آ(.ج الكبير، )الممير 

(.١١)آية المدنر، سورة )،( 





اوهذا- الصفات هالْ ذكر يعد - الد رحمه - القرطي يقول • عمرء يقية والخزي بالعار 
بلغهما أحد عيوب ذكر من بغ تعار اض أن نعلم دلا المغيرة، بن الوليد ر نزل كله 

/الخرء1وم|آ على كالوسم والاحرْ، الدنيا ر يفارقه لا عارا به فألحق مته، 
ستالصفات ر*اله 

،•والبا٠لل١ بالحق الحلف وهوكثير ت احلأف* ت أولأ 
الرأيفي القلة يريد والحقارة، القلة ت ومحي المهانة من ت *مهين* ت ثانيا 

٢.الناس؛ عند حقير لأنه الكداب أراد أو والتمييز، 

أيالناس، يهمز الدي محو ت البرد تال كما اكلنان، المات *و ت ايرمازاا نالئات 
انقيةفي شدقيه يلوي الحسن وعن العيب، بملهر ذلك وأثر بالكروم يذكرعم 

الييءالكلام نقل وهي يالنميمة، الاءس بين يمشي أي بنمم، امساء ت رابا 
٢•محنء-مل لنفد بعض إل بعضهم من 

قولان؛للخيراوفيه *•نيع حاما: 
الحقوقرعن به فتين المال، بخيل الأول؛ 
سعشرة له كان الإسلام، وهو الخير من أهله يمع كان الثاني؛ 
الأحد منكم محمد دين تع لثن قاربهم ولن لهم يقول وكان البنين، 

المرينمعظم أن نقل المرطي الإمام لكن الصفات، بهدم المع؛ي المفسرون؛ي اختلف  ٢١^
القرأن،لأحكام الجاع )انثلر المغيرة، بن الولد هو الصفات هده ببعض الممني ان على 

بنالوليد هو الصفات بهدم المعني بأن عرجون الصادق محمد الشغ ووقح جخل/مامآآ( 
مالذا كان ^أن تعار• قوله صيما ولا عليه، تنهلق الذكورة الأوصاف صائر لأن الغيرة، 
مثلوالنض المال، بكمّة بنهرته في؛ريش الوثب طواغيت من يعرف لم 'فإنه يتول،•' ونزه 

لعرحون،ج'آ/ا"أمآ(,رصوراش، محمد كتاب رانفلر ٠ الغيرة، بن الوليد به وشهر عرف ما 
.^ rw/\Aج القرآن، لأحكام الجاع )٢( 
جالكشاف، )٣( 
.٨٤/ Y٠ج الكبير، الضير أ/'اآا، ج الكشاف،  ٢٤١
.٢٣٢; ١٨ج القرآن، لأحكام الجاع ، A٣٣٢/ ج الخير، زاد )ْ( 
. A٣٣٢/ ج الخير، زاد ، ١ ٥ ; ٢٩ج البيان، اع جص 
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ولكن، ل معهم الذي الخير نهو الإسلام، سعهم أبدا، بشيء أنفعه 
.ماله كثرة رغم كله بدلك متصفا الوليد 

علىحاءت ملع( •ناء، محتاز، )حلاف، الأرح الصمات ءذ0 أن والملاحظ 
بها.اتصافه كثرة على لتدل، مالغة بصيغة افعالء وزن 

المحقيتعدى ظلوم انه معناه - اف رحمه - مقاتل نال، امجعتدا ت سادسا 
حميععلى حمله ايمكن اش-ت —رحمه الرازي ويقول، بالظلم• ف؛أتب، ويتجادزْ 
آ.واافضاتح،ر المانح حميع في نهاية أنه بمي الدميمة، الأحلاف، 

الاثام.كير ؛معنى رفعيل* وزن على مالغة صيغة رأثيم* سابعا؛ 
ا:مجموعتزأ إلى الرازي نمها كثيرة ، ١^١١نفيرها »ي ورد اعتل* ثامنا؛ 

الأكولالبطن، واسع الضخم، القوي هي؛ والأقوال لخلقه. ذم أنه أ- 
الأشر.الشديد الشى، الكيم الجافي، الغليظ الشديد، القوي الشروب،، 

العنيفج،الغفل الخصومة، الشل.يد هي؛ والأقوال لأحلافه. ذم أنه - ب، 
الظلق.ء البى الفاحش 

حلقهز دم قد فيكون بينها تنافي فلا بعض من فرية كلها الأنوال وهذه 
وحلقه.

فيأقوال أربعة عنهما افه رصي عاص ابن عن وردت، 'ازنيم* ناسا؛ 
ثلْ<لأ»زنيمأ<

.Ai/r•ج امر، اشر را( 
لطخالذمي تال المفر، البلخي الحسن أبو الخراساني، الأردي ملمان ين مقاتل هو ا  ل

دُباالتقرب؛ ثي حجر ابن وتال الضير، »ي بحرأ العلم أرب من كان أنه مع بالجسيم 
و'الاياُت،الكي؛رأ و'الضير القران' 'نثلا^ر كته؛ من وماتت، حمين منة مالت، بالتجبم، 

وما ٣٣أ/٠ ج للداوردي، المقرين ءلتا١تا ، ٥٤٥التهذمؤ، )تقريب المتشابهات' 
بعدها(.

•^،A.ج الكسر، الممير )٣( 
.A٣٣٢/ ج المسمر، زاد وانفلر ، ٨٤•م ج الكير، الضير )٤( 

جالمسمر، زاد < ٠١
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وهذاالجوزي؛ ابن نال مهم، ولتس هرص ش الدعي إنه الأيل؛ 
•مهم دلتس القوم ُي الملممز م الزنيم؛ أن اللغة في معروف 

يزنمتها.الشاة تعرف كما يالشت، يعرف الذي إنه ت الثاني 

الشاة.زنمة مثل زنمة له الذي إنه ت الئالنر 

الظلوم.إنه الراح 
هذهيكل متمنا كان الوليد بأن بالقول الأقوال هذه بين الجمع ويمكن 

بالسوءمشهورا كان كما منهم، يكن ولم بقريش ملصقا دعيا كان فقد المنان، 
الجمي.بالعيب اتصافه إلى بالإضافة والظلم 

والعتلعتل، نالزنيم الوجود، ش متلازمتان الأ■محيرتين الصفتين أن وبجدو 
النارأهل وصما في جاء لم مصحيح ففي والقبائح، الرذائل جماع هما إذ زنيم، 

كلغو'جواظرا،ضر«تال: بر، نالوا: »ألأأخركمبآهلس -ه_: ةوله 
بضفرن بل بالأحرى منهما كل عن نمر ُتكحم*أأ، زنيم جواظ *كل أحرى؛ رواية وفي 

®لااش: رسول فال ،: تاللغنم بن الرحمن عبد عن أحمد رواه حديث، ر المفتين 
،•اارنيمُلوالعتل ، دالجعظرى١٤الجواظ الجنة يدخل 

ال؛طينالقصير وقيل مشيته، في المختال اللحم كثير وقتل المنؤع، الجئؤع ص )ا(الجواظت 
,٣( ١ ٦ / ١ ج النهاية، وانفلر ، ١  ٨٨ر ١ ٧ ج سلم، صحيح رشمح 

الجبارون،يدخالها النار باب وأهلها، نعيمها وصمة الجنة كتاب صحيحه، في ملم أخرجه )٢( 

وابنالبخاري الصحة له فأثيت صحبته، في اختلف الأشعري، غنم بن الرحمن عبد هو )٣( 
٠المقيتة في اليمن من اش رّرل على قدم ممن كان ت يونس ابن وقال سعد بن واللتث لهيعة 

يسمعولم الشي عهد قي ولد ونيل التابعين، ثقات في جمان وابن سعد ابن ولكرم 
وهذاقال ثم أحاديثه يعص حجر ابن وماق صحية، له تكون أن ويحتمل الذهبي تال منه. 
أعلامسير ، ١٧٨؛/ج )الإصابة، وسبعين، ثمان سنة مات امتماعه، صحة على يدل 

٢٠( ٥ ٠ l/ ج التهذيب، تهذيب ، ٤ ٥ ؛/ ج ، النبلاء 
ج)النهاية، التكبر، العاليذل ت الغفل ت الجعفري وزن على )؛(الجعفلري: 

الرحمنعيد أحمد — أحمد ند جملترتيب الرباني الفخ صاحب قال  ٢٢٧؛/ج أحمد، مسند )٥( 
وإمنادهحن،جآا/بآآ.الشهاب-القاهرة(، )دار الما، 
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الخلق*الثديي موله: الزتيمء *الخل \]ئري هذا _س_ الص ومر 
الرحيبللناس، الظلوم والشراب، للطعام الواجد الشروب، الأكول المصحح، 

أربىتل - . - الض من التفسير ارنهذا -؛ اش رحمه - القرطى يقول الخوف،* 
الفرينأالم.أنوال 

الرازييقول الوليد• بها دم اش العاب أشد هما الوصمين هذين أن والظاهر 
نهووالقائص المثالب من له عد ما بعال أته معناْ ذاكا *_ *وتوله الله حمه ر_ 

لأنهمحايه، أشد زنيما عتلا كونه وهو الوصفين هذين أن يدل.على وهدا زنيم، عتل 
س«م.كل عر واجرأ تلمه ما اتجع غليظ حافيا كان إذا 

بالمالاغتراره وهو وجحوده، ؤلغيانه سيب إلى ألح الصفاُت، بهده وصفه وبعد 
منجريمة بذكر ذللت، على وعقب ، أن'؛اثيامايدية. ؤ تعالى؛ تال والنون 
تعالى؛تال الأولون. مطرها وأباٍليل رهان بأنه للقرآن وصفه وص جرائمه 

فىيدله أن بتوعده ذكره وحتم ، ر ه . ءايتنناعاثت_ عفيؤ تتق دا إؤ 
افه-؛رحمه - القاممى يقول ه ئفيثمحْلأمحرمح. ؤ تعالى؛ قال والأجرة 

وءتوْااوزهوه وعجبه كبره تناص بحل• إذلاله، بغاية تعالى منه عدة ُءا-ْ 

فيمبالغته وبين والإذلال المذاب من الوليد به افه توعد مجا بين تناصب وهناك 
لرسولبعداوته قريش بين متميزأ كان الغيرة بن الوليد أن فكما _._، الشى إيذاء 

فلاالنار أهل بين مميزأ بها يكون بعلامة أنفه على تسمه أن اطه توعده - -. افه 

.YYUج؛/أحد، ند م)١( 
Y) ) القرآن،لأحكام الجامع

Y•.A/؛•ج امير، التمر )٣( 
(.١٤)آية القلم، سورة )٤( 
(.١٥)آية القلم، محورة )٥( 
(.١٦)آية القلم، محورة )٦( 
)دارالباهي، عيد فواد محمد ت تصحيح - القاصمي الدين حمال لمحمد التأؤيل، محامحن )٧( 

. ٢٥٦/١٦ج م(،  ١٣٩٨. ي ٠ بيروت . الفكر 
ذإك_، !در -ى أمه حطم حس، الدنيا ثي أحقق الوعيد أن إلى المالماء بعض ذم، )٨( 

؛ال؛ان، )حا»ع هماس ابن إلى نده بحرير ابن ذكره أنمه، على كار وصمة العلامة 
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وصفوش رنانا• جزاء الموسومة، الحيوانات تخفى لا كما أحد على أمره يخفى 
البهائم،منزلة اش أنزله حث شأنه والاستهانة به الاستخفاف ش مجبالغة Jالخرءلوم انفه 
علىبالوسم اوعبر اه-: رحمه - الرازي يقول والفيل، للنزير الخرطوم أصل لأن 

أكرمعلى فكيف شين، الوجه على الممة لأن والإعانة، الإذلال غاية عن الخرمحلوم 
الرسولعداوة في بالغ إنما الكافر، ذللث، ران أيضا! وقال ٢. الوحه؟ال من موضع 

هوالإنكار هدا متثأ كان فلما والحمية، الأنفة بسب الحق الدين فى الهلعن وفى 
هن>اعن نمر والحمية، الأنفة هال.ه هو الاحرة ءالاب، منشأ كان والحميه، الأنفة 

الخرطوم(*على )سنسمه بقوله! الاحتصاص 

-،. - الني سيت، في أثر المارزة الرؤؤس هذه لتحطيم كان لقد أنول، وأحيرأ 
البامحللمع صراعه فى رسوله اه تأييد يعني بالمداب، وتوعدهم لهم الله ذم إن إذ 

•محن ظاهر وتأمحدْ توعلءهم بين فالتلازم ا الزعماءا هزلأء يمثله والذي 

الثالث،المحث، 

—. - رسوله افه وعد 
ذللث،وتحقق المن والفع ؛النصر 

كام،التي الايات تلل؛، نزول الباطل، مع صراعه في رسوله افه تأييل• صور من 
الشاراتهده أن الإلهية الحكمة وس البين. بالفتح وتبشره والتمكين بالنصر Jعده 
يصعللونكانوا يوم المسلمون عاشها التي الضعف، نزات أشد في نزلت، الوعود وهده 

ففيوفزعا• خوفا كلها حياتهم وكانتا المشركين، نبل مجن والإصطهاد المدابه بنار 
ينجوأن تصور مجرد يتصور - المضعلهدين - الملمين من أحد يكن لم الفلروف هل•. 

ووراثتقيحّمم أو عزبمتهم مح، يفكر أن فضلا المجرمين هزلأء ظلم من ه يتق
تال، ه تثتعمبجئنأد-؛ر. مء>م ؤ تعالى؛ افه قول نزل لما ولهدا أرصهم!١ 

والانتقامإذلاله في مالنة والأخر؛ الل>سا عليه؛ي الأمرين من ٌاغ ولا ، ٩١٨أ/جً 
منه.

)ا(المميرامر،ج«مأخ.
المرجع؛لمابق.ص )٢( 

(.٤٥)اة )•ا(ّررةالضر، 
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ونحنالأية هذه نزلت )نيتا ت نال عنه افه رصي الراء عن حاتم أبي ابن وروى 
.، ثاوود(أ حوف في 

نمتعهمالحرام، اليت يومون مترين لمون المحرج الحدسة يوم وني 
الي- . - اممه رسول رويا - العام ذلك في - سحقق لم وذلك، يحوله، من المشركون 

ثميالست، وطافوا وأصحابه هو مكة لحل أنه منامه في رأى أنه - اصحابه بها حدث 
معاهدةالمشركين مع عقدوا ذلك، من المكي على بل - ^ ٢٠٠٥٠ونضر؛بعضهم حلق 

بالخبزأحوا إذ بئريها، من شيثا موسهم في اام1ءا؛ة بعض وحد التي الحديبية 
بالضيم،يرمحون إنما لها بقبولهم أنهم وظنوا الصالح، شروط في والفللم الفاحش 

قالحتى عنه افه رضي الحهلاب بن عمر • العاهدة لبنود معارضة الناس اشد وكان 
الصحابةعامة تألم ظهر كما ، دينناءر في الدنية نمطي رفعلأم افه لرسول 

تلهم فال عندما _ه_ افه رسول أمر تتقيد في تثاطووا عندما - كيلك، . ؛الونم، 
مالخةأم عليه أشارت، حش احد نام فما - مرات، تلاث - احلموا* نم فانحروا أنوموا 

فلمارأسه، ويحلق هديه ينحر حتى أجدا يكلم ولا إليهم يخرج أن - عنها اث ضي ر- 
كادحتى بحضأ يحلق بعضهم وأكب هداياهم فنحروا الوانع للأمر سلموا ذللتا فعل 

.، ٤ غمأر بعضأ يقتل أن بعضهم 
العاهدة،بنود مجن الجميع على يطر ي-والخم الحرجة الثلروفإ هده في 

فيللطعن الرنف، اسثعلوا والمنافقرن مكة، لحول عدم من الجمع على باب والحزن 
تتعالى قال ؛|شارارإ، بارح ويبشره نبيه رويا بها يؤيد آية النه .-أنزل - الحم، رديا 

ممتنتامنتُك> ه ثآء إن آلثنإم أكؤد قنثأن الحي ألرءيا ر!ملمح أقت صدمحمم- د قؤ 

)ا(الدرالخيرر،ج^هاآآ.
. U٥٣٨/ج المثير، الدر اننلر >آ، 
المعيقوهو • الدني من الدنية الدنية،، انعطي ومعنى ، ٣٦٦"آ/ج هشام، ابن مبرة انظر رم 

والهوان،يالدل، نرضى ّذا أي المدعومة، يالخمالة نرضى ّذا ت والمعنى الخيى، 
(.١٣٧Aج الحدين،، غريب، ني والهاية ادناء ادة ، ٢٧١اللمازج)انظر: 

،Y٩٧٤/ج الجهاد نى الشروحل باب، — الشروحل كتاب، — البخاري صحح في الحادثة انفلر را، 
.٢٩٥م ج المعاد، زاد وانظر 
(.٢٧)آية الفتح، رْ(ّررة 
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تهى الشارات وهاو0 

الحرام.المجد لحولهم الأولى؛ 
كاملة.للشعيرة نضارهم الثانية 

.مغادرتها إلى مكة يحول لحظة من لهم الأمن صمان الثالثة؛ 

ا.نريبال كحا وعدهم الرائعة؛ 
وتتاعأعاواءه، وهزم حنده وأعز دينه فأؤلهر — لرسوله وعده افه أتجر ولقد 

افدين في الناس ولحل العيال ونالوب البلاد له ففتح الموامحلن، في النصر عليه 
أنواحا.

لرسولهتعالى افه وعد تحقق - رالباحلل الخق بتن مسلحة معركة أول - بدر ففي 
منبعون ئل حث الدبر® يبولون الجمع ؤّ~بجرم علب أنزل يوم بمكة - -ه 

١الأدبار بعضهم وولى العدد، هدا مثل وأسر ■ وكبرائهم فريش صناديد 
المستضعفةالهاليالة الفئة هده ص المعركة هده في فريش هزيمة كانت ولقد 

منهيبتهم وأذهبت السياصية بمكانتهم وخفت قريش كيان زلزلت عنينة، صدمة 
نالالصر، بهذا عباده على اف امتن لذللث، ا. أرادوار محا نقيض على العرب تلوب 
العركةهذه عن _، JbJlالقرآن وأهيال ، ^^نحأمحتدنجه!أأذلآ ؤ ت تعالى 

عليهمبمعمه ذلإهم آية، عشرين س أكثر في جرى ما تفصيلات وذكر - هميتها أل- 
Iمنها يومحثد لهم وتآييل.ْ 

وتدمكة، نح ونيل حسر، فح ونيل الحديبية، صلح فقيل؛ اياكح، المراد ني اختلف ، ١١
بدكان بل - الني لحول دون من يكن لم لأنه مكة• رفح بأنه القول محلية ابن اسبعان 

ريحالحديثة صلح بأنه القول جرير ابن ورجح  ٤٧١/ ُاا ج الوجتر، )المحرر بعام ذللث، 
آ'آ/بملُ(.ج البيان، )حاسمر كليهما، خيبر 

نرجعلا •واف ونال؛ جهل أبو نأبى بالرجؤع صفيان أبو كحهم سفيان أبي عير نجت لما )٢( 
علينإوتعزف الخمر، ونقي الهلعام، ونعلعم الجزر، فنحر نلأتا، عل فتقيم بدرأ ئرد حتى 

ابنسيرة بعدها®، أبدأ يهابوننا يزالون فلا وحمعتا، ويميرنا الرب ينا وتمع القيان، 
.Y،5A/Yج هشام، 

(.١٢٣)آية صران، آل سورة )٣( 

٣٠٣



آتقغكوتن اي عالإ أف دًظم آنتبماب دولإ' مشوق إي ؤ تعالى: نوله 
1ثأث،عندأف من ري آمحز لإو؛حلإوم، ٠٨ثن1محا^^٤ أثث'إب رماتين ِدتيى. 

بجرأئتآءِصثكامءوثئني
لأآمكؤا4صإ

ئمحيحأيتيم٢^١^١ هصممحأءوث كثثواألرعب أل؛يك ؛أوب 1، ^^٠، ! ^١٠٢قواأقيك 
ا•حقلبماتي0ه 

^بقريك>آقرئؤ تعالى؛ ونوله 
،^١٢هةلأأًئإىآقشغي. 

^محثازكأن:صلإ> وقوله 
٢•لأ ^نيظظلمئمحن. 

أكبرالمدينة؛ي عالي المرب نائل تكالبت يوم الأحزاب، يوم اش نمر وتحقق 
اليهودُعهم وتواُلأ يالعمم، الوار إحاٍلة Jالديتة واحاؤلوا المرب، عرفته تجاع 

ونصرجده اض فأعز معه، ومن الرسول لأستتصال الداخل ش والنافقون 
كماالسالخون، يرها لم وجنودا ريحا عليهم أرسل إذ وحده، الأحزاب وهزم عبده 

عليهمممتنا تعالى تال 

،•ب؛ ثظاةهبماسلونيهل. 
دي1أقآلبمكلأسيظهلمؤ تعالى؛ نال نحورهم، ش أعداثه كيد اش رد وبدللث، 

•٢ محئإ. ١٧^ءذآلإثاةجثآك

وة)ا'-آ\(.الأنفال، سورة )١( 
(.١٧أيه)الأنفال، سورة )٢( 
(.١٢٦آية)الأنفال، سورة )٣( 
آية)٩(.الأحزاب، سورة )٤( 
(.٢٥آية)الأحزاب، سورة )»،( 

٣-



Iتعالى قال ينه، المال من واسثصاله؛ بقتالهم حيانتهم على اليهود الده عانب كما 
لهاب ه ؤ

سوو1تبمتايرتلم؛تأهىمأتؤلأم ألأ؟ثممودقثئم وؤكىمما. 
م؛إ.لأن.

ألحكقد الأحزاب هزيمة فإن قريش، مة أذمت، ند بدر غزوة لكنت، ؤإذا 
الرسولجعل مما - اض رسول حش من ئاطة العرب موس في الزعب 

إليهم*نير تحم يغزونا دلا نغزوهم *الأن ت الأحزاب هزت حض يقول 
صماالملمين يعفى حبه الذي — الحديسه بصالح كدلكؤ اض نمر وتحقق 

إة١تتالكتثاؤ اJاJسة إلى قائل ومحو عله أنزل إذ مستا، فتحا اش وعدم - وء1الا 
ارضيالأنماري جارية بن مجمع عن والحاكم أحمد الإمام روى ،• ه؛ محنا. 

^٠١٤- . - اش رمول يلغ حتى الحديبية م - . - اش رسول مع أقثالنا قال؛ عنه الله 
مالبعض الناس بعض فقال - افه رسول نحو يرسموزر الناس فإذا الغميم 
-وحدنا حش فحنكنا الناس بعض فقال - -ه افه رسول إلى أوحى قالوا للناس 
ؤإناعليهم قرأ الناس عليه احت،ع فلما واقفا، الغميم كرنع عند _ ه _ اش رسول 

إنهييد* شي اوالذي •' قال هو؟! أوتع •' الناس بعفى فقال مستآه فتحا للثج فتحنا 

(.٢٧_٢٦)وة الأحزاب، سورة )١( 
ج؛/و*ها.الختدق، غررة باب — المعاني كتاب — البخاري صحح )٢( 
.( ١ ) آيت القح، سورة )٣( 
الهثرإلا الد لمول عيد على القرآن حمع من أحد الأوسي، الأنصاري جارية بن مجمع هو )٤( 

حشإماما فيه بهم يملي مجمع وكان الضرار، مجد اتخذ ممن جارية أبوه كان ٠ منه 
كاناليس نائلا؛ الإمامة له،ي يمح أن حلاثته ثي الخهلاب، عمربن رثض لذللث، أحرق، 

لهفآذن أمرهم من علمتا مجا محو إلا إله لا الذي واه يقوله: ه نفعن فداثع اال٠نافقين؟ إماما 
)الإصابة،معاؤية حلافة في مات الكريم. القران ليعلمهم الكوفة إلى وبعثه ذللث، بعد 
(.٤٧/١•اضدم،، تهزس،، ٤٦٨ج

)معجمأميال، بثمانية عمان أمام واد وهو والمدينة، مكة بين الحجاز بناح؛ة ءويح لْا 
اوللان،جأ/'اأأ(.

اارّمه(.مائة سراعا)اللمازج يدموزإليه )ا"(اي 
(.٢٦١/١٦جالقرأن، لأحكام )الجامع الخناب، بن عمر عو القاتل أن )٧(دوي 
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كما- لرسوله افه حققها الش الفتوح أعظم من بل ضحا كان لقد حقا ا ^٠١ ٥١
أعظملكن ضحا الإسلام ش اممه نتح *ما الفتح؛ هذا عن الرهرىأ'أ، شهاب ابن نال 

وأمنالحرب وصعت الهدنة لكنت فلما الناس، التقى حيث القتال لكن إنما محنه، 
أحديكلم نلم والمنازعة، الحديث ش نتفاوصوا فالتقوا بعضا، بعضهم كلهم الناس 

لكنس مثل الإسلام ني نتن التينلث، يحل فلقد مه، يحل إلا شينا يعقل بالإسلام 
ألهمذلك على اويدللخ، اّه_ _رحمه القرطي زاد وأكثرام. ذلك نل الإسلام ني 

نيثمان سنة الحديبية عام بعد ولكنوا وأربعماتة، ألفا الحديبية يوم ت سنة لكنوا 
آلاف*.عشرة 

تحققمتضعفا، مكرعا مكة س _ . _ الرسول هجرة س ّتوارت، ثمان وبعد 

آلم؛اث■ءثلى أكبمانغ إى ؤ مواسيات هجرته ؤلريق ني عليه أنزل يوم له افه وعد 
مفلفرأناتحآ القح يوم إليها فعاد مكة إلى عباس: ابن غال رإدكإلن،*عاؤ 

الناسبين تحول لكنت، الش العقبات، كل ومحطمآ مكة، فى الشرك سلطان بدلك منهيا 
سهم، من فيهم بمن أنواجا- اس دين في الناس ندخل اض، دين في الدخول وبض 

٠ترسى صناديد 

علىدسه اش وأ؛لهر وأؤلرافها الجزيرة له دانت، الفتح هدا مجن سنتين حلال وفي 
تعالى؛فوله مليا بمكة عليه أنزل يوم بالكامل له اض وعد وتحقق لكه، الدين 

جآأ/هه؛،الذمي، ودا؛قه لم مشرمحل على صحيح وثال مستدركه في الحاكم أحرجه )١( 
.جأ/'اا،لالعثلم، القرآن وانئلر-ض  ٤٢••T/ ج السند، أحمدفي 

وعالمالأعلام الأئمة أحد كلاب، بن زمرة بتي من الزعري شهاب بن لم مبن محمد مو )٢( 
بنعمر لأمر اسجابة الحديح، دون من أول وهو الحديته، علم ش رامحا كان والتام الحجاز 

يحفظمنه. علما أكثر ولا شهاب ابن من اجمع عالما رأيت، ما الالأث، عنه تال المزيز، عبا 
بنء»لا» عن وروى وغيرهم وجابر وانس عمر بن اف عبا من سع حدبثإ، الني من نحوأ 

)صيرومائة، وعشرين حمس سنة رمضان ش مات، وغيرمم. المزين مد بن وعمر رياح أبي 
ا'/هأأ(.ج اكهديج،، تهذيب  Ty\/oج الملأء، اعلأم 
القرآن،لأحكام الجامع  ٨٨٨٦ج البيان، )٣(جامع 

المنثور،الدر ، ١٦٦ص النزول أمثاب ني النتول لباب وانفلر ( )٥٨آية الضمي، محورة )٤( 

النيان،جامع ، ١٧٩*أ/ ج القرآن٠ عليلتأ نرض الذي •إن اب ب— البخاري صحيح )٥( 
ج«آ/«ع.
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رداص^عفيمحهتانج:يءص©بم'''. ؤ
اضنمر ،ارهكذا فول،: _ -. لميه اش حققها الش الأنممارات ِ اه رحمه ِ كثير ابن 
هيكلمته فجعل وعاداه، وكذبه وناوأه حالفه من على وأصحابه - محمدأ نبيه 

إلمحاترمه ظهراني محن من بالهجرة يأمره الأديان، محاتر على الظاهر هو ودسه العاليا، 
بدر،يوم المشركين أكتاف منحه نم وأعوانا، أنمارأ فيها له وجعل النبوية، الدينة 
مح،مقرمحن فامتاتهم مرانهم يأمر صناديدهم، وفتل وحيلهم، عليهم فنصره 

فقرتمكة، عليه فح فريبة مدة بعد ثم منهم، الفداء باحدْ عليهم مى ثم الأصفاد، 
فيهكان مما به تعالى ار،ه فأنقده المعظم \دحلأف الحرام الحرم البلد وهو ببلده، عينه 
ولحلبكاملها، العرب، حزيرة له ودانت، اليمن، له وحضعت، والشرك، الكفر من 

اضفأتام العفليمة، الكرامة مجن صده له لما إليه افه همه ثم أنواحا، اض دين ش الماس 
تعالىافه عباد ودعوا وجل، عر افه دين عنه فبلغوا بعده، حلفاء أصحابه وتعالى تبارك 

والقلوب،والقرى والمداتن والأقاليم والرّاتيقلآ، البلاد وفتحوا وعلا، حز افه إل 
الدينهذا يزال لا ثم ومغاربها، الأرض مشارق في المحمدية الدعوة انتشرت حتى 

الاءةاأتاتمامصوراظاهرأإرنيام 
القرآنلكن حيث منجما عاليه القرآن بإنزال اله رسول ميت نم وهكذا 

إلىوانتقل لكملة مهمته أنجز حتى مجزيدأ، وثالثة موجها وأحرى مدافعا تارة عاليه يترل 
٠عرصيا راصيا ريه جوار 

في- . - اف رمول بها حظي التي التكريم صور بعض نجد الثالث، ايابج وفي 
•الاحرة في بها بمحثلى موف المي وبعضها الدنيا 

(.٥١أيه)غافر، ّورة )١( 
ارستق•(محالة •ا/آاا ج )اللسان، المواد، وهي • ُمب نادسي رمحتافا، جمع الرمحاتيق )٢( 

(.٢^T١٢/ ج البلدان، )محعجم حولها رمحا العراق، أرض أي العراق رصتاق ت بالسواد والمراد 
. ٩١. •٩ ؛/ ج المقلم، الازان تمر )٣( 
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اكي|إصالزمحمًكانت
^ي ش ذك رم 

تفصول حمسة على ؤيثتمل 

•عليه والثناء وحمائمه ه الرسول صفات الكريم القرآن إبراز ت الأول الفصل 
الصلاةعليهم السابقين الأنبياء ساتر على . محمد الني تفصيل ت الثاني الفصل 

واللام.

ه.الني طائ اوؤ.نين أر الثالث: الفصل 

•ه الض •ع الأدب المزمتين أمر الرائع؛ المصل 
ه.عتابه في واللعلف دعاته ؤإجابة رغباته وتلبية بالمعجزات تأييدْ الخامس: الفصل 
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الأولالفصل 

النيإ؛راناهممحممم 
علوالفاء قرخمامحه 

ماحث؛عشرت وفي4 

.بالعبودية . وصنه الأول؛ المحث، 

.الُظيم يالخالق . وصفه I الثاني الحث، 
والرحمة.بالرأفة . وصنه I الثالث، الحث، 

•المنير يالراج وصنه. الراع! الحث، 

•المؤمنين على منة .ؤ بعثه كون • الخامس الحث، 

النبيين.خاتم كونه. الماد،ى؛ الحث، 

ذكره.•ورغ وزره ووصع مجيره رح ث ت الماع المحشر 
عليه.وملأتكه اش صلاة الثامن: الحث، 

.•يازكرْ مقترنا المم ورود ■ الناصع المححؤ 
أنفسهم.من بالمزمتين أولى ه المي أن بيان العاشر: البحث، 

الأولالميحث، 

بانموديةه وصمه 

الإنسانإليه يصل أن يمكن التي القاماتر أعلى هو فه المودية مقام يعد 

٣١٢







غلفآ(وقإوو\' صمأ، وآذانآ عميآ، أعينآ 
سجاياهعن سجية الحميدة الأخلاق كات إذ بالكامل، الوصم، هذا تحقق وند 

.غيره عن تميزه كانت، المخ 

يتدنسفلم ورزاياها، الجاهلية مانح من  ٠٥١حفظه أفلفاره ونعومة صغرْ فمني 
.للحياء وزنا يقيم لا مجتمع في — الحياء يخدش مما شيئا يقترفإ ولم ها، بدن

ولمينفه تأديبه وتولى صغره من الد راحفظه اض؛ رحمه القرطي الإمام يقول 
الجاهلية،أحوال، إليه كنه حتى به يفعل افه يزل ولم ، لغيرْ ذلك من شيء في يكله 

للمحامنوحمع عليه وعهلمإ به لهلف، ذللنا كل منها، شيء عليه يجر نلم منها وحماه 
لديه«رآ/

)ماI يقول ه اممه رسول ممعنا •' نال عنه اممه رصي طالبا أبي بن علمح، عن 
اللهيعصمني كلاهما الدهر، من مرتين إلا به يهمون الجاهلية أشل كان بما هممتإ 

لأهلهاأنمام في ماكة أعلى ز قريش من معي كان لفتى ليلة قلتج منهما• تعالمح، 
،نخرحت، نعم■ قال الفتيان، تمر كما الليلة هده أّمر حتى لحمي؛ لي أبصر ترهم،• 

هدا؟ ١٠فقالت، وزمر، دفوفا وصولنا لحاء سممتا مكة دور من دار أدنى حنتا فلما 
والصوتالخاء بدللث، فلهويتج امرأة، تزوج قريش من لرحل فلانة، تزوج فلأن نالوا 
ذللثامثل معتا قفرجعتا • الشمس مس إلا أيقظني فما فنمتؤ عيتي غليتتي حتى 
صإلا أيقظني، فما ■مني،؛ وغلبمي، سمعت بما فلهوت لير، نل ما مثل لي، ئيل 

ايثهرسول قال شيئا، فعلتج ما فقلتا فعلتؤ؟ ما فقال، صاحيي إلى رحعتج يم الشمس، 
تعالىالله أكرمنير حش الجاهلية أهل يعمل مما بوء أبدا بعدها متا ٠٠مجا فوافه 
بمبوته(>م.

الأمين،الصادق لقبا على حاز حش قومه بين، والأمانة بالصدق أشتهر وكدللئا 

دلأتلوانظر ؛U/Y ،Uج الرق،، يى افنمج كراهة باب، المع. _محاد، صحح )١( 
ال؛هقي،جا/؛ي-أ.

للمناوتم<،ج؛/؛'اآ■القدير، فم، )٢( 
٢٤٥أ/ج الذهبي، ووانقه لم، مشرط علم، صحح وتال، مستدركه، يي الحاكم آحرحه ( ٣١

تقامت،.رحاله I وتال، الزار، وعراه ( a٢٢٦/ )ج الزوائد مجمع ني الهيثمى وأورده 
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اوالرسالة؟ الوحي بعد فكيف إليه، يوحى أن ئبل وأغلاها الأشياء أنمى على 
واللام;الصلاة عاليه قال كما الأخلاق، مكارم إلى دعوة ذاتها ورسالته 

فيصببا ذلكؤ فكان ، الأخلاق(؛ )صالح لفظ وفى الأخلاق* مكارم لأتمم ®؛عثت، 
عندما— عنها اممه رصي عانشة المرمنتن أم وصفته ولقد خلقه. ورفعة ه نفزكاة زيادة 

أء8له(؛ىوويسخط ، يرصاْ يرصى القرآن، خلقه )كان : بقولها- خلقه. عن سئلت 
فكانالكريم، القرآن هدي على حياته كم، مد ه افه رسول أن الكلام هذا ومعنى 
عنه.ينهى ما لكل مجنبا الكريم، القرآن إليه يدعو ما لكل ممتثلا 

mالمي أخلامح، من نهر القرآن ز ذكر خلق كل أن القول يمكن عدا وعر 
•به المؤمنون أمر أو إله وجه أو الني. به وصف، ما ذللث، في يستوي 

>كقولهتحالى: 

فتمما ءقسي ءي،ثر أنمهقم من رسولتث ثآءْ؛قم أثد ؤ تعالى; ونوله 
،.^١٤لهك<رثوفبر. 

ذتم،آأمراش«■وتسعيرآثتأمرإلٌدفينألإنشنؤتعالى; ونوله 
عتهدقم^١ تهدآف نأؤبجإ ثدؤرر>ى. سعلآهأدقمحفم ؤأتي والتنء==قي 

ةآقبملثماسؤذك>ه؛ْ،.
ِؤ،عهالإمن.علبممحامأمؤ إ تعالى وقوله 

وأورد، ٦١٣أ/ج الدهي، ووافقه لم، مشرُل علمحر صحح ونال، متيركه في الحاكم احرحه )١( 
ولمزاكب في والمهضر والحاكم الأدب في الخارى إلى وعزا، الصغر الجاح في اليوهلي 

(.٢٥٧٢; ج ض, اس)نص بل 
لممأحرجه ُلويل حديث، وعوجزءمن ا/اّ*'ا، ج النوة، دلائل في ند، بالمهني أحرجه )٢( 

.٥ ١ ٢ / ١ ج الليل، صلاة جاح ياب - ونصرها المسافرين صلاة كتاب - صحيحه »ي 
(.١٩٩آيأ)الأعراف، )م(مورة 

(.١٢٨آة))؛(ّررةالنوة، 
(.٩١-٩٠آة)الحل، سورة )٥( 
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همحليىمأتادرن.ٌهم
هخء،ظغ1مةاهن. 

لدلكالمقام، بنا لطال التفصيل على . ادقه رسول أحلاق تذكر أن أردنا ولو 
أزواجهوهم عشرة له وأكثرهم به الناس ألصق ذكر0 ما بض إلى بالإشارة أكتفي 

بيده. ؛؛'أه رمول صرب رما • قالت عنها افه رصي عاتثة اامؤمئين أم فعن وخومه. 
ةْلشيء منه نيل ولا • افه سل في يجاهد أن إلا حائما، ولا امرأة لا ت ت3ل شيثآ 

.، له(ل نينتقم تعالى افه محارم من شيء تنتهك أن إلا صاحبه، س ننتقم 
سنينعشر افه.، رسول حدت )لقد قال: عته اش رصي مالك بن أنس وعن 

أفعله:لم لشيء ولا كدا؟ فعلتؤ لم نعلته: لشيء نال ولا قط، أم، لي تال ما فواممه 
ألأس،كاوا(ص.

يقولكان سبابا ولا لحانا، ولا فاحشا، اض. رسول كن )لم تال: أيضا وعنه 
جينهءر؛،.ئرب لة  ١٠#: النعثة عند 

لهربه تزكية عليها استحق الي ه افه رسول أحلاق س فيض س غيض هذا 
فيحاصة بصفة الرحمة حلق عن تفصيل مزيد وسيأتي حلق لعلى ؤوإنك 

التالي.الطلب، 

الثالث،المحث، 

والرحمةبالرأفة وصمه. 

بالخلقوصفه نحتا يندرج والرحمة يالرأفة ه الني وصف أن لمعلوم اس 

.٩( — آية)١ المزمتون، محورة )١( 
.للاثام،جإ/أاها•ساء،وته. باب - الفضائل كتاب _ صحيحه ني ملم أ-محرحه )٢( 
حلقا،الناس أحن افة رمحرل كان باب - المقاتل -كتاب صحيحه ؛ي لم مأ-حرحا، )٣( 

.جأ/يىاِ\
. ٢٢ ٤٧ه/ج واللعن، الباب من ينهى محا باب - الأدب كتاب - صحيحا< ني البخاري احرحه )٤( 

تقالكلمة وكأنها يمينك ترن توله؛ ونفليرما حميمتها يراد ولا اللسان على تجرى كلمة وص 
ل/ا/ا"أ(.٠ ج ^، ٧١لاللدعا،)انثلرنتح للحض 
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أعه;شن لا حش الطفل؛ يكاء سمع إذا الصلات ني تجوز• - ٣
وأناالصلاة لأدخل ءإتي ت تال الشي. عن عنه اف رصي مالك بن أنس عن 

منأمه وجئ شد؛ من أعلم مما صلاتي ني فأتجوز الصى يكاء نآبع إءلااتها، أريد 
كائ4«را/

تله المناوتين بأعاJائه رحمته ت ثانيا 

افأن بمعنى اى فقط، لأتباعهم رحمة كانت السابقين الرسل بعثة أن عرفنا 
والمحبالخف يصيبهم أن اممه ستة جرت فقد المكذبين أما وأتباعه، الرسول ينجي 

الأسمالهلاك مجن ه لرسوله المكذبين عانى اف أن حين في . . والهلاك. 
قالوكافرهم. مؤمنهم ٧عالين، رحمة بعث ه الني لكون والمخ، والخف 

عنهما؛اطه رصي هماس ابن يمول ه فكفك. أربمكك"للأية وتآ ؤ تعالى• 
باشيؤمن لم ومن والاحرة، الدنيا في الرحمة له كتب الأخر واليوم باش امن امن 

والقذف'االخم، من الأمم أصاب مما عوقي ورموله 
لهميل>عو كان بل عدايتهم، على حريما بأعيانه رحيما . اممه رسول كان ولقد 

٠إهلاكهم في يتسثب أن وتحاشى بالهلاك عليهم يال.ءو أن ويأبى بالهداية 
يلي:مجا بأعيانه رحمته صور ومن 

•، لوسلإمحلة على دعانه عدم - ١ 
،.اامكاو؛ينلعلى الأحثبين باطاق الجبال ملك عرض نوله عدم - ٢ 
لهمالصفا قلب ربه أل يأن له م3لالبننهم في للمكذبين اتحابتته عال*م - ٣ 
ذهارم.

بكاءعنل. الصلاة أخم، من باب والإمامة، الجماعة كتاب — صحيحه في البخاري أحرجه )١( 
.المي،جا/>هاا

آة)ب'ا(.الأنبياء، )أ(ّورة 
جالبيان، جامع )٣( 
البحث.من ٢٦٤ص ني الحديث ذكر ^  ٢٤١
ءالبحث من  ٢٦٥ص ني الحدينؤ ذكر تندم لْ، 
البحث.من  ٢٣٣ص في الحديث، ذكر تقدم )٦( 
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تيالأذئاغإ،لأاماإقإيلثآألي؛لوا ؤ تعالى! نال المير، بالسراج 
•، ^١ أاي.إإديمحءدبم/لماننهلو، 

ِمجالذي الزام الصباح هو »الراج« اللسان ولي 

لذلكلغيره، ليضيء ه نفمن يتولد أته يمعتى ذاتي، الراح نور أن والمعلوم 
قالمكتب، نوره الذي للقمر حلافا ذاتي نورها لأن سراج، بأنها الشمس اف وصف 

هالرسول يئن الشبه ووجه ، ه؛ ئ؟دجمل،أكر،ةجا. ؤ • تحالمح، 
الحسية،الفلال٠ارت، لإزالة بنوره يستضاء الراح أن فكما وبين؛ واضح المنير والراح 

الزمخشرىيقول والضلال. والكمر الجهل ظارما'تا لإزالة يه يهتدي الرسول. كدللث، 
كماالضالون، يه واهتدى الشرك ءللخااّثا يه جر اف لأن بالمراح أشبهه افت رحمه 
،•٤١٠^ويهتدي المنر بالمراج الليل ظلام يجأى 

الشمسنور كفلهور ظاهر الرسول. أمر أن بيان التشبيه بهيا الراد يكون وتد 
فيماظاهر وأمرك *أي فقال: اش رحمه كثير ابن إليه ذهب وهوما أحد، على يخفى لا 

إلامعاندارإشراقهاوإضاءتهالايجحدهافي كالشمس الحق مجن يه جثت 

يوألخيثس، يتآنل ؤ تعار: قال بالنور، اش وصنه المائدة محورة وفي 
آلخجشامن نحموث ْفنتم تثا ْ=قثةا ثم ثبغث رثوثثا ٢^٠٠=^( 

^قدفقوله: . ٢٦١^دض؛ببينsاؤم^ 
لأناشتمال؛ بدل وهو جاءك٠لرموكاه ^قد قوله: محن بدل نوره افه من جاءكم 
٢الزجاج^ إليه ذهب ما وهو ٢٧١والقران*الهدى مجيء ض اشتمل ه الرسول مجيء 

آاة)هأ-أ*؛(.الأحزاب، صورة )١( 
اسرج•.مائة  Y٢٩٧/ج اللسان، )٢( 
(.١٦)آية نوح، سورة ، ٣١

.٤٣٢)؛(الكشاف،ج''آ/
.٥ ٠ 0 م/ ج المقلم، القرآن شتر )٥( 
(.١٥)آيت الماتدة، صورة )٦( 
.١ ٥ ١ ٦/ ج والثتوير، التحرير تفسير )٧( 
الممند،لزم زمانه نحوؤ التغدادي، الرجاج السري بن محمد بن إبراهيم إسحاق، أبو الإمام هر )٨( 
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'•نقال اش رحمه حرير ابن واحتاره ، بمحمد.ور النور مرا إذ وتناده، 

وأظهرالحق، به اش أنار الذي محمدا. بالنور، يعني نور* اش من جاءكم رند 
الحق،إنارته ومن الحق. سن به استنار لمن نور فهو الشرك، به ومحق الإسلام، به 

بعدهاالش الأية أوصحت، ثم ومن ، ٢١الكتاباامن يخفرن كانوا مما كيرآ للهوي سنه 
هي:أمور ثلاثة ني الكريم النور هذا مهمة 

افه.ءذاب< محن النجاة ٍلريق إلى اسعه مجن إرسال - ١ 

محألإفيعصظز،أئمحّؤ تعالى: قال 
والإيمان.المرنة نور إلى والكفر الجهل ظلمات من الإحراج - ٢ 

^بجايرتاثمح،لكأشطلهؤ تالتعالى: 
الإسلام.وهو الحق، الدين 'آ.الهدايةإلى 

/ؤ تعالى: تال 
حستآ،نورآ - هدايته نور - المنوي الزر حاب إلى لميه. افه جمع وتد م،وا 

الوجه،ومحيء كان أنه الني. روية تشرفوا الدين أجمع فقد جماله، نور وهو 
الشمائلني كتاب أي إلى الرحؤع ؤيكفينا البدر. ليلة القمر كأنه جماله نور يتلألأ 

المرصعلى لقف، السنة كب في الني. منام، في باب أي إلى أو 
تيلي ما ذكر هنا ويكفي س، الشي وصفإ ني والدقيقة الكثيرة 

القرآن،امعاتي محاب منها: حثة تألمه له درهما، يوم كل الرحاج عمل من يسله كان ل= 
الشلأء،أعلام )سر مئة. ونلأيث، عشّرة .ى إحالسنة مات ءالاشتماق، و القروصرإ٠ ار 

.YV'/Tج للشوكاني، القدير نح ج المر، زاد انئلر: )١( 
.\lT•\/ج /شاكر، اليان جاح )٢( 
(،١٦)آية المائدة، صورة )٣( 
(.١٦)آية المائدة، صورة )٤( 
(.١٦)آية المائدة، صورة )٠( 
لأبنالمطس، بأحوال •الوم ومحاب الترمذي للإزم الحمية، ،الثماتل محاب مثل )٦( 

•كبر لأبن الرسول.٠ رسماتل وكتاب الجيني، 



كأن. الذ رسول من أحسن رأيت *ما تال؛ عنه اطه رصي هريرة أبي عن 
•،  ١٠وجههفي تجري الشمس 

ليلة*ي . اش رسول *رأيت تال؛ عنه افه رصي ّمرءرم بن جابر وعن 
مناحن فلهوعندي القمر، وإلى إليه انظر فجعلت حمراء، حلة وعليه \>نما0م 
القمر^/

بللا، تال السف؟ مثل اش رسول وجه *أكان عازب؛ ين ، البراءر رجل وسأل 
الأحاديث،.س ذس، عير إل القمر«رم مثل 

الخامسالمحنأ 

المومشنعلى ث بعض. كون 

علىمنه وتفضلا وجل عز اش من ى-رى نعمة . اممه رسول بعثة كانت 
المراؤلإر وهدايتهم النور إر الفللمات من إحراجهم في ساّ كان إذ العالمين، 
إلعر منآمه لق. ؤ تعار؛ تال إليهم، سعثته عليهم افه امن لذللشر المستقيم، 

^^؛يئتوآنمكنثوإ0
•، ^١٧'كامأبااودمح،مله. 

. ١٥ص لأبنكبر، الرسول اشمائل )١( 
أختاوثاص أبي بنتا حاس وا«ه زمرة بمي حلفا _،_،، ين -بمائة ين سعرة بن جائر هر )٢( 

يهاوايتتى الكونآ نزل المحح، اصحاب، له اجّج صمه، للأيه له وناص، أبي بن معد 
٢١( ٢ ١ / ١ ج )الإصابة، ومعين. اربع سنة العراف، على يثر ولاية ني نوني دارا، 

م٨٧(.ج ممعرة)الهاية، أي إصحيان: )٣( 
سامةالعلم -دار الرمي ضف محمد )تحقيق  ٢٦ص لاكرمذ-ي، المحان.ية، الشمائل )٤( 

والشر-حار،-الأور_مآ-ا>م(.
عمارة،أبا بمي الأوسي، الأنصاري الأوس ين ماللته ين الحارث بن عازبذ بن الراء هر )٠( 

الجملعلي •ع شهد • غزوة عثرة خص الرسول. •ع وشهد أحدأ، وشهد بدد يرم اشم 
سنةلقتل، الآيممحر بن سب امادة هم، دارأومات بها وائم الكوفة نزل الخوارج، وقتال وصمن 

)الإصاية،جا/ب؛ا(.. وبين اثتتتن 
.T١٣٠٤/ ج الض.٠ صفة باب المناقب، كتاب — البخاري صحيح )0 
(.١٦٤)آيت عمران، آل صورة )٧( 

٣٢٥



تضمنتوقد ٠ بالذكر خصوا لذلك الإسلام أهل إلا النعمة بهده يتتئع لم ولنا 
محمد.,إرسال في عليهم اه منة تزكي أمور عدة الأية 

العربي،بلسانهم ؤيتكلم البشري جسهم من أي أنمهم* ٌُن أنه الأول* الأمر 
تإواملوولأ؛ىرإم؛يكؤ تعالى! تال كما حاصة، يمنة العرب على منة زيادة هذا وش 

وسائرقريش هم ه السي وقوم الشرف، بْهض فالذكر • ، ه' ؤ وسؤف 
٢.والآ->رةر الدنيا سرق بالإسلام نالوا فإنهم العرب، 

ّا؟ان الكر؛م، القرآن عليهم يقرا أي الكتاب* عليهم أتلو أنه اكاني: !لأم 
اشفأكرمها قراءة، أو بياية لها عهد لا جاهلة أمة أمة كانوا أن بعد اماTة يهم يز 

^تيأءص'دصدبمإثثمؤ تعالى: قال بدلك. 
هوهملنكإينتلمح،م،له. 

وءنوالمعاصي الكفر دنس من بملهرهم ومعناْ *يزكيهم* أنه الثالث: الأم 
بص-ذل ^١ بل الخرب، كان فقد وأرحامها، الجاملية أعراف 

ادأوابص ي المشرير٠، التاريخ مراحل أحط من هي مرحلة في الني 
*؛^،•٧١والذال الخلقي الانحطاط عن فضلا والهامئة والاقممادية الانجاعية 

الرّولهدا وال؛؛عثة \ه ذ كدرك يوط الخرب وضع إل أشير أن ويكس 
دنذال فقد ^^؛، ١١هدْ ص يحددا عنه  ٥١رصي طالب أيي بن جعفر* وكوع 

الأصنام،نمد جاهلية، أهل توما كثا )أيها نه.  ٠٥!رض يدي 
.٤( آيه)٤ النحرف، محورة )١( 

اكزيل،ج؛/ا،أ.لعلوم )آ(اكهل 
اية)آ(,الجمعة، )٣(صورة 

ضالمن لأيي الميم المحاب اننلر الفترة، تلك ثي الأمم لحالة ؛^، ٠١١١الوصف عر )٤(للوقوف 
الطبعة- الكريتؤ - القلم )دار  ٩٤-٣٦ص الم—لعض، العالم؛انا>ءلاط حر •ماذا ١^^، 

م(. ١٤٠٢الثالثة، 

يمحرالإمحلأم، إلى الماشن أحد اف.، رسول عم ابن انمللب همد بن 'نالب أبي بن جعفر و ه* 
عامالمدينة قدم حتى المهاجرين لض المع بها وبقي الممشة إر هاجر سن، بعثر عليا 

ءجاعل.أمؤتة معركة فى امحتشهد المساكين، أيا اش رمحول كناه حش للماكين محيا كان حيير. 
ا/\ا؛أ(.ج )الإصابة، للروم. 
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مناالقوى ويأكل الجوار، ء وني الأرحام، ونقي الفواحش، ونأتي المسة، ونأكل 
وأمانتهوصدقه نسه نعرف، منا رسولا إلينا افه ، iiuحتى ذللت، على فكنا ، الضعيف

مندونه من وآياونا نحن نعبد كنا ما وئناغ ونعبالء، ، لتوحدْ النه إلى فدعانا وعفافه، 
وحننالإحم، وصلة الأمانة، وأداء الحديث،، ق بمن وأمرنا والأوثان، الحجارة 
مالوأكل الزور، وقول الفواحش، عن ونهانا والدماء، المحارم عن والكفن، الجرار، 

بالصلاةوأمرنا شيئا، به نثرك لا وحده افه نعبد أن وأمرنا الئخصنة، وعدن، اليتيم، 
.٢١١.(.والصيام.والزكاة 

فقال(؛الرسول.y، فيها بعث الم، الفترة بتللثج بتدكيرعم الأية ا؛ثه حتم ولهذا 
•بزب ضلال سذر،م، كانوا 
بقولهالقرآن أحكام يعلمهم )ي ا والحكمة الكتاب، ايعلمهم أنه ت الراع الأمر 

اسممتإت افه رحمه الشافعي الإمام يقول بالمنة، الحكمة العالخاء نر لذلكإ وبفعله 
يكرالقرآن لأن افه. رسول سنة ت الحكمة ت يقول بالقرآن العلم أهل من أرضى من 

وافه- يجز فلم والحكمة، ااكتاب، بتعاليمهم حلقه على منه اطه وذكر الحكمة، وأئعئذ 
اشا(>آ<.رسول سنه إلا هنا ها الحكمة يقال أن - أعلم 

اكناءأعفلم مجن هو إليهم الرسول. يبعثة المؤمنين على الامتنان أن وءلاهر 
ؤالزمنين على به لمتن أن ومكانته عظمته مجن بلغ إذ عليه، 

المادسالمحث، 

المئينحاتم  Wiكدنه 

حتمإذ والمرسلين، الأنبياء آحر يكونه الأنبياء ساتر على ه محمد نبينا تميز 
أباتثني ماكان ؤ ت تعالى تال نبي، ولا يعده رسول فلا الإلهية، الرمالأيتج يبعثنه الد 

■• • ^صرنيلأفدغات'اك>ا 

l^iصاس-يروت<.در )تحمقاساحد ص٨٧_، إرإت'%ئ
.٤( )• أية الأحزاب، صورة )٣( 
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بمحمدالموات حتم على صرح ص الأية هذه أن على المعسرون أجمع وغد 
نىلا كان وإذا بعدم، نى لا أنه »ى نص الأية افهده اه؛ رحمه كثير ابن يقول 

الموة؛مقام من أحص الرّالان مقام لأن والأحرى، الأولى رسول فلا بعده 
/بمعكسلأ ولا ني رسول كل غإن 

رإنت . نوله ت منها حديث، من أكثر فى الأمر مذا - ه نف- ه المي أكد كما 
الحاشروأنا الكفر. بي افه بنحو الدي الماص وأنا أحمد. وأنا محمد. أنا أسماء. لي 

٠١٢٢^أحل بعد0 لمس الذي العاقب وأنا ندمي. على الناس بحشر 
نينمجدل أدم وإن المئين، وحاتم افه مد *إض جق: نوله ا ومنه

.«مء.فه.
تأهمها مقتفيات، عدة برسالته. الرسالات ولختم 

توتامان ،، ١٠كارسالته تكون أن - ١ 

بعثةإلى ا حاحة١ أى بالتالي يبق نلم ه، محمد برسالة الرسالات افه أتم فقد 
عرفةيوم مح، ق رسوله عر اف أنزل وق كف ه، المي رسالة يتم آحر رسول 

الملمينعلى بها يمتن ايه ~ ّعائر0 محن معيرة لأداء الملمين تجمعامت، كبر ا٠ 
٠٥٠١م/ج المقلم، القرآن تنير )١( 
كاب— البخاري صحح ،  ١٨٢٨؛/ج ه، أممائه ض باب — الفضائل كتاب لم، مصحيح )٢( 

٠ ١٨٠٨/٤ج الصف، محررة التفسير، 
الييهقيواحرجه ، ٦ ٠ ٠ y/ ج الذهّي، ووافقه الإستاد صحح وقال مستدركه في الحاكم رواه )٣( 

افقضاء في كدس كان أنه يريد ا ينته في لمنجدل آدم ءإن ت وتوله  ٨٠ا/ ج الدلائل، ني 
البثر.أبو يكون أن نيل ومديره، 

الأمم.من أمت في ني إيمال إل تدم أماب أدبمة اث لحمه المودودي الأعل أبو ذم ، ٤١
أحرىأمة لأيث ولا الأسلاب للأمن حاجة فلا . الخم، ببعثأ ذاك ند الأصاب عل■، إن وحنث 

يلي:ما ياحممار عي الأسباب وهذه محملؤ.. بعد حديد نبي إليها ترصل أن إل المالم لي 
أُةني بوث ني مالم إلها يصل أد نل من نك، إييا أرمل، ند الأمة _• تكدن لا أن - أ 

مّ*ا•
١التحريف،  Jbإليها امتدت أر انمحت، تل المتقدم اللي تمالثم تكون أن ب ب 

وسامجالة.كاملة التقدم الشي تمالثم تكون لا أن ج— 
•ماكتاب ]انفلر ، ويعزرْ لينضددْ بعدم أو المتقدم الني ،ع رسول إرمال الحاجة تقتضي أن - د 

>(.١١٤٠ - بيروت القلم- )دار ٢[.  ٠٢ص المودودي، الأءش لأيي الماديانة، هي 
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ليته زاك . .ؤيكا لفيٍئا و ط ل4 ألثاف يابجا م ؤ
ودعوةعالمية، رسالة ص بل عرنة، ولا قومية ليت ودعوته إتاليمية، ولا محلية 
•علثها دمن الأرض اش يرث أن إلى الأجيال لكل صالحة ربانية 

Iواكحريف التديل من محفويلة رسالته تكون أن - ٣ 

أنلزاما لكن افه.، رسول بعد يبعث ني لا أي النين؛ حاتم معنى كان لنا 
حفظتبل من البشر إلى افه عهد وتد والتحريف، التبديل من محفونلة ه صريعته تئلل 
التحريفمن القران بحفظ الله تعهد لدلك وبدلوا، غيروا بل يلتزموا، فلم كتبه 

انامحن®٢^٧٤١^ؤ تعالى: نال المم. من أحد إلى كله ولم والتبديل، 
كلمن ونت، كل في له حاففل روعو اممه: رحمه الزمخشري يقول هءآ،. ثيفلنن. 

حفظها،يتول لم فإنه التقدمة الكتب، بخلاف وتبديل، وتحريف، ونقصان، زيادة 
ولمالتحريف، فكان بغيا، بينهم فيما فاحتلفوا والأحبار، الربانيين اّتحفنلها ؤإنما 
ضامأدار كل 

السابعالميج^ت 

روصعصدره درح الكريم القرآن إخار 
هذكره ورفع وزره 

شرحنم، عليه؛ثلاث، ومن الشرح سورة في رسوله. على اش أش 
آذثجؤ تعالى؛ تال . النم، صدر ثرح تعن ذكره. ورتع وزره، ووضع صدره، 

الصدر،مرح وهو المنفى إثبات به يمهد تقريرى هنا والاستفهام ، صدف. لق، 
مرحبأنه محمد. عبده على افه يمتن الأية هذه نفى صدرك. للئج ، ٠١مرحنالقد أي 

علىله وتفضيلا ربه عند لمكانته ؤإفلهارا له إكراما ءلل-ج، أو سؤال دون صدره له 

(.١٥٨آية)الأعراف، صورة )١( 
آيت)٩(.الحجر، صورة )٢( 
.Y٣١/\ ج الكشاف، )٣( 
.)١( آية الشرح، صورة ر٤( 

عناكلعة والشريحة ومزحتم. اللحم مرحت، يقال ونحوم، اللحم سعل اللغة، في الشرح أصل ( ٠١
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له(تكريمأ . لأحله ذلك لعل اه بأن *لك* يي التعليل لأم )وتقيد الأنياء ماثر 
أرملهعندما صدره له يشرح أن ريه عن طب الذي هو السلام عليه موسى أن ين حش 
الشرحأن إلى العلماء اكثر ذهب وئد ،• ٢٩ئ، ي، آثج رن ثاو، ؤ فرعون إل 

يلي:U ذلك ش أنوالهم وأشهر البدني^ الشبح لا الأية في المقصود هو انموى 
الإسلام^بتور صدره مرح أي عنهما: افه رصي هماس ابن تال 

وءالاحكما ملأه بأن صدره نرح اش: رحمه المري الخن وقال 
الرسالةبتور صدره مرح اف؛ رحمه التترير٦، مهل وتال 
عمومومع حتى فحناه صدرك؛ شرحتا ومعنى اش: رحمه الزمخشري وتال 

كفاريها لك يتعرض والي المكار، احتمل حتى أو حميعا، الثقلين ودعوة النبوة 
والخرجالضيق همه وأزلتا والحكم العلوم من أودمحاه بما فحناه أو وعيرهم، نومك 

منه-ورزح عند، س وسكة إلهي بتدد بطة أي اكدر؛ شرح الحجاز، وني المرممة، للحم ا- 
[.٤٩٧آ/ج اللسان، ، ٢٠٨صالمغردات، ]اننلر 

.٤ • /٩ v٠ج واكوير، التحرير تمتر )١( 
(.٢٠آية)ٍله، سورة )٢( 
المدرثق يحادتة لك نشمح ^١١٣ تعار؛ نوله يمرون بدني، الشرح بان القاتلون  ٢٣١

فيالتهمي أخرج ممد عه. الد رصي مالك بن أس بذلك تال وممن للني ونعت الك، 
صدريهللث، نشمح ^١١٣ تعار؛ نوله ■ص معيدأ ّألت تال: ان طهبن إبراعيم عن الدلائل 
قله،مه نامتخرج بعك أصقل إلى محيره عند من بملنه ثق تال؛ أس عن قتادة عن به نحدثني 

لليهقي،النبو؛ تدلأتل مكانه أعيد تم وحكعة، إيمانا مليء ثم ذما، من طن في فغل 
تغيره»ي الملر ثق حديث، اخرج حيث ذلك، إر يتحو الترمذي الإمام ان والظاهر ا"أ ، ٦ج 

نشرحأألم صوره ءومن باب - القران نمير كتاب، — الترمذي جاّع رانظر الورة* لهذه 
جه/آأ؛(.

-عمان - الفيحاء ]دار '٦ / ا ج عياض، للقاصي المعلفى حقوق بتعريف الثما )٧( ، رْ( ، ٢٤١
.*_[ ١ ٤ ٠ ٧ - اكانية الهلعة 

مواعغلله والولع، الزهد أئمة وأحد المارقين، شخ المتري٠ افه عيد بن مهل محمد أبو هو )٦( 
وصحبه.المصري النون ذا المج في لقي الحل.ان<، الزاس ت الذهبي مماه وكرامات، وأحوال 

النبلاء،أعلام )محير أكثر• أو مئة لمانين وعاش ومقين، وشمانين نلاث منة الحرم في مات 
(.Y١٨٢/ج الذهب، ثيران ، ٣٣•/ ١٣ج
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•، العس مع كدن ١^ 
لكنإنه حتى اشع أنه.I الصدر شرح من المراد ت اض رحمه الرازي وغال 

الؤسحالكا محا م ل( يتغتر، دلا يضجر ولا بملثا لا المهمات• لجميع يسع 
الإراحةومعناْت التوسعة؛ والشرحI به. لكمؤ ما بأداء متينل الصدر، منشرح رالضح 

أكتحيد دلت ؤ ت تعال كقوله الصدر، ضيق والهم الغم تمي والخربا الهموم. من 
هرمر"أ،.ضقئلئقتايرزن. 

مالتلقي وتلميعه بالحكمة، تنويره ت الصدر شرح '! ٠٥١رحمه حيان أبو وقال 
إلأ؛،•يوحم، 

رحيبافيحآ وجعلناه نورنا، أي I صدرك للئ، شرحنا اهه؛ رحمه كشر ابن وقال 
افثرح أيكما ؤ ت تعار كقوله واسعا، 
،•صيو(ر ولا إصر ولا ب حرج لا مهلا واسعا فسيحا شرعه جعل ، ٧١٧صدره 

والطمأنينةالانشراح حول تدور فكلها الأقوال، مذه بين منافاة لا الحقيقة وفي 
الصدرشرح حملتا العاتي مده من معنى أي فعر ، ٠٧١لدالرسالة، بنور الماو_ا وتنور 

؛دلكا.اتصف، من لكل وثناء مدح فهو 
^١^١٠١^وزره، وصع الهبهاءرد-وله.م(ت امتن الم الثانية الحميمة أما 

>ووصعتاءك،وزركهس،.
تيلي ما أشهرها الأية معنى حول ، ١ كثيرة أقوال اء وللعي

.YY'/i؛r،vi_l)؛(
)٧٩(.اة الحجر، عورة  ٢٢)

السرامر،جأم/'أ.)٣( 
اوحراوحبلا،جخ/ملأ؛.)؛(
(.١٢٥)ائت الأنعام، عورة )٥( 
ؤ ٠٥٦ ■Y/ ج المثلم، الترآل. تمر )٦( 
الوقر،وسمح، الجل، بوزار تشيها الممل، والوزّدت الجل، من إله يلتجآ الذك، اJلجآ الوزر: ، ٧١

أوزار،وجمعها لممله، الذني،، والوزر: ( ٥٢١ص )المردان! ؤ وشغله أمره ممل لتحمله ونيرأ 
•اوزرر( مائة ،  ٢٨٢ه/ج )اللساير، ممله٠ اوزارألأثماأحمال تسمى والأنام 

)٢(.آية الشرح، سورة )٨( 
.٥ • ٤ / Y-Yفيج انفلرئ أثوال، تعة تمر، في الرازي ذكر )٩( 
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حططناأي ت جرير ابن راحتاره وغيرهم وثتادة والحسن عباس ابن تال أولات 
الجاهليةثى سلف ما أن اش رحمه القرطى سن وقد ، ر الجاهلية تى سلف الذي عنك 

أوثنا ولا صتما عبئ يكن لم ؤإن نومه، عليه كان ما معفلم 
ابنواختاره ، تأحرأ وما ذب من تقدم ما له غفر أنه الم*نى • الزجاج نال ثانيا• 

؛دنزمحأسنامئممندبخثرماآس ؤ بمض هو ونال كبر 
النوةأعياء تخفيف بهيا المراد أن إلى ، عبيدة؛ أبو متهم آحرون ذب ثالثات 

ميدواختاره الأ،ررم عليه تيسر حش ذلك له اف نثهل الظهر، بها القتام يثقل اش 
منبمحهلمه كاد حش ظهرك أثقل الن'ى همثك عنك *ووضعنا ت بقوله وبيئه قطنا 

للدعرةوتيسيرك وبتوفيقك . وهان فخف له صدرك ؛شرح عنك وضعناه • • • ثقله 
إلىبها التسلل على ويعيتلثا الحقيقة عن لك يكشفا الذي وبالوحي القلوب. ومداخل 
ولن*لم•ويواله ير ش الغوس 

الأدناس،س وتهلهيره الذنوب س عممته عن كناية هو ت حيان أبو تال ت رابعا 
عنكرفعت القاتل يقول كما • ذللث، انمماء في المبالغة سبيل عر بالحيل ذلكر عن عير 

•مته؛آ، الزيارة انمماء في المبالغة طريق عر زيارة منه ر يمل• لم لمن الزيارة' مشقة 
لأمرن:بالصواب أزلها اكالث القول ولعل 

أعباءأن شك ولا الرسول.• على الامتنان معرض ني جاءت الأية أن - ١ 
.T١٥٠/ ٠ ج اليان، جا*ع وانظر■ ،  ١٦٢ه/ج المسير، زاد ، ١٥٠ / ؛ ج الغوي، نمير )١( 
.١ ٠ ٥ Y/ ٠ ج القرآن، لأحكام الجامع انظر )٢( 
.١  ٩٦٢/ ج الشتر، عالم في المر زاد )٣( 
)٢(.اية الفتح، محورة )٤( 
٠ ٠٥٦ أ/ ج المفليم، القرآن نمير )٠( 
كانالحدت• اغرب صنم، من أول مو تني، بن مولى المري، اللغوي المى بن شر عر )٦( 

الخوارج'رأي ثرى كان لمحل شعوبنا' كان والأيام• بالأنساب زيد وأيي الأصمعي من أعلم 
محسةولد القران،. ءمجعاني و القران، امججاز و القران، ءغرب ت منها المائتين، مارب، محاتيمه 

.[ ٦٣٢ / Y ج المرين، ]طيقات الماتت قاربج وتد ومائتتن تع سنة رمات ومائة، عشر 
١٠ ج القرآن، لأحكام الجاع ،  ١٦٣؟/ج الفر، علم في المير زاد )٧( 
القرآن،ج^هأهم.ظلال في )٨( 
. a٤٨٨/ج المحيمل، الحر )٩، 
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وئمحنلودحر0، الماطل ومواجهة والتعليم، دالتزتحة وبليغه الوحي تلمي من - الّأوة 
لذلكالأمور. وأصعب المهمات أثقل من - • • • والاستهزاء والحرية التكذيب 

وموصوعاتهارالورة لمقاصد أترب وتوفيقه مهماته تهيل سب عاليه الله نامتتان 
سغيرء■

إنماالفلهر ، ونقص١ لا، آلإ٤لآآثشمرق. ءؤ يقوله؛ الوزر وصف افه أن — ٢ 
الشيءإلا الوصف يليق لا معنويا وكذلك حسيا، الثقيل الحمل سب يكون 

الوصف.بهذا أول الرسالة وأعباء العفليم 
،^١٤دثرق. لأي هه ءؤ ت تعار j؛J، ذكره، رفع نهي: الثالثت الخصيصة أما 

فيذكرْ رتع إذ عنده، رسوله مكانة ئنلهر الش اطه نعم أعنلم من الحميمة وهذه 
شهادةفي وحل عز اه باسم اسمه اقتران لمكانته، رفعة وحنمه والاحرْ. الدنيا 

ماأهمها بينها، منافاة ولا ذكره. لرفع معال عدة المغرون ذكر وتد التوحيد. 
يلمح،■

الأذانفي معي ذكرت إلا ذكرت لا له *يقول محه: افه رصي ءباس ابن تال أولها: 
التشريق،وأيام الأصحى، ويوم المْلر، ويوم المنابر، على الجمعة ويوم والتشهد، والإقامة 

مشارقوفي النكاح، حطة وفي والمروة، الصفا وعلى الجمار، وعند عرفة، ويوم 
شيء،وكل والنار بالجنة وصدق ثناؤه حز افه عبئ رحلا أن ولو ومغاربها، الأرض 

قالهمجا هذا من ونحوأ كافرأ وكان ، بشيء يمي لم اطه رمول محمدأ أن يشهد ولم 
ولامتشهي ولا حييا فليس والاحرة، الدنيا ل ذكره الأه رغ  ١٠ت قال، افه، رحمه قتادة 

اه®رسول، ءحما،أ أن وأشهد اش إلا إله لا أن أشهد ينادي إلا صلاة صاحم، 

. ٥٧٥مج الممامير، صفوة ج القرآن، ظلا)، في انظر )١( 
آية)٣(.الشرح، سورة )٢( 
تقفت،يقال، ,، ,والصنيع,والهرم، والفرارج الإنسان لمفاصل ؤيكون الصوم، هر الشص )٣( 

]اللسان؛يصوم، أي ثقله، عن ممض وجعله ثقله ظهره؛ ابل وانقض صوتت إذا ٠،؛)*<، 
جتما/م؛آ[.

اية)٤(.الشرح، عورة )٤( 
.١ ٠ ا• Y/ • ج القرآن، لأحكام الجامع )٥( 
٥٠ ٠ ٢ / ٤ ج البغرى، ير نق)٦( 

٣٣٤



المزلةالكب ني فدكرتاك ذكرك، أغلنا رأي اش: رحمه القرطي »ال ثانيها: 
يفلهردئك وإلا دين ولا بك، بالثارة وأمرتاهم تبلك، الأنبٍاء على 

المؤمنين،عند الأرض وم، ، ماء الني الملائكة عند ذكرك رنما نيل؛ ثاكها: 
الدرجاتوكرائم المحمود المقام من نمليلث، يما ذكرك الأحر، ني ونرفر 

والإقراريه الإيمان يالزامهم المتن على ميثاقه بأحد ريعه يثل؛ رابعها'• 
. . I)٣(

مصيه

بصفاتالناس بين ذكره ُحعل اف: رحمه عاشور بن الهلاهر قال، ها؛ حام
جبلهبما اكحدث، الناس وبإلهام وكرامة, عليه تناء القرأن س نزل، بما وذلك الكمال، 

المحامدمندنشأتهارس عليه اف 

اكاسالمحث، 

علىوملأتممه افه صلأةرْ، 
ض.

بأنهالخالد كتابه ني أحبرهم عندما للعالمين منزلته وبين رسوله اف شنف 
تعالى!نال عليه بالصلاة المؤمنين أمر نم ومن ملائكته، وكدللث، عليه يملى بحانه 

ص؛ياهم،
■الأعلى الملأ فى المى مكانة علو إظهار الأية من فالمقمود 

.١ • U/Y• ج القران، لأحكام الجامع )٢( )١(، 
الممتم(،جا/آ"ْ•تمر  ٢٣)

.٤ ١ ١ "ا/ ٠ ج واكوير، تمرالتحرض )٤( 
وثللهم، ادع اي: ١( ءاوءمأ)اكوبن/-ل• روصل تحار: لقوله الدياء اسة: في الصلاة أصل )><( 

غريبفي المنير )المصباح والبركة والرحمة والتعظتم الدعاء بين مشتركة ؛ اللغة قي الصلاة 
م ١٣٩٨بيروت، العالمية، الكتب —دار الفيوس محمد لأحمد للرافعى، الكبير الحديث 

الدنيافي . الرسول لجانب التعظيم حللب ت أيضا والصلاة . ).الجرجاني؛ويقول ( ٤ ٠ ٩ / ١ ج 
~بيروت — العلمية الكتب )دار ، ١٣٤ص الجرجاني، للشريف التعريفات كتاب والاحرة( 

الليعةالأول_م،؛ام(.
(.٥٦)آية الأحزاب، صورة )٦( 

٣٣٠







وحلعز اش من اكاء من طلب وهي ،. عاليه١ نملي كيف افه. رسول علما 
المأمور*الصلاة قال: حيث اش رحمه القيم ابن القول هذا إلى ذهب وقد لرسوله 

عليهثناء وص ملائكته، وصلاة صلاته عن به أحبر ما اش من الهلاو_ا هي فيها بها 
هداوصمي والهللب الخر تضمن نهي وتقريه. تكريمه ؤإرادة وشرفه لفضله ؤإيلهار 
تلوجهين عليه صلاة نحن منا واللءاء المزال 

والإرادةوفضله شرفه. بدكر والإشادة عليه المصلي ثناء يتضمن أنه ت )أحدهما( 
والهللب.الخبر، تضمنت نقد تعالى. الله من كيلك والمحبة 

فملأة• عليه بملي أن اطه مجن لزالنا صلاة منا صمي ذلك أن ت الثاني( )والوجه 
يفعلأن تحار ؛^ ١١صوالنا عليه نحن وصلاتنا وتقريه ذكر0 لرفع ؤإرادته ثتازْ عليه اممه 

نلكبها١٢/
التامعالمحث، 

بذكرهمقترنا الثم ورود 

بدكرهمحقترنا المم ورود اممه. رسول مكانة لإ؛لهار الكريم القرآن أساليب من 
للإشعارأو نفيه، أو أمر لتأكيد المستخدمة البيانية الأسالمث، من القسم لأن 

ونيتاوللتحست، المتم، عند به المقسم منزلة رفعة لبيان أو يه، القسم يعفلمة 
. ٢٣١..له.المتم حاْلر 

بحياتهاممه إلمام ربه، عند ومكانته الني. رفعة على الدالة النم أنولع دأبرز 

نل.فقلنا؛ ؤ . اش رسول، ءاJنا حرج ■ نال، ومرْ عنه اٌه رصي عجر؛ بن كعبا حل.يث في كما ر١( 
أل،وعلى محمد على صل اللهم ٠ *تولوا نال، عليك؟ نملي فكيف عليك. لم نكيف عرفتا 
وعلىيحمل. على بارك اللهم • مجيد حميد إنك إبراهيم وآل إبراهيم على صليتا كما • محمد 

بابالملأة، كتاب ملم )صحيح مجياد حميد إنك إبراهيم آل على باركت كما محي. آل 
.٣( • ٥ ا/ ج اكهد، بمد غ الني على الصلاة 

ِاكلم )دار  ٤٦٣ص البياني، بكت الرحمن لمبد اش، تنحاب الأينل اكرير نواعد انفلر: < ٣١
.،،_( ١ ٤ • ٩ - اكانية الفة - لمنق 

٣٣٨



بين)المممارف لأن وذلك ؤ تعالى؛ توله ش .
جلالةبهيا فين والمكنمين، والممجلن المعقمين على إلا تقع لا الأمام أن الخقلأء 

،•أمرْ(أ وتعظثم الرسول. 
•محمد الرسول هو الأية ؛ي بحياته المقم أن على متفقون والمقرون 

عنيعرف لا بل — والخلف السلف من المفسرين ®أكثر اض! رحمه القيم ابن يقول 
أننقاتله أعنلم من وهذا ه. اش رمول بحياة افه من نم هذا أن - نزنغ فته لف ال
واحدغير عن ورد وند لغيرْااأم تعرف لا مزية وهذه بحياته، وجل عز الرب م يق

,محمدالله رسول عير احد بحياة أنم ما الله أن اللف من 
انف، برأ١ وما ، ذرأر وما تعالى اممه حلق رما • عنهما اش رصي عباس ابن تال 

.٢٦١غيره،أحد بحياة أفم تعالى الثه سمعت وما محمد من عليه أكرم 
علىيدل بحياته المشتم بحياة اوالإمام الله رحمه ، السلأمر عبد بن المز وتال 

منفيها لما بها يقم أن لجديرة حياته. وأن بها، المقسم عند وعزتها حياته شرف 
/.،ل لخيرْ مذا يشت ولم والخاصة، المامة البركة 

(.)٢٧أية الحجر، محورة )١( 
الروعد حي، تلمه رواس محمد )تحمى:  ٦٣^/ج الأصبهاتي، نمم لأبي النوة دلأتل )٢( 

م(.١ '٤ ٦ - الثانية الفة - بيروت — الماس دار - عباس 
تيمية(.ابن مكتبة - شاهين يومحف محله )تحقيق: ٣ ١ ٠ ص القيم، لأبن القرآن، ام أنالبيان؛ي )٣( 
(.١٥٦/٢ج الهاية، ، )/٩٧ج )اللمان، الذرية، بخلق مختص الدرء وكأن حلق، ذرأ: )٤( 

الالخلق حلق الذي وهو المصور، الباريء: اش امحم ومنه حلقهم أي الخلق الئه برأ من برا• ا  ل
ءنمثال)الاوان،جا/ا'أ(.

الشفا،جا/با/.)٦( 
الحكام•ع الجريئة لمواممه العالماء ؛سلءلان الملمس، الدمشقي، اللام عيد بن المزيز عبد هو )٧( 

بالجامعالخهاا؛ة تم الخزالي، بزاؤية واكرييس الخْلا؛ة تولى ه  ٥٧٧سنة دمشق في ونشأ ولد 
نيالأحكام اثواعد و الشريمة، اثواعد كتبه، ومن م،  ٦٦•ستة بالقاهرة توفي الأموي، 

(.٢١أ/ ج الأعلام، )انظر: الأنام•، إصلاح 
ناصرمحماو الشخ )تحقيق:  ٣٧ص اللام، عبد بن للمز الرمحول.، تفضيل في النول بداية )٨؛ 

م(.١ ٤ ٠ ٦ - الرابعة الملبعة - بيروت — دمشق — الإّلامي المكتب، - الألانى الدين 

٣٣٩



متاسان;عدة ني له اض إمام ه بذكرْ المقترن القسم أنولع ومن 
ماعنه لينني سعلرون*  ١٠٠داذاواااقالمارالقلم صدرسورة ش له اه أمم 

بالجنون.المهللون به رءاْ 

/ؤ فقال 

هعة ؤق ؤ تعالى؛ نوله المم جواب بجعل عنه التهمة ض وأكد بل 

النلقبأكمل فكيف الجنون، يناز المتمم الحلق أن يالبداعت ومعلوم 
وأءذلمه؟اا

الشالإشاعة لنفي ^١،* ٧١٠و االضحىا د الضحى سورة صدر ني له اش وأمم 
تعاليه افه فأنزل وفتر، الوحي عنه تأحر عندمأ - أبغضه اى - قلاه اش بأن أثيرت 

الشبهةإ؛ءلال الأمر تعدى بل لأ،• ^ا.إضلدامح(.ماودقهو،هم. ^ؤ 
رهويوفبمياك ؤ تعالى؛ تل ه• عنه يرضى جزيل بعطاء له اش وعد إلى 

واتاعوالغواية الضلالة عنه لينفي ُالنجما • النجم؛سورة صدر في له افه وأمم 
العالين.رب عن الملام عليه -مريل عن الوحي تلمه للمكذبين ولينكل الهوى، 

ذؤوثامح.دبماظيىنيس.اةؤ تعالى؛ فقال 
ئثإلأسوصثُئ0ه>•،.

مرملأنه على الحكيم وبالقران بالرسول. يس سورة صدر افه»ي وأمم 
دش.لأمافي(0كي.إهؤ تعالى؛ فال •ستقيم. صرامحل على وبأنه عنده، من حقا 

)\_Y(.أية القلم، سور؛ )١( 
)٤(.آية القلم، صور؛ )٢( 
٠ ٤٨٩ص للواحدي، القرآن نزول أساب وانظر- -٣(، )١ آية الضحى، محورت )٣( 
■آية)ه( الضحى، محورة رإ، 
٥(.٠ )١ آية النجم، محور؛ )٥( 

٣٤٠



المرسلينلمن انه وكتابه باسمه تعار اش •أمم ت اش رحمه القرطي يقول 
م1تقيمارصراط وعلى عياله، إر بوحيه 

لهإلا كتابه ني بالرسالة أنبياته من لأحد تعار افه يقم رلم القاشلمآ،ت ؤيقول 
(،).

العاشرالميحث 

يازأزالتثي.
أمهممن بالمرمنض أور 

منبالؤم-ين أدر جعله إذ الومنتن موس ر عاله منزلة رسوله اش بوأ كد 
تعار:فقال االمؤ»شن، أمهات ساءه اش عد لمكانته وتبعا أشمهم، 
،•ه؛ • •  ؤ

أنزلهالتي الرمعه المنزلة لهذه المي. استحقاق سب افه رحمه كثير ابن وذكر 
فجعلهلهم ونصحه أمته عر رسوله. شغقة تعار اش علم اتل فقال: إياها، اه 

الأمهم عراحتيارهم مقدمجآ كان فيهم وحكمه ألههم من أوربهم 

)ا(ّورة؛س،آة)ا_ه(.
جها/ه.القرآن، لأم الجاح )٢( 
ولدالمماش٠ البغدادي الموصلي الحسن بن محمد يكر أبو القراء، سخ المفسر، الملامة هو )٣( 

ُادبءرٌر الداني امتمد الروايات، في مني أثوى القراءات في كان ومتتين، رسن ستر ستة 
القرآن،ءرسٍا في •الإشارة و التمر، في الصدور، اشفاء مؤلفاتي: من للقراءات. رواياته عر 

النلأء،أعلام )صر مئة. وثلأُث، وحمن إحدك، منة نوني بمللها،. و•القراءات 
جْا/م0(.

.الشفا،ج\/«ا<را(
)٦(.آية الأحزاب، سورة )٠( 
. T٤٧٦/ ج المتليم، القرآن تفسير )٦( 

٣٤١



أنمهم؛من بالناس أرحم ومو المنزلة هد0 . اش رمول يستحق لا كيف 
صربهالذي المثل أرؤع وما الجاه. إلى يدعوهم وهو الهلاك إلى تدعوهم نقومهم 

حولهاما أضاءت فلما تارأ، استوقد رجل كمثل "مثلي يقول ذلك• ان مل. 
ومث،بحجزهن وجل فها، يقعن النار قي الش الدواب وهده الفراش جعل 

الناي،ص هلم الناي ص بحجزكم آخذ أنا لمثلكم مثلي ئدلكم تال؛ • فتها نممحمن 
بأبي— وهو المنزلة هده يتحق لا كيف • ، فيهاءر وتقحمون نتغيوثي النار، عن هلم 

•إ ;اثمأ نحن ونتميع العرم يتحمل - وأس 
إناهمث-دا والأخر؟*، الدنيا م i* الناس أدر وأنا إلا *زمن من ارما س؛ يقول 

عصته،نليرته مالأ" وترك مات مؤمن نأبما أمسهميم من بالمومين أور ^١^، شثتمت 
فأئ.ولأ.(رم. jAJjأوضياعآرى دينا' ترك ومن كانوا، من 

أورالرسول. ليكون محدد بشيء يقيدها ولم الأولوية هدْ اض وأؤللق 
•شد،ء كل ر أنمهم من بالمزمنتن 

يكونأن عليهم اروجء_ا اه؛ رحمه الزمخشرى يقول مقتضيات. الأولوية ولهده 
منلديهم آثر وحقه حكمها، من عليهم انقد وحكمه أنمهم، من إليهم أحس، 

قداءهؤيجعلوها دونه ييدلوعا وأن عليها، شفقتهم من اندم عليه وشفقتهم حقوقها، 
نقومهم،إليه تدعوهم ما يتبعوا لا وان حرب، لقحتا إذا ووقاءه حي،، أعضل إذا 

صرفهمعما وينصرفوا الأ؛ه. رسول إليه دعامم ما كل ويتبعوا عنه، تصرفهم ما ولا 
وماالداؤين، يسعاي■؟ والثلفر النجاة نيل إر لهم إرشاد نهو إليه دعا ما كل لأن عنه، 

النار،وءن.اب الثقاوه إلى بهم يرمي فيما يتهافتوا لثلأ بحجزهم فأحل■ عته صرفهم 
أحس،أكون حش أحدكم يدمن ألا اش رسول نال المقتضى هذا عر وبناء 

أجمعيزلأ،•والناص وولدء والده من إليه 
.٢ ٦ ٤ ص تخريجه؛ي تقدم )١( 
بالملرالعيال نص صياعا، يضح صاع مصدر واصاا< العيال. الضياع: )٢( 

٠ ٥٨٤ Y/ ج ديأ، ترك س على ١^ _ الأستقراض، س . )•آ(ئمح 
)أ(ااكثؤاف،ج'ا/خ'اآ.

١ً ٤ ٨ ج الإيمان، من ه الرسول حث، باب الإيمان، مماب صحيحه، البخاري؛ي أحرجه )٥( 

٣٤٢



فقاله. ه نفعن بأنفهم منوا أن وجل عز اش نهاهم المطلق هدا وعن 
يتبميأوي دبمورآش ص أن محامأي وسم"رثم ًًقاث ما ؤ تعارت 

•  ••،١^

وأنوالضراء البأساء على محبوه بأن أمروا ' I اف رحمه الزمخثرى يقول 
تلقاهما الشدائد من انثسهم يلقوا وأن واعتياط، وؤشاط برعية الأهوال معه يكابدوا 

وعزتهاكرامتها مع تعرصت ناذا عليه، وأكرمها اش محي نفى أعز بأنها علما ه، نف
ولاله تعرفت فيما تتهافت أن الأنفس ساتر على وجب ومول شده في للخوض 

عنفضلا وأهونه، عليهم شيء أحف، وتكون وزنا لها يقيموا ولا أصحابها لها يكتريث، 
وهداعاليه، ه ينفسمح ما عر بها يضنوا ومصاحبتها متابعتها عن بأنفهم يربثوا أن 

وحميهءرم.بأنفة لمتابعته وتهيج عليه لهم وتوبيخ لأمرهم تمح مع لخ بض 

والولدالأهل من أكثر الرسول، محبة وجوبا ؛اب، الإيمان، كتاب، صححه، لي لم مأحرجه و= 
.ت/يأ•ج والوالد، 

(.١٢٠)أية التوبة، صورة )١( 
.الكشانا،ج؟/'\'\ا)٢( 

٣٤٣



اإظ|ياكمل 
محلمس.

اياشن'^٠^١^۶ 

صورةففي اللام. عليهم الأنبياء بين فاصل وجل عز اش أن الكريم القرآن ذكر 
ه؛ؤ تعالى.' نال البقرة، 

•٢٢^؛• • دسمحكاخ،آهاء(لإ ؤ الإسراء• سورة في ينال 
وأول, القيا،ة يوم آدم ولد سد اا١نا ه؛ افه رسول نال المفاصلة لهن.0 وتأكيدا 

>وثيا<رص.وأول شافع، وأول الشر، عنه ينشق من 
تذلك ومن المبدأ، هذا •ع أشكالا كوث الصحيحة الأحاديث، بعض أن غير 
ا. ٤١٠. اف. أنبياء بين تفضلوا الأ ت المي". نول 
الأنثياء(رْ،.بين تخيروا )لا رواية: وني 

(.٢٥٣آية)البقرة، سورة )١( 
>هه<.آية الإسراء، سورة )٢( 
الخلائق،جعح عر ه نيا مقيل ياب، القفائل، كتاب، صحيحي، ،ي لم ماحرحه )٣( 

عليهمالأنبياء ين التخيير ني باب، المنة، كتابه سني، ني داود ايو وا•؛مجه ،  ١٧٨٢/(ج 
.o٥١/ ج والسلام، الصلاة 

،١ ٢ ٥ ٤ م/ ج ، المرنين4 لمن ؛ونم، 'عالم، نوله باب ، الأبء كتاب ، الخارتم، صحح ، ٤ ) 
. ٤١٨٤ (/ ج ه، موص فقاتل من بابح الفضائل، كتاب، صحيحه، في مسلم واحرحي 

ؤ٥ ١ ه/ ج واللام، الصلاة عليهم الأنبياء ين التخيير في باب، الخة، كتاب، داود، أبي نن )٠( 

٣٤:



•، مس،ُ على تجردني رلأ • لتوله 
ض«بن يونس س حتر أنا يقول؛ أن لمد يشغي ®لا وتوله؛ 

الصوصن،بين والتوثيق الإشكال هذا لإزالة اش رحمهم العلماء انبرى ولقد 
•يلي ما أشهرها ت أنوال عدة إلى ذوغقوا 

•وجوم ُن 'والجواب • اف رحمه كثتر ابن يقول 

بالتفضل.يعلم أن مل لكن الهي هذا أن أحدها: 
والواضع.الهضم ياب من ناله هذا أن الثاني؛ 

عتدنيها تحاكموا الي الحال هذه مثل الممضيل؛ي عن نهي هذا أن الثالث: 
واكثاجررم.الخاصم 

والعصبية.الاراء بمجرد تفضلوا لا الراع؛ 

الانقيادوعليكم وجل عز اه إلى هو وإنما إليكم الممضيل مقام ليس الخامس: 
اه*لأ/والإيمان ل والسليم 

لمموأحرجه ، ١ ٢ ٥ ١ م/ ج بعد، وذكر، مومى وقام باب ، الأساء كتاب - البخاري صحح ر١( 
. ٤١٨٤ ج؛/ ه، موس محائل عن باب القفائل، محاب ني 

المريزه،لمن بوض تعالى؛ نوله اب بالأساء، كتاب - البخاري صحيح )٢( 
اللام،عليه يونس ذكر في باب الفضائل، كتاب في لم موأحرجه ، ١٢٠٥ fxج

.جأاص\
منورجل الملمتن من رجل اسب تال: صه اف رصي أبوهرثرة رواها كما الهم، ودود مناب )٣( 

أصش ]أي به ثم م نني ال٠اامأن، على مححمدأ. اصطفى والذي لم؛ التقال اليهود، 
يدْذلك، عند الملم نرتع الخالين، على مرمى اصعلفى والذي اليهودي؛ فقال عاليه[، ا يحلف
تقال:اللم، وأر أِْ من كان الذي نأحبر، الني. إلى اليهودي تذم، اليهودي، نلطم 

بجانب؛اطش( ُوم، فإذا يمثا، من أول فأكون معنون، الاس فإن موص، على تختروني )لا 
^،،فأفاق، صحن( نمن أكان أدري فلا - العرمر(ُ *والم من بقاتمة •أحذ رواية؛ وني - المرم، 
.١ ٢ ٥ ١ *ا/ ج ، وذكر، موص وفا، باب، الأنبياء، مماب البخاري صحح اش( احي منن أوكان 

.٤ ٤ ١ - ا/ا<مأ ج الشفا، وانظر: ، ١١٠١ ١/ ج \س نفيراظو\0 )،( 

٣٤٠



حدعلى فها الأساء نإن والرسالة، النوة حق ش التفضيل مغ ت السائس 
أ-حرىأا،.أمور ش المماصل وإنما يتفاضل، لا واحد شيء ص إذ واحد، 

يقولهمن أو يدلتل، يقوله من لا برأيه يقول من ذلك عن نهي إنما السابع؛ 
الالمراد أو واكانع، المحمومة إر, يودي أو المنضول، تنقيص إلى يودى بحيث 

رآ/فضيلة للمفضول يترك لا بحيث القفاتل أنولع بجميع تفضلوا 

الخابأهل مجادلة في هي إنما التخيير عن النهي في الواردة الأخار الثامن؛ 
دسنأهل بض وفت إذا المغايرة لأن بالممحايرة، بعض على الأسياء بعض وتفضيل 

كانإذا فأما الكفر، إلى فيفضي بالاحر، الإزدارء إلى أحدهما يخرج أن يؤمن لا 
الهي؟/في يدحل فلا الرجحان لتحميل المقاتل مقابلة إلى متندا التخير 

لكنيالذلا٠ر، للتعارض معمولا توفيقا عده يمكن الأقوال هذه من نول وكل 
.أعلم( )واش الأنوال لخفلم اثموليت4 السابع القول احتار 

الأنبياءسائر على ه محمد الجي أفضلية اقتضت التي الخماتاس وأهم 
هما؛والمرملتن، 

بتصديقه.الأنبياء على الميثاق أحذ الأول؛ 

.بالرسالة تقدمه من على الذكر ش تقديمه ت الثاني 

والنبوة.بالرسالة وتلقيثه بأّمائهم السلام عليهم الأنبياء مخامحلبة الثالث؛ 
ّايقين ايالأنبياء رسالة وخصوصي رسالته عموم الراح؛ 

الآ-حرة.ز بمقامجات الأنبياء محاتر على ه انفراده الخامس؛ 

لأحكام)الجاح له وانتصر المرطي واحتار0 ( ٤٤١ا/ )ج الثما ني عياض القاصي ذكره آ' )١ 
(.٢٦٢م/ ج القران، 

•٥ ١ ٤ ا"/ ج اذاري، ذح في حجر ابن ذكرْ ؛ ٢١
.٥١٤آ■/ ج الحلمي، إلى ونبه الفتح في حجر ابن ذكره )٣( 

٣٤٦



الأولالمحث 

وصرتهيه بالأيمان الأنبياء على الميثاق أخذ 

ممعمحتهم -وْؤتما تن ءاثت؛كم دآ ألممثى مكق آس" آحد وإد ؤ تعالى; نال 
وأقمعظإسمى،اوأ

ينموابأن الأنبياء جمح على المثاق أحد وجل عز اش أن ذكرت الأة غهالْ 
•أدرضْ إن - وينمروه ويتعوْ ه بمحمد 

وجلعز اش يبعث الم محهما: اش رصي عباس وابن طالب أبي بن علي يقول 
ثهلتؤمنن حي رص تث لثن محمد". ني العهد عليه أحد إلا نمن؛عد0، آدم نبيآ، 

نومه*على العهد فياحد ويأمء وليتمرل، 
حياكان مرص أن لو ؛يد• محمل نفس ءوالذي المي.ت نول ذكراْ ما ويؤيد 

عليهم،وأفضليته مكانته على يدل عليهم الميثاق هدا فأحد ا يبو؛يلأ أن إلا وسعه ما 
اهترحمه ،  ١٢^؛أبر يقول • المفترض الأمر في الميثاق عليهم ليأحد افه إن حتى 

بهآمنوا الذ رمحول جاءهم إن أنبياته! جمع 'على الميثاق افه أحد ت فضائله اومن 
لهوالصرة به الإيمان عليه وجب إلا الرسول منهم أحد ليدرث يكن فلم ومروه، 

.( )١٨آة عمران، آل محررة )١( 
 _)<r( ،الميم،القرآن نفير ٢ المنوي، ير نفا-/ههه، ٢ الم_ان/شاكر

ج

الممابحمشكاة انظر؛ الألماني، الشخ وحسنه ، ٤٦ا/ج المرة، دلأتل ني نمم أبو روا، )٣( 
-الإمحلأم )المكني، الألماني الدين ناصر محمد تحقيق؛ التبريزي، الخلمجه اف عبد ين لمحمد 
ة،والمبامماب الأعمام باب - الإيمان محاب الثالة . ويثق يرون، 

الأصبهانيأحمد ين اف عيد ين أحل نعيم، أبو الإمحلأم شيخ الثمن، الحافنل، الإمام *و )٤( 
لهالإسناد، عالي مبرزا حافظا كان متة، وثلاث؛ وثلاثين ت محنة ولد ٠الحلية٠، ماحي، 

البرةااوازارخوادلأتل المحيحين•، على ورالمتخرج الأولياء• منهااحلية حليلة <منفارت، 
،الميلأء أعلام سير )انظر؛ سنة. وتعوز أربع ول منة وأرح ثلاثض صنة مايتح وغيرها. أمحجهان• 

.ما و ج

٣٤٧



لو- له والطاعة الأنماد يلزمهم له أباعأ كنهم فجعلهم منه، الميثاق لأحذ 
أدركوْءلا،.

*عمرتسه. بيان عليهم المساق أحذ من الراد ويكون المنار! صاحب ويقول 
فمالهم، المشؤع الرئيس يكون أن فالواحبا عصرهم، في وحد انه ثرض إذا النين 
•٢ ن*~هم؟ل لاميمابعد اتاعهم ش إذا نولك 

الثانيالمحث، 

بالرسالةتقدمه من على الذكر ؛ي تقديمه 

ادمزموأولو عامت بمنة - الكريم القرآن ني الأنياء ذكر ورود عند للفلر المالفتؤ 
آحرهمانه مع عليهم، محمد. الني ذكر يقدم وحل عز الذ أن خاصة، بمنة مهم 
لمه.

ءألإؤرابنمج اث، اتائ،'ةآ آدجآ  ٩٠ؤ تعال؛ تال الماء سورة ففي 
وإوعدأبجب د؛أسم( وألآ"سا?إ• ذظ*، يإنءحؤ، يإسمتصثر اقدي-ثِ اق دأوص-نآ بمي»ث 

•^^٣، ^ندءابماداتدربجرا. 
مجمحقن نينادث• ب-نثهم ألمحتن خا أثل، يإد ؤ ت تعالى تال الأحزاب مدرة وش 

،•إ4ميكمايثا.
دءرثاتش ما أنس من م ؤتعالى؛ تال الشورى سورة دنى 

ولا، •• ئنئثبجأ,نه أُامجثإألن؛آاه محوبمئ  cAyjإققاومايبمتاهءءا؛ردبم آن>سآ 
واللام.الصلاة عليهم الرسل ساتر على تفضيله على دلالة التقديم لهدا أن سك، 

.٣٥١ج"ا/ تمرالمار)صرف(، )٢( •  ٤٦/١ج نمم، لأبي النوة، دلأتل )١( 
آة)٧(.الأحزاب، مودة )٤( (. ١٦٣آية)الماء، مردة )٣( 
محمدسنا على الملام عيه نرح ذكر مل.يم الأية هذء في الملاحظ (، ١٣)آية الثوري، صور؛ )ْ( 

ماليالأية عد، مورد اث؛ رحمه نقال ذلل؛، >سإ ييان ني اش رحمه الزمخشري اجتهد يند 
الإصلأمدين لوصف اوردما إنما تحار اث أن وذللت، الأحزاب[ ]آية تاللث، 'لريتة حلان، *لريمة 

التديم،المهد ني نوح مله بعث، الذي الأصيل اكين لكم تميع نال فكأنه والأستامة، بالأصالة 
الأنيياءمن بينهما توصهل من عليه وبعثه الحديث،، الهد في الأنبياء حاتم محمد عليه وبعث 

.[ ٢٢٩مج ]الكشاف، المثاعير 

٣٤٨







.، ٢١٧١ثثوو تعالى ونال . ٢١١^وله<رمحله ة؛ءا4ةأ لْمحثن أبا همثد ماماز ؤ
نقاله محمدا وكنى اللام عليه إبراهيم سمى الخليلين بين جمع ولما 

عردليلا ذس نكان ، ٣١ه اليب رثيا >_؛J؛ ه أقاص ألد \ث ؤ تعال؛ 
.رأ، عده وساهته منزلته ورفعة حلاله 

الراعالمبحث 

سرصالته عموم 
السابقينالأنبياء رسالة وحمحوصن 

أرسلواالذين أقوامهم تخص قومية، رسالات المابقين الأنبياء رسالات كانت 
لمد١رسئت١زحااقؤ ت تعار نال - نومه إر حْلا؛ه يوجه رمول كل كان لذلك فيهم، 

مِمؤ،نتالمحمموأأذ4ِهرْ/

مموواآقماثؤينإمصث،آهرأ،ؤ تعار؛ ونال 
،؟٠١٧عظ مذإلثي ماتحقم آء4ثداه هال متندثأ سوئلتاهم ثإل ؤ تعال؛ ونال 
نالاءظمينلماثن أمدرا ثمدب ثماكد آنانم مدلخ< ؤإق ؤ تعال؛ ينال 

تتعار قال والجن. الإنس شملت عالمية رسالة نهى مجحماJ رسالة أما 

٤(.آيث)• الأحزاب، سورة  ٢١ل
(.٢٩آية)الفتح، سورة ؛ ٢١
.آية)٨٦( عموان، آل سورة ، ٣١
٤٢- ٤ ٠ / ا ج واختمار(، );تصرن، نمم لأبي النوة، دلائل ، ٤١

(.٥٩)آية الأموا؛،، )ْ(ّررة 
(.٦٥)آية الأعراف،، سورة )٦( 
)٣٧(.آية الأعراف، سورة )٧( 
(.)٥٨آية الأعراف، سورة )٨( 



فل4محلأملتحظمتيكاؤ
يقول, اشرسول دعوة عالمية ، وأمثالهارالأية هنْ من المقرون فهم يفد 

إنيكلهم للناس محمد يا فل محمد.ت لنت ذكره تعار 'يقول تاش رحمه جرم ابن 
الرملمن مر س لكن كما بعض، دون بعضكم إر لا جمعا، إلكم اش رسول 
ليترسالتي فإن كذلك، أرسل منهم لكن فمن بعض• دون الماس بعض إر مرسلا 

وليهاإرجميعكراربعض، دون بعضكم إل 

محمد؛يا فل ه محمد ورسوله لب تعال 'يقول • اف رحمه كثتر ابن ويقول 
اضرسول إني والعجمي، والعربي والأسود، للأحمر حطاب وهن.ا الاس، أيها يا 

مبعوثوأته النيين حاتم أنه وعظمته. صرفه ص ا وهن. جميعكم، أي جميعا؛ إليكم 
عليهوسلامه افه صالوات، أنه ضرورة الإسلام دين من معلوم وهو • • • لكفة الماس إر 

كلهم،اء؛أ.الماس إر افه رسول 
علىبها صل المى الخصائص إحلءى الميزة هذه - ه نفافه.- رسول عد رند 

حمسا،الله رسول فال الصحيح الحديث ففي والمرسلين• الأنياء ساتر 
جدأم الأرض ر دجعلمتا شهر، مسرة بالرعي، محرت ت نلي أحد يملهم لم 

تحلولم الغانم ل وأحلت فليصل، الصلاة أدركته أمش س رجل فآبما وطهورأ، 
الماسإل وبعثت خاصة قومه إر يعنا الشي دلكن الشفاعق، وأءط؛>ت، نلي، لأحد 

كلإل وبعثت، خاصة، نومه إل يمنا ني كل •لكن )•ت لم مرواية ول ،• عامهءر 
،..(١٦وأسود.أحمر 

(.١٥٨)آية ، الأعراف سورة ( ١ ر 
*ه ؤ ت تعالى كقوله )٢( 

ومح،رثدكثآءءقرألئا؛ىلابمليى.اوٍظ؛؛؛،؛JIشنإ هثةأإو ت؟ ؤ تعالى: ونوله 
. r١٧٠\/ج اويان/شاكر، جامع )٣( 
.٢  Y٦٥/ ج ، يسير( )صرف العفليم القرآن تفسير )٤( 
١٠  ١٢٨/ ج التيمم، كتاب — البخاري صحيح )٠( 
■ ٠٣٧ / ١ ج الصلاة، ومواضع الماجد كتاب — مسالم صحيح )٦( 

٣٠٢







بحلقةا»احذ اض رسول إلى أنثلر فكأني أس؛ )تال جاوعانأا،1 ابن تال 
بي،ويرحبون لي فيفتحون محمد، فيقال؛ هذا؟ من فيقال  ٢٣١فاتعقعهارآ،,الجة باب 

ارنعلي؛ فيقال والحمد، الثناء من اض فيلهمني ماجدا، فأحر مرحبا، فيقولون؛ 
قالالذي المحمود المقام وهو ، اقولان، يسمع وقل تشمع، وانفر تعط وسل رأسلث، 

محمودأه،رمقاما ربلث، سعثلث، أن ؤء«ى اض؛ 
رفعةعلى دلل أوضح لهو ه محمد رسولنا يقمه سوف الذي المقام فهذا 

ربه.عند منزلته 

معلهم ليثنع رسول إلى رسول من الناس ثقل الحدث في الننلر يلمت، ومما 
لهم،ليشفع ه محمد إلى البداية مند اللام عاليه آدم يرثيهم أن يالإمكان كان انه 

علىقفله ليظهر محمد. إلى سهي محي الشفاعة الأساء يتدافع أن الئه قضى لكن 
ذلكمح، منزلته ءلهر'ت، لما لهم وشفع ابتداء ه رمولتا إلى جازوا لو إذ الأساء جميع 

فيفيستوون لهم يشفر أن يمكن كان رسول أي أن الناس فلن ولربما المؤنق،، 
افهصلوا'ت، سيدهم أنه على واضح دليل هو دونه، من جميعآ اعتدارهم لكن ننلرهم، 
أجمعينعلهم وسلامه 

اعميوولد يزيد، دولت ني ولد المري التمي القرشي الحس أبو الكير العالم الإمام هو )١( 
ماتالأمان. درجة من يغضه حفظ وسوء ئيه، مليل تشح على العلم أوعية من وكان كقتادة، 

.يعدها( وما ٢ ٠ ٦ ه/ ج ، النبلاء أعلام سير •' رانظر ومثة وثلاثين إحدى سنة 
غربفي )النهاية صوت له يسءع الشيء حكاية والقعهعة لتصوت، أحركها أي فأسمعها؛ )٢( 

اهعضرا(.مجادة ، ؛/٨٨ج الحديث، 
يه،صرح ولذا صعيد أيي حديث مجن لا أنص حديث من حدعان اين أحدْ الحديث من القير هدا )٣( 

الأحوذي،)تحفة سعيد آيي حديث محن فهو ألحديث آحر إلى . هذا. من فيقال توله■ أما 
٥٨٧.)

القرانتفسير كتاب صحح، حصر حديث هدا وتال الصحيح الجاح في الترمذي احرحه )٤( 
،الإص—راء التفسير/سورة كتاب - البخاري صحيح وانثلر , T.a/oج الإسراء، ورة س/ 

فيها،منزلة الجنة أهل أدنى باب - الإيمان كتاب — مسلم وصحح يعدها، ومجا  ١٧٤٥/؛ج 
يعدوما  ١٨٤/ ا ج 

-الأردن - عمان - الفرقان )دار القضاة لشرف ،  ٢٣٧ص الرقائق، في الشوي الهدي كتاب انخلر )٥( 
م(. ١٤٠٨الأول_الطيعة 

٣٠٥



،:ااكوثر١١إعطاؤ. الثاني: الطلب 
الكوثرلأىأصفاك >إنا نمال: نقال الكور، بإطائه رسوله. عل اف امن 

الكلماتمن اش رسول لنفس وتءليسآ قريش ممار عر ردا المنة هدْ ذكر وجاء 
•س النه لرسول وتعيترأ لمزأ عواهنها، عر يطلقونهل قريش كفار كان الي الجارحة 

هذهاف فأزل — الذكر •سقعني أي - أبتر بأنه عتروه الذكور أبناؤه مات فعندما 
أنهوذلك: وائل، بن الخاص ر زلت قال: عباس ابن عن الواحدي روى الورة، 

سهم،بني باب عند فالتقيا يدخل، وهو المسجد، محن يخرج — —ه الله رسول رأى 
منله: نالوا الخاص لحل فلما جلوس. المسجد ر فريش صناديد من وأناس وتحدثا 

ذلالث،نبل تور مد وكان ه. اممه رسول بمي الأبتر' ذاك تال• تحدث؟ كنت، الذي 
أبتر.ابن: له ليس س يسمون وكانوا حا.يجة، س وكان ه، اش رسول ابن اطة عبد 

الورةهذ0 تمار افه فازل 

دعوه،قال: اف. رسول ذكر إذا السهمي وائل بن الخاص كان رواية: ور 
اطهفأزل منه واسترحتم ذكره انق3ني هلك لو له، عقب لا أبتر رجل هو فإنما 

قولان:وأشهرها كث؛رة أنوال عر بالكوثر الراد ر احتلم، وقل. . ، السورةل

الجنة:في افه. رسول أعهليه الذي النهر أنه الأول: 
عائشةتول وهو والخلف الملف عند والمستمفى المشهور هو القول وهدا 

٢( ٠٨/ ٤ ج الكير)اكهاية، الض وععناء زائدة، والواو الكترة، س نوهل لزن ءق ءؤ•  ٢١١
وعظموس ماتأ لكثرة النهر بها ممي الكثرة، ص نومل الكوثر: اش؛ رجمه حجر ١^٠ وذال 
.( ٦٠٣ح/الباري،ج وحبره)دح نيره 

أين)١(.الكور، صورة )٢( 
الكء-ر،والءسير ، ٥٣٤أ/ج الغوي، بر تقوانظر: صم*ه، القرأن، نزول أساب )٣( 

. T٢٢٢/ • ج القرآن، لأحكام الجا.ع ،  ١٣٢/ YYج
المايق.المر-ح نمى )٤( 
•يعدها وما  ٢١٢٤أ/ ج انفلر: يالكوتر، المراد لي ثولأ عثر حمسة تمره ني ارازي ذكر رْ( 
.١٢٤ ١٢٦ج الكسر، التفسير في ارازي ناله )٦( 
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الصعحيحت،Jالأحاديث النول لهذا استدل وتد ■ وغ؛رهم العالية وأبو وأنس عمر واثي 
منها؛

فيأمير أنا بينما • قال . النص عن عنه اش رصي أنى عن الخاري رواء ما 
عذاتال؛ جبريل؟ يا هذا ما فقالت المجوف، الدر قباب حاذناْ بنهر أنا إذا الجنة 

أدثررا؛.مك( - أوطنه - يه فإذا ربك،، ١عهلاك الذي الكوثر 

الكوثرهأءطيناك ٠ؤإنا ؛ تحان، توله عن منك أنها • عنها اش رصي عاتشة وعن 
 VتJالتجومُكعدد آسته مجوف در عليه ثاؤلئاْ .، نبيكم أعهليه نهر هو ت لا

*هواش رسول قال الكوثره أعهليئاك ^!^١ نزلت، لما ت تال عمر ابن دعن 
منأحر شرابه والياقوت، الذر جنادل عر يجرى ذما، من حاكا• الجنة، م نهر 

الالئ،ارمأ/رح وأيسرمن اكلج، وأبرئمن الين، من وأمدبياصأ العسل 
إيا•:اف ،• iaplالذي الخر أنه •' الثاني 

*كوثر*كلمة لأصل موافق ير نفوهو عنهما، القه رصي عباس ابن نفير وهو 
وعكرمة"مير بن سعيد منهم• التابمن ُن جماعة القول هذا إل ذمإ كما اللغة، في 

،•دغ؛ر*مر وقادة ومجاهد 
هوالكوثر؛ في قال أنه عنهما القه رصي هماس ابن عن الخاري صحتح ففي، 

يزعمونالناس فان ت جبير بن لمعيد قلتا . ، بشرر أبو قال . إيا0 اف أءء1اْ الذي الخير 

)النهاية،الرج طيبط أدثرت ، ٢٤٠٦ه/ ج الحرصن، في باب ~ أرهامح، كتاب — المحارى، صحح ( ر١ 
.اذنر•( مادة ١ ٦ ١ / aج 

.١ ٩ ٠ ٠ / ٤ ج ، الكوثر سورة — التشير كتاب — المحارى، صحح )٢( 
،الباري، رفح أوعيته ت اتيته جوانبه، على التي، القثاب أي • مجوف ير حافتاه، * شاحلتاه 

جم/أ'أ(.
جتدلآ،جع ت جنادل صحح. وإٌناد. ماكر أحمد عته نال ، ١٥٩؛/ج /شاكر، أحمد سند م)٣( 

.اجتدلء( مادة اا/هآا، العرب،ج )لمان ٠ الإنسان رأص مثل، صحرة وهي، 
•؟.الب؛ان،ج«*ا/\'اننرجاع )أ(

ايووثنه والحقاظ الأتمة أحد الوامعلي نم التمرى، البشكرؤ، إياس وحشيه أبي بن حعفر هو ( ٠١
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حجرابن ذلك إلى أشار وفد الكوثر، مصدره الحوض ماء أن نهي ينهما التير الصلة 
باوكوثرالراد أن إلى أشار الكوثر4 أعياك >إن تحار: •وقوله تال: إذ اش رحمه 
■، الحوض*ُ مادة فهو الحوض، في بمب الذي الهر 

القيامة:يوم الأمم عر ثهادص اس: الطيب 
علىتدل والتي القيامة يوم اش. رسول يمنها موف التي الجليلة المقامات من 

الشهادةبمنة رسوله.ؤ اف وصف وند • الشهادة هومقام يومثد، منزلته وعلو مكانته 
ومطاأمة جثلثكم وئذ'ؤلأ( ؤ تعار! نوله منها: آيات عدة في — وشهيدا اهدا ش— 

ئكم<إعاؤ تمار: ونوله 
تمار:وقوله ، أ3 ثإ-ءل-ل هت3مح ءق يش دخنا يخؤيؤ أثؤ َلإ، ين ؟شتا 

،^١٤ورن قروي لجذإعق وخنادك ثهجاداعلهرمذأشمم أثق فاَلإ، هتخ مم رؤ 
أتاييرعق وظؤآ مؤ سهيدا آؤمد لظت ٥^١ يف، • ••ؤ نمار: وقوله 

•٢٦١^^^شض-داوبنرإئذمإ. ؤ تعار: ونوله ٢. ه؛ .  .
نوعان:القيامة يوم هؤ الرسول شهادة أن السابقة الايات من ويظهر 

عامة.شهادة - ٢ حامحة شهادة - ١ 

لفظهجمل إذ كليهما ايوعض شايدأه أرسلناك إنا . ؤ. نمار: قوله شمل وقد 
عر)اثاهدأ معناه؛ تفرها: في اف رحمه ععلية ابن قال لدلك، .عللقة، ،اثاهدآء 

أساتهم"رم.تبلغ في الأمم ساتر دعر إليهم، ياكلخ أمتك 

بعدكأحدتوا L نيري لا إنك ت فقال أصحايي وب يا ٠ فانول دوني، لبمتئجن ثم منكم جال ر— 
(.٢٤٠٥ه/ ج الحوض، في باب — الرتاق كتاب — الخاري رصحح 

.٤ ٧ ٥ / ١ ١ ج اكارى، نتح )١( 
١(. ٤٣)آة الغرة، سورة )٢( 
(.٤١)آية التاء، صورة )٣( 
(.)٩٨آية الحل، سورة )٤( 
)٨٧(.آية الحج، سورة )٥( 
(.٤٥)آية الأحزاب، سورة )٦( 
٠٨٠آآ/ ج الوجيز، المحرر )٧( 
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واقل،ذللئ، من ومحر الثلاثة. ومعه الني ويجيء الرجلان، وسه ابي *يجيء ه■' 
فيقولونIيلغكم؟ هل فيقال: قومه، فثدعى تعم فيقول: قومك؟ هل؛لغت، له: فيقال 

خهل فيقال: محمد امة ن؛؛اوءيى وأمته. محمد فيقول: للث،؟ شهد من فيقال: لا. 
أنأدرلئ، نيينا أح؛رنا فيقولون: ؛دللث،؟ علمكم وما فيقول: • نعم نتقولونت هدا؟ 

وسطاأمه جعلناكم ؤوكدللئ^ تعال• ندله نذلكم ن نال • فصدقتا، بلئوا، ند الرمل 
دهيدأه«أاا.عليكم الرسول ويكون الناس عر شهداء لتكونوا 

.٤ ٢ ٥ / y ج محمد، أمت صمة باب — الرمد كتاب للألباني، ماجه، ابن متن صحيح 
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اسالمحل 
هالتي أماوؤمتتيء11ص 

مباحث:أريعة وب 
هبالرسول الإبمان إلى الدعرة الأيل: المحث 
معبعن والتحذير أمره، وامتثال اش. رسول 'ئاعت إلى الدعوة الثاني: المحث 
أمرْ.ومخالفة 

الذبرسول والتأسي الاقتداء إيجاب الثالث: المحث 

مخالفته.وعواقب المي.  ٤١٣٠١ثمار بيان الرابع: المحث 

الأولالمحث 
ارّول>ااهانمص.-ارالإبان 

الضمكانة حلاله من سرز والدي الإيمان، أركان أحد هو بالرسول. الإيمان 
الإيمانصرورة ل؛ؤكد كيرة آيات في برسوله والإيمان به الإيمان بتن اف قرن فقد 

>يقلا إذ يتأتى، لا بل ه بالرسول الإيمان عن باه الإيمان يخي فلا ؛الرّول. 
اطه:رحمه القاسي الإمام يقول الرسول 'لريق عن إلا اق مراد لمعرفة 

ماجميع في وتمليته له، الد ورسالة سونه موممديق ه، به اوالإيمان عياض; القاصي قال )١( 
اجتمعفإذا . ه. الله رسول يأنه ان اللمسهادة يذلك القلب نمديق وم3لامة , ناله, وما به جاء 

)الشفا،له. والتصديق يه الإيمان تم ياللسان يدلك يالشهادة واكلق يالقلب يه التصديق 
جم'ل(.
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يه:الإيمان إلى والمحارى اليهود دموة 

>قالناو: 
ممحتهإنهءصشئ©<'''■

أ4:الإيمان إلى جميعا الناص دعوة ومنها 

ثلثلإ أوى همما إثهظم أم رثود إؤ ح آلنامسئتأبها قد ؤ ت تحال نال 

.^١٢٢صددث. 
أ<:الإيمان إل الملمين دموة ومنها 

وّومجة لدل أرى وآتيمي ورسوٌ ءابخمأإؤ ءاموأ أديث تأبما ؤ ثالتعار'• 
٢٣)،،

الثانيالمبحث 

اف.رسول طاعة إلى الدعوة 
معصيتهعن واكحذير أمر0 وامتثال 

أمرهومخالقة 

وشجدأ، كثيرة آيات ش أمره وامتثال اش. رسول ءلاءة إلى الدعوْ تكررت 
الإيمانعر العملي الدليل ص الرسول. ءلاءة أن السبب ولعل مختلفة، مناسبات 

تعار؛تال نهيه• واجتناب أمره داتباع ، 4IP،i»بدون يه للإيمان معنى لا إذ به، 
ورسوله.اش ط\ءة الإيمان آية نجعل . ^١ >•^؛؛؛؟؛؛. ̂ ؤ

كالتالي؛الءلاءة هده إلى الدعوة في الكريم القران أساليب تنوعت وتد 

(.١٩)آيت المائدة، صورة 
(.١٥٨)آية الأعراف، صررة 
(.١٣٦)آية الماء، صورة 
.( ١ ) آية ، الأنفال صورة 
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الرسول..لطاعن الإيمان يام ال٠ؤ•سين نداء أولات 
ت*عمة عن نهيهم أو يطاع؛ المومنض أمر عند التربوية، القرآن أساليب من 
^يانقرسهم. إلى المجب التكريم بنداء يناديهم حنث الإيمانية، ءا٠لفتهم استجاش 

بمقتضياتالنداء بهيا يذكرهم فكأنه النهي، أو الأم يأتي ثم آمتواه الذين أيها 
تركأو كدا نعل إلى يدعوكم الإيمان مقتفى إن المؤمنون أيها يا لهم يقول الإيمان، 

آمتواهالدين أيها ^يا  '•يقول اف صممتا رإذا •' عنه اش رصي مسعود ابن يقول • كدا 
وجلعز اف أن نجد هنا مجن ،. *؛ CiPينهى أوشر به يأم حير فإنه سمعلثا، فأعرها 

آمتواهالدين أيها ُؤيا ت بقوله . رمحوله اءة i٠إلى الداعية الايات من كثيرا صدر 

صأئءلثمحاهمظه>'<.> '' 
مح;محمحهثؤاتنآمحءئه''/ؤ رمل«-~ار: 

ؤتعالى: وتوله 

ه:رسوله بطاعة الأم إثراد ثانيا؛ 

تعالى:كقوله وجل، عز اش ؛طاعق الرسول. طاعق تقترن محا كثيرأ 
أنعر يدق فهو دلالته، ولداالث، لأ، . ^<يهمحفم٣٥١كن؛؛أ ؤ

التيالمتقالة الأمور في حاصة افه هناعق توه بنفس تكون أن يج-ا ه الرمحول ٠لاءة 
ب»لاءةالأم افردت أحرى آيات نجد ذللت، ومع افه.. رسول ؤلريق عن تشريعها نت 

لملخكمكييمإألر؛ثوإا محآاؤأألةدْ ألثألإ؛ دفيع>أ ؤ • تعال توله مها• ه، الرسول، 
بْلاءةالأم علتها وعْلف—، العظيمتين الشعيرتين بهاتين سبحانه فأم ،• ه؛ متمن. 

آ/أ.ج اسم، القرآن تمر )١( 
(.٥٩آية)النماء، محورة )٢( 
(.٢٠آية)الأنفال، محورة )٣( 
آية)٣٣(.محمد، محورة )٤( 
(.١٣٢)آية صران، آل محورة )0( 
(.٥٦)آية النور، محورة )٦( 
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افرسول بين ما ونق عر الشعيرين هاتين أداء وجوب إر كأنه ه، اش رسول 
طاعةأن لبيان كان ربما أو لهما، الصحيح الأداء يتأنى لا ذلك وبدون شئ، وه 

Iتعار قوله وكذلك ،. والزكاة١ الصلاة وجوب نوء بنفس واجبة ه الرسول 
تعار ٥١أن الJلألة >أ<ووجه ه ؤ

طاعةلأن وذلك، الأمر، أولي طاعة عليهما وعهلف ه رموله طاعة وأفرد طاعنته أفرد 
٥وط\ءءم مقيدة الأمر أولي طاعة بينما مستقلة، رسوله. طاعة وكيلك، منقلة اش 

ورسوله.
إعلاماالفعل وأعاد رسوله وطاعة طاعته تعار افأمر ت اممه رحمه القيم ابن يقول 

أمرإذا بل الكتاب، عر به أمر ما عرض غير من استقلالا تجس، الرسول طاعة بأن 
أورفانه فيه، يكن لم أو الكتاب ر به أمر ما كان سواء معللقا، طاعته وجست، 
طاعتهوجعل الفعل ، حذفبل استقلالا الأمر أور بهل١ءة يأمر ولم معه، ومثله الكتاب 

منهمأمر فمن الرسول، لطاعة تبحا يهتاعون بآلهم إيذانا الرسول؛ طاعة من صر 
ولاله سمع فلا الرسول به جاء ما يخلأن، أمجر ومجن طاعته، وجبا الرسول بْلاءة 

فيالطاعت إنما افه. معصية في طاعة ارلأ نال؛ أنه ه عنه صح كما طاعة، 
طاعةجعل إذ ازسول.؛الهلاءة إفراد من أبعد إر القرآن ذهب، بل  ١٠،المعروئ،ااأ

ذلك،،وما ثنكإعأارسذلسدآشغأٌ ؤ تحار! فقال اظه، طاعة عين ه الرسول 
افهرسول قال ولهذا يوحى، وحي هو بل الهوى عن ينللق لا .  ٥١رسول لأن إلا 

فقدالأمير يطع ومن افه عصى فقد عصار ومن الد، أطاع نقد أءلاءض *من 
عصارلأ؛"،.فقد الأمير يعصي ومن أطاعر، 

،٣٨ص مختار، اض حسب محمد ت للدكتور الكريم القرآن صوء في ومكانتها الستة انظر )١( 
.ه( ١ ٤  ٠٧باكستان - سماتشي المرية )المكشة 

(.٥٩)النساء، سورة )٢( 

الأمارةكتاب — مالم صحيح انظر . النار ئي بأنفسهم يلقرا أن أمرهم الدين النفر حديث، من جزء )٣( 
.y١٤٦٩/ ج معصيته، غير في الأمراء طاعة وحرب اب ب— 

—يرون — الجيل دار — الرووف عبئ طه )تحقيق  ٤٨ا/ج القيم، لأبن الموفين، اعلأم ( ٤١
١٩٧٣.)

.٨( اية)٠ ، الماء سورة )٥( 

=وأخرجه ا ١ ٠ ٨ ٠ م ج به، ويتقى الإمام وراء من يقاتل باب - الجهاد كتاب - اليخاري صحح ( ٦١
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ه.رسوله طاعن قى محموره وحل عز اف محبة طريق جعل ثالثا: 

تعدسهُثثنبجذزبجهلا،. ؤ ُالتعار: 
منللصادق كاشفة اش جعلها إذ محبته، يدعي *ن لكل اف من امتحان أعنلم الأية هذه 

•اش لرسول التع هو الصادق المحب فجعلت المحٍة، ادعاء في الكاذب 
اشمحا ادعى من كل على حاكمة التكريمة الأية اهده اش: رحمه كشر ابن مول 

ينعحتى الأمر نقص في دعواه في كاذب فإنه المحمدية، الطريقة على هر وليس 
الحسنوفال - فال نم - . . وافعاله. أهواله جمح في الموي والدين المحمدي الشؤع 

الأية'بهده اف فايتلاهم اش يحبون أنهم ثوم زعم اللف؛ من وغيره البصري 
ه:الض أمر مخالفة عافية سوء من التحدير رابعا؛ 

.^١٣٢• • محأآسوآمحأأؤيو؟ئردا ؤ نالتعالى: 

عيابأويإيمأ فتنة كبديم ذلإوآن ءى ■يجث0ِ أل!ن ثبمدر ؤ تعالى: ونال 
ينكرالشي.، أم مخالغة عن المرمنتن الأيتض هاتض في اف فحذر ٢• ^١ ؤإ. 

رحمهكثير ابن يقول وأوجبه الرسول شرعه ما كل مخالفة التحدير ليشمل ءأمره® 
أىفتنة• تصيبهم رأن وظاهرا باطنآ الرسول شريعة حالف من وليخشي افليحدر اطة؛ 

حدأو بقتل الدنيا في أي أليم• عياب يصيبهم رأو بدعة أو نفاق أو كفر من قلوبهم في 
.، ذلك•؛ نحو أو حبس أو 

هاض رمول منها التي العالم تغيير أن اش رحمه مالك الإمام فهم منا ومن 
الإمامأتى رحلا أن العربي: بن زكر أبو القاصي أورد فقد الفتنة. إلى صاحبها تعرض 
أحرمحيث من الحليفة ذي من فقال: أحرم؟ أين من اض؛ عبد أبا يا فقال: ماللث،، 

٤١ ٦ ٦ f/ ج معميته، غبر الأمراء»ي طاعة وجوب باب - الأمارة كتاب - صحيحه لم؛ي م -
(.آية)١٣)ا(-ورةآلءعران، 

ا/ا-أم.ج العظم، القرآن ير نف)٢( 
(.٩٢آية)المائدة، مورة )٣( 
(.٦٣آية)النور، سورة )٤( 

)ْ(شٍراكرآناكوم،جم/بمام.
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تفعل.لا ت نقال المسجد، من أحرم أن أريد إني ت فقال س. اش رسول 
أحشىنإني تفعل لا نال؛ المر• عند س المسجد من أحرم أن أريد إني نال؛ 

منأعظم نتظن وأي قال أريدها. أميال هي إنما هذا؟ في فتة وأي نال؛ • الفتة عليك 
يقول؛اف سمعت إني ه! اش رسول عنها قنر فضيلة إلى مقت أنك ترى أن 

أليم(لا،.عياب أويصيبهم فتة تصيبهم أن أمره عن يخالفون الذين )فليحذر 
التنازع:في اف. رسول تحكم لم عمن الإيمان نقي حاما؛ 

كثؤ يشهن ي حئ ي ثلألله ؤ تعالى؛ يقول 
•، ^١٢^^إءحائامح4تدملساممثا. 

هي؛بالإيمان للاماف شروؤل ثلاثة الأية هدْ تضمنت 

واختلاف.مانع من سهم يقع فيما ه الني تحكيم - ١ 

باطنا.اف رمول بحكم الضيق عدم - ٢ 

ظاهرأ.والتزامه اض رصول حكم قبول - ٣ 
العبادعن الإيمان نفي على بنفسه سبحانه الده *أنم افه؛ رحمه القيم ابن يقول 

فييكف .ولم والجلل، الدمق من بينهم شجر ما كل في رسوله يحكموا حش 
فضائهعن والضيق المج صدورهم عن ينتفي حتى بمجرده التحكيم بهذا إيمانهم 

نال. انقياداويقادوا تسليما، يسالموا حش بدللث، أيضا منهم يكتف ولم" وحكمه، 
منالخيرة لهم يكون أن أمرأ ورسوله افه قضى إذا 4ؤمة ولا لزمن لكن ^وما تعالى: 

تخيرومن رمو.اه، وقضاء قضائه يعل• يختار أن لمزمن ليس أنه سبحانه فأخبر أ٠رهمه 
ضلالامينا«ام.صل فقد ذلك بعد 

رسولوطاعة الإيمان بين الوثيقة الملة بجلأء ينلهر الأية نزول سبب وبمعرفة 
روايتان؛الأية نزول سبب فى ورد وقل• • ه اش 

الربي،لأبن القران أحكام )١( 
(.٦٥آية)ساء، النصورة )٢( 
اوونمن،ج\/اه.اعلأم )٣( 
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وغيره;البخاري الإمام رواها إحداهما; 

نقالالحرة من ، شرج١ ني الأمار من رجلا الزير حاصم قال; عروة عن 
•جارك* إلى الماء أيّل ثم زبير، يا ®اتق الني.ت 

ءاسققال; ثم وجهه فتلون عمتك، ابن كان ان اش، رسول يا الأنصاري; فقال 
جارك*.إر اقاء أرمل نم الجدر، إلى يرجع حش الماء احس نم زير، يا 

كانالأنصاري، أحمفله* حين اتكلأم، صريح في حقه للزير ه الني وا'توءيىرآ، 
ذلكفى نزك إلأ الايات عده أحسب فما الزير; تال • سعة فيه لهما بأمر عليهما أسار 
بينهم(١سجر فيما يحكمرك حش يؤمنون لا وربك )فلا 

بسنده;الطبري رواها والأحرى؛ 
ثممحنهم شجر مما يحكموك حتى يؤمنون لا وريك *فلا نوله؛ في مجاهد عن 

اليهوديالرجل اهذا قال; • تسليماا ويسلموا قضيت مما حرجا أنمهم في يجدوا لا 
الأشرفءر'،.بن كب إلى تحاكما الأذان السالم والرجل 

الأية،لنزول الأساس الم—، وجعلها لها وانتصر الرواية هده الطري أيد وقد 
المحتكمانبه عي قال; ص قول أعي - القول وهذا أبوجعفر; *قال افه؛ رحمه فقال 

آلإسإقآكمىأئثولآٍتاصاؤ فوله في شأنهما الثه وصف الأذان الطاغوت إلى 
الوربك ^فلأ قوله; لأن بالصواب، أولى - ^ ص آه وج اث رد يءآ 

.إ( ٥ ٦ / Y ج )النهاة، السهل إل ة الم عن الماء مستل النرجه؛ ا ١ ١ 
٢(. ٠٨ه/ج الوياء)الهاة، عن مأخوذ كله، اموناْ أي اّتوض;  ٢٢١

أغضبه.حنتله؛ أ٠ 

حشيؤمنون لا وريك ^فلأ تعار٠ قوله باب ~ المساء صورة — المفسير كتاب، — البخاري صحيح  ٢٣١
.يحكوكهجأ/لماا-ل

. oyt-Zaج اوان/ثاكر، جاع )٤( 
رجلننانع نال؛ مجاهد ص بسنده الأية هده نزول صتيذ جرير ابن ذكر ( )٠٦آية الماء، محورة  ٢٠١

ونالالأشرف. بن كم، إل بتا اذب نانق: الممال التهود، ٌن ورجل الماسين ٠>، 
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عليهيالمي التأسي افه رجعل ت الأية على تعليقا افه رحمه ، يقول 
الملزوم،عدم التأسي عدم من ويلزم الآ-م، واليوم تعالى افه رجاء لوازم من الملام 

ئررم«م.وذك الأخر، واليوم فه الرجاء ومو 

أنهأجل س فعل الذي الوجه على فُل ما مثل فعل هو• التأّك، معنى كان ولنا 
وسماتلهوعباداته وأقواله أفعاله ثبع على افي. رسول أصحاب، حرص لدك ، فعور
•ذك في الحكمة وجه يدركوا لم لو حش 

تالأمثلة هذه ومن 
يملياطه. رسول بينما • تال عنه اف رصي الخيري سعيد أبو رواه ما 
فلمانعالهم، القوا القوم ذك رأى فلما يساره، عن فوصعهما نعليه خي إذ بأصحابه 

القيت،رأياك : نالوانعالكم(؟ إلقاء على حملكم )ما لأل: صلاته اظه. رسول قضى 
أوتدرأ فيها أن فأخرثي أتاني جبريل ®إن اممه رسول فقال نعالما، فألقنا نحلبم، 

عنليسألوه. الصلاة انتهاء ايفلروا ما عليهم افه رضوان فالصحابة أذى*رْ، قال 
به.واسيا اطه. برسول اقتداء الفعل نفس بفعل بادروا بل لننليه، خلعه سبسط 

عنلم ومالبخاري رواه ما افه. برسول التأسي على الفردية الأمثلة ومن 

المكلمالشايس نم الخبلي اسلي علي أيي بن علي انمن أبو الآُدتم، المف الملامة هو )١( 
شوبجر والفقه القراءات وترأ مثة وحص وحمسن نيف منة يآمال ولد التمحانيف، صاحب 
الأحكامءأصول ني ءالأحكام ت تمحانيفه من والكلام، والمنهلق المعقولان بعلم ومرد الملوم، 

,الأصولء ني المول امنتهى و الأفكار• آيكار ءو 
يعدها،وما  ٣٦٤/YYج التيلأء، أعلام سير )انفلرت مئة. ومت وثلاثين إحدى صنة مات 

(.١٤٤ه/ ج ، الذهب، وشنرات 
فيبه النامي عدم أما الواجأ، الأمور في التأسي؛الحم،. لفض ءر مسول الكمر )٢( 

أعلم(.الكفر)والله ني يوقع فلا والمباحات المئويات 
المكبضغي، الرزاق عد الثخ )تعلق \إ\-\\ج للأيي، الأحكام، أصول، في الأحكام )٣( 

-(.٠١٤٠٢الخانة،الملمة - ويثق بيروت - الإسلامي 
. ١٨٦ا/ج للامدي، الأحكام، أصول، في الأحكام )٤( 

الأبتيوصححه .  ٤٢٦ا/ج الخعل، ،ي الملأ٠ باب؛ الصلاة، كتان سننه، في أبوداود رواه ، ٠١
• ١٢٨٨ج يائي' اض، ض صحتح م، 

٣٧٢





الراعالمحث 

الض.اتاع ثمار محال 
وعواقب

والترهيب،الترغيب أسلوبا والنهي، الأمر *ي التربوية القرآن أساليب من 
عنوالترهيب والأجرة، الدنيا في للأتتمار الطيبة الثمار بإبراز الطاعق ني الترغيب 
.والأجرةالدنيا ني للمخالفة الوحيمة العوام، يايراز المعصية 

عنحيرت، أو ورسوله، اش طاعة إلى يهمن، التي الاياتء ني سريعة ننلرة ويإلقاء 
;المخالفة أوعوانب ااعلاءة بثمار تختم ما غالبا تجدها ورسوله النه معصية 

ورسوله.;افه طاعة ثمار أولات 

إمبجيث آلإف آلأك، آلأعي ينتش أس ثامزأ ؤ تعالى: غال، الهداية: - ١ 
•^١، ظطلمئةتدرث>. 

.تهتدوارسوله ممليعوا إن أى ، بآرؤإزكليمءثهتدا ؤ تعالىI وتال 
تالالذي الأعرابي الرسول. أنر هتا ومن الرشادأى، الهداية: معاني ومن 

غوى*فقد ورسوله اممه يعصي ومن رشد، تقد ورسوله ار،ه ُءن • يديه بين 

،^i^،ممنمنثبعأسؤثمبمؤلمؤبمشآثتؤ تعالى: قال العتليم؛ القوز - ٢ 
ّر0طمقو،ارتياءيثاؤؤ تعالى: أونال ^٠١ المبزإُا. 

.١(  ٥٨آية)الأعراف، محورة )١( 
(.٥٤آية)الود، )٢(محورة 

.1سي€ محادة  0٣٥٣اج سان، اللانئلر )٣( 
.٥ ٩ ٤ t/ ج والخلت، الصلاة تخفيف باب - الجععة محاب صحيحه. ش لم ماحرحه )٤( 
(.٥٢)آية النور، سورة )٠( 
(.أيأ)١٧الأحزاب، محورة )٦( 

٣٧٤



ههوأثسثدتحكمرحعواق. ؤ ت تعالى نال الرحمة! - ٣
٢•لا ^فيظكم^وي،ؤ ؤ • نعال ونال 

تجوزأقةتجؤ،تمذؤأؤ ت تعار ثال ت الذنوب وغفران اف هحّة - ٤ 

لآكظودأقنمتّإمحؤوسولإؤ تعال: قال ١^١^،: دخول .ه 
هر؛أ.م_يىينشهثاآلآونئ 

يات قالوا أ؛يىاا من إلا الجنت يدخلون أمتي *كل اش.ت رمول نال هنا ومن 
رآأْ/نقد عماتي دس الجة يحل اطاعص »_ نال: يأبى؟ ومن اف، رمول 

دشينيأقءأمحدلأدياعأٌتيؤ تحار• تال الأخر•: ني المنزلة رفعة - ٦ 

ه:ورسوله اطه معمية عواقب ثانيآ: 

ره قآ؟؟ ميما صللأ صل سن يييولم آممه بمهي، محبن ؤ تعار: نال الضلال: — ١ 
كانتولذلك والتصرفات، الموانف نى والتخيط الغواية وهو الرشاد صد والضلال 

اض.رسول أكد كما رسوله. وسنة اش بكتاب الاعتصام في الضلال مجن العصمة 
تضلوافلن به اعصتم إن ما فيكم تركت ئد ررإني قال: ينوما الودلع حجة ر ذلك 

(.١٣٢آية)صران، آل سورة )١( 
(.٠٦)آية النور، صورة )٢( 
.٣( ١ ) آية عمران، آل صورة )٣( 
(.١٣)آية النساء، صورة ر؛( 
هاش رسول بنن الاقتداء باب — والسنة بالكتاب الاعتصام كتاب — البحاري صحيح ره( 

٠٢٦٥٥/٦ج
(.)٩٦آية الماء، سورة )٦( 
(.آية)٦٣الأحزاب، مررة )٧( 
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.سه.٠١١٢وسة اف مماب أدأ، 

فج*لمحم٠ءآننيتبم٠[ئةه ؤ ت تعالى نال ت اكتتة - ٢ 
iJU  ■أنوغكل صل طلقة الفتة وجعل بالفتة، الإصابة . ١^، أم ىخ\ك

الض.

دجلاويكني ووندلم أث4 بممن وشح ؤ تعالى: نال الار: يحول "ا. 

ؤتعالى: وقال 

^٠؛^٧آؤ^َكرواوعثواأ)ب،الألود-وئؤ قالتعالى: ؛_اكوموالخسرة: 
صبجآشححمبممحىرلؤ ت تعالى ،ونال •٠يكا.أث، ةئ؛ون دثُ أمحس :ؤم 

ممبجمحأءذلأثائ.ه١٦ل
•٢٧١ه ' ٦٤٢٥١لأينااطمشاه ئقثآ النار_LjO ؤآ ثمثيم مك بجم ؤ ت تعالى وتال 

ليبلغالميم إن حش اض، رسول عصوا لأنهم الدم ألم عمق الايات هده تجسد 
موقفمن له يا المصير. مواجهة من هربا وابتلاعهم الأرض انشقاق نمى يعضهم 

العماة.حال من باش نعوذ ا وعارا حزى 

تال• همبجّة أبي برواية شاهد وله الممحص، في واصك ( ٩٣ا/)ج متدرى ني الحاكم روا0 )١( 
.٦( ٦ ١/ ج المصابيح، )مشكاة حن إستادْ الأباتي الشخ منه 

(.٦٣اة)الود، مردة )٢( 

(.١٤)آية ، التاء صورة )٣( 
(.٢٣الجن،آة))؛(مورة 

(.٤٢)آية النساء، صورة )ه( 
_حأ(. ٢٧آية)القرنان، صورة )٦( 
(.)٦٦آية الأحزاب، سورة )٧( 
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محهما:اش رصي هماس ابن يقول • واحترام نونر من نهما لما والموة الرسالة بلقب 
لنمهإعظاما' ذلك، عن وجل عز اض فهاهم القاسم، أبا يا محمد، يا يقولون اكانوا 
اله«را،.رسول يا اطه، ض يا نقولوا غال: ه، 

وقدسوئ*؛ وأن يطم وأن سه. يهاب أن اش 'أمر • اض رحمه قادة ونال 
العملةعلى - له مناداتهم هل - الني. مع تأدبهم أهمية افه رحمه تهلب سيد بين 

تشعرتحتى — —ه افه لرسول بالتونثر القلوب امتلاء مجن بد رفلا فقال: التربوية. 

بدولا ونار، من للمربي بد فلا • صرويية لفتة وهي • نوحيه وكل منه كلمة كل تونر 
مربمهمانه ينمواهم وأن لينا؛ هينا هومتواصعا يكون أن بن وفرق ■ هيبة للقائدمن 

يرتفعمن-يريهم نفوس ش منزلة للمرمحا شقمحا أن يجب • • لعض بعضهم دعاء نيدعوه 
التجيلحدود معها يتجاوزرا أن هم ويستحيون شعورهم، نرارة في عليهم بها 

دالتونرءم•

الثانيالمبحث، 
ورسولهافه يدي بين التقدم عن الهي 

هذهتضمنت، ^١ ؤعسؤلم، ها؛دؤاأس لاميسأ ءاموأ أقن تأه ؤ تعالى• نال 
التةا.معن لهتهم معه، التعامل في النه. رسول *ع بالأدب للمزمنين توجمها الأية 

ورسوله.افه يدي بين 

يلي:ما أشهرها الأية، معي عن للسلف، كثيرة أقوال وردُت، وتد 

والمنة(الكتاب حلان، تقولوا لا ُأي همهما: افه رصي هماس ابن قال 

.٣١٨ج"T/ المقلم، القرآن سم  ٢٢ر، )١( 
امان،جأ/ه-ا0ب)ما(فىظلأل، 

)١(.اية الحجرات،، صورة )٤( 
٠٧٤/Tlج المان، حاع )ْ( 
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اضيقضيه حتى بشيء . اف رمول على تفتآوا لا رأي ت اغ رحمه مجاهد وقال 
على)انه

دونأمرا تقضوا لا الدين، وشرائع القتال ني يعني ١٠اف،; رحمه الضحاك وقال 
ورسولهارآآ.افه 

نبلديتكم أو حروبكم لي أمر بقضاء تعجلوا لا ارأي النه; رحمه حرير ابن وقال 
عنمحكي رسوله، وأمر النه أمر بخلاف فنقضوا ورسوله فيه لكم اش يقضي أن 

/ر دونه« والنهي بالأمر بعجل بمض إمامه يدي بين بميم فلأن ت العرب 
ونولافه يدي بين فحلا ولا قولا تقدموا لا أي ١٠ت اممه رحمه القرطى وقال 

فحلهأو قوله قدم ومن • والدنيا الدين أمر من عنه تأحدوه أن سبيله فيما وفعله رسوله 
عزاف عن يأمر إنما الرسول. لأن تعالى؛ اش على قدمه فقد الرسول. على 

وجل«^،•
بلقبله، أي يديه، بين الأشياء في ترعوا لا ارأي اض! رحمه كثير ابن وقال 

لالأمور® حمح ش تبعا كونوا 

نزولمب في ورد لما ممنة أمور في القدم عن نهي أنه إلى ذهب من ومنهم 
الآيةلم،مها:

الأي الشلن،، يوم صوم عن النهي في "إنه قالت،• عنها افه رصي، عالشة عن 

•اويان،جآأ/؛؟،ضراكومح،،جأ/بم'أ )\(حامع 
.٢ • ج؛/٩ البغوي، تفسير )٢( 
./Yn٤٧ج البيان، جامع )٣( 
.٠٣٠ ; ١٦ج القرآن، لأحكام الجاح )٤( 
. ٢٢• أ/ ج العفليم، القرآن -نير )٥( 
مححتحةكلها الأمال، وءذْ نال؛ ثم الأيت لنزول امباب ة حماليربي ابن بكر أبو القاصي ذكر )٦( 

)انفلرسبب. دون نزلت ولعلها منها، للأيه المثير جب، الكان ما أملم غاف العموم، تحت، تاو.حل 
القران،لأحكام الجامع وانثلر: _U( ون  ١v١٢١٢/٤جالمربي، لأبن القرآن أحكام 

ج٦\/^'٣س١^٣.
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بتكم٠١يصوم أن تثل تصوموا 
المييذبح ان تبل تذبحوا لا أي الأصص، يوم الذبح ني •انه قال: جابر وعن 
.م

•عنها المنهي الأُور تحت يدحل فكلها بينها، تعارض لا كلها الأقوال وهذْ 
لقصدمقعوله وحذف المتعدي، ٠^٣٠ ممايع اتهدموا، بأن القاتل القول احتار لذلك، 

نعلا.أو نولأ التقدم فيه يقع أن يمكن ما كل النهي ،فيتناول التعميم١٣
أفرادابأدبها وتأدبوا الأية مذ"ْ مع افه. رسول أصحاب، تفاعل ولقد 
معاذآه افه رسول بحثا لما والترمذي داود وأبو أحمد رواْ ما ذللث، من وجماعا١^،، 

تان:اش، أفضي؛كتاب، ت تال قضاء؟ لل؛، عرض إذا تقضي كم، له: قال اليمن إلى 
سنةفي تجد لم فإن قال: اطه.، رسول فينة قال؛ اش؟ كتاب، في تجد لم فإن 

هاه رسول فضرب، ولوآلورأ،، رأبي اجتهد قال: اش؟ كتاب، في اش.ولا رمول 
،.الدررسول يرضي لما اممه رسول رسول ونق الذي فه الحمد وقال: صدر0 

-أ.)آ(شيراوغوى،جأ/ا<)ا(،
الكثافجأ/أ.انفلر:)٣( 
)أطسحاجلا، ني الجهد عن آلوت< ما ارجل؛ نول ومنه الاجتهاد، ني اضر لا آلو؛ لا )٤( 

م(. ١٤٠٤بئروتر، دار — األوا مائة ، ٢٠صن للزمخشري، البلاغة، 
واحرجا< ١٨ج؛/القضاء، ني الرأي اجتهاد باب، الأشية، كتاب، مننه، ثي داود أبو أحرجه )ْا 

القاصيلي جاء ما باب، الأحكام، كتاب، سه، ني والترمذي ،  ٢٣٦ا0 ج مده، ؛ي أحمد 
.٦١٦/٣كفيةضي،ج

والذيالسد ني الوارد عمرو بن الحارُثإ جهالة بسا الحدسثؤ هذا العلماء بعض صعق وند 
المضعغضعلى العالماء رد وتال كللالثج. مجهولون وعم معاذ اصحابح عن كذللته يروي 

وبينوابالقبول له وحلفا زلفا الأمة تمر ذللت، ومن الحديث،، حول سهة من اثبر عما وأجابوا 
هلبقةني التابعين كبار من لأنه الوصم،، ولا العبن بمجهول لبس عمرو بن الحاريثج أن كذللث، 
)اننلرحقه في، ممرأ جرحا الشأن اعل ينقل ولم م ١  ١٦ستة المتونب، الثقفي، عون أبي، شيوخ 
عنالذب، في والقواصم العواصم كتاب، هامش ني الح،ويئإ على الأرنؤوءل■ صعمظ الشخ تعلين، 

عمان- البشير دار الأدنروُل، شعيب )تحقيق، ٢  ٥٨/ ١ ج ، اليماني، الوزير لأبن القاصم، أبئر صنت 
الوجهةالطرز على ه نفالكتاب، في الوزير ابن رد وانفلر م( ١ ٤ ٠ ٥ - الأولى لْلبعة ا- 

اصحاب،لجهالة الهلعون على الرد فع، نفيس كلام القيم ابن وللإمام . ٢٨٢ا/ج للحل.بثإ، 
.٢ ٠ ٢ ا/ ج ايونعين، أعلام انفلرءفي ساذ، 
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يديمحن يتقدم ل؛لأ رسوله وسنة افه كتاب بعد ما إلى رأيه أحر معاذا أن ننجد 
بحكم.ورسوله اش 

وعناليوم عن الودلع حجة في أصحابه . اش رسول سأل عندما ذلك ومن 
لئلابممحوا أن تحرجوا - العلم حق يعلمونه وهم - فيه هم الذي المكان وعن النهر 
•أعلم ورسوله اممه • بقولهم داكتفوا ورسوله افه يدي بين التقدم من نوعا ذالث، يكون 

يومالض. حُب نال: عنه اف رصي ، أبي؛كرْآعن الخاري، صحح ففي 
أنهظننا حش مكت أعالم، ورسوله اش نلنا هذاء يوم آي ءآتدرون ت تال النحر، 

تقلنا ٠ هداء شهر اآي ت تال بلى، ت قلنا اشحرء يوم ءأليس ت تال اسمه، بغير سينيه 
ذاالأليءس فمال! اسمه، بغير سيسميه أنه ظث حتى فسكت أعلم، ورسوله اش 

ظنناحص فكت، أعالم، ورسوله اف قلنا! * هدا،  jJLءرأي تال! بلى، قلنا؛ ٠ الححهء 
دماءكمءفإن قال! بلى، ؛ تلنا٠ الحرامء ءألبست تال؛ اسمه، بغير سيسميه أنه 

إلىهذا، يليكم في هذا، شهركم في هذا، يومكم كحرمة حرام، عليكم وأموالكم 
الشاهدنلييلخ اشهد، لارللهم ت قال نعم، قالوا شتاء. هل آلا ريكم، تلقون يوم 

رقاببمصكم يصرب كئارأ، بمدي ترجموا فلا ساؤع، من أوعى ئيلغ فرب الغاشي،، 

الثالثالمحث 

الهيصوت فوق أصواتهم رفع عن المؤمنين نهي 

مثصنهألعذولاجتهميإأمألتولؤظأتآأل؛نءامؤأثُميمأؤ نالتعالىت 
أدبأعذْ نقمت 

الطائفحمار ثي تدر روح، مبن نقح ينل الحارث، بن نفح اسمه الني.، مولى م ، ١١
ومكنالمحاة نفلأء من وكان بكرة بأيي فاشتهر يديه، على وأسلم ه الني إلى وفر ؟قرة، 

أيلاموسر ( ٢٥٢/ ا ج الإصاة، )انفلر الأربعة. أولادْ عنه وروى الني. عن روى المرة، 

. ٠٦٢ Y/ ج مض، أيام الخلة •' باب - الح كتاب — البخاري صحبح )٢( 
)٢(.أية الحجرات، صورة ، ٣١
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أمرين:عن لهتهم الرسول. مع الملمين نعامل في ثالثا 
المجلس.يي صوته أصواتهم تعلو بحيث بحضرته صوتهم رغ عن ت أحدهما 

•بعض *ع بعضهم يفعل كما وحلافة بجفاء مخاطته عن ت الثاني 

وعدمالاحتشام قلة على يدل والعفلماء الكبراء بحفرة الصوت رقع لأن وذلك 
فملأوالتومر، المجيل بهذا أول ه اش فرسول كذلك، ذلك، كان قإذا الاحترام. 

ومهللوبا•راجا كونه عن 

نملقنإذا بحفرته، أصواتكم احفضوا 'أي ت الأية معنى في الزمجخشرى يقول 
منهاتغفوا وان بموته يلغه الذي الحد وراء بأصواتكم تبلغوا لا أن فعليكم ونملقتم 

عليكممزيته تكون خى لجهركم باعرأ وحهره لكلامكم، عاليا كلامه يكون بحيثا 
الالنهار، رابعة في كالشمس هرا ٧٠جمهوركم عن وامتيازه واضحة، ومابقته لائحة 

بالقول®له تجهروا *ولا ت ويقوله بمحبكم، منهلقه وتبهروا صوته؛لغءإكم تغمروا أن 
بلالموت رفع من عنه نهيتم عما والعا.ول فإياكم صامت وهو كالمتموه إذا إنكم 

اللينالقول مخاهلبته في تعمدوا وأن بينكم، الدائر الجهر به يلغوا لا أن عليكم 
بقولهعاملين المعثلم المهيب مخاؤلبة تكون كما الجهر يفاد الذي الهمس من القريب 

رمثيدءورمحأؤ اّمه عز 

لالمل.كور الأدب التزام بعدم اممه أمر مخالفة مغبة من بترهيب الأية افه وحتم 
أومخافةاعمالكم تحثْل لثلأ أي ه تشعرون لا وأنتم آعمالكم تحبل ^أن فقال: الأية، 

عته.المنهي اقتراف الحبومحل علة فجعل ، أعمالكم^ تحبهل أن 
عنصدر ما هو منه المحير الجهر أو الصوت رغ أن على متفقون والعلماء 

هذاأن عن غفلة في أي تشعروزه لا ؤو١نتم ثال: وليلك الض.i لإيذاء تعمد غير 
النبيإر للإساءة تعمد عن بمدر الذي الإيذاء أما الصالحة. الأعمال يعلل قد الفعل 

)٩(.آية الغتح، سورة )١( 
جالقرآن، لأحكام الجامع واظر; ، ٤ إ/م_ ج سر[، ]بمرق ، ااكشاذ)٢( 
القران،لأحكام الجاح ، ١١٤;٢٨ج الكبتر، الشر ج*اا/ا-ااإ، الوحٍز، المٍرر \م.■ )٣( 
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بهالاستهانة أو الاستخفاف أجل من بالقول له الجهر أو الصوت رفع يكون كأن ه، 
ك. ورسوكءكتذدسمز»وث> آيأش ثل ؤ تعال• قال حلاف، بلا كفر فهو 

ء=قاؤأأمم ئبثه ثمين ن؛آهم ءل-ةمت ش مما إن هء بمد َكريم ثد ع،[ 

مايه الجهر ولا الصوت برفع الغرض رأوليس ت اش رحمه الزمخشري يقول 
الغرضؤإنما مؤمنون، والمخاطون كمر ذلك لأن والاستهانة، الاستخفاف به يقصد 
ويوفرالعظماء به يهاب لما متاب غير جرسه من المسمؤع ه نففي هو صوت 

والتونيرءرآ،.التعزير فيه يظهر حد إر منه الغض _ L^jالكبراء، 

اللهرصي وعمر يكر أبو يهلكا أن الخيران ركإد I مأوكةر أبي ابن فال هنا ومن 
أحدهمافأسار تميم، بتي ركبا عليه فدم حين ه الض عند أصواتهما رفعا عنهما، 
أحفظلا نافع: قال آخر، برجل الأحر وأثار مجاشع، بش أحي حابس بن يالأنرع 
فارتفعت،حلافلن،، أردت مجا نال: حلاقي، إلا أردت ما لعمر: بكر أبو فقال اسمه، 

صوتنوق أصواتكم ترفعوا لا آمنوا الن•ين أبها ^يأ الله: فأنزل ذلك،، في أمرانهما 
ب""■
أصواتهمارغ يتعمدا لم عنهما افه رصي وعمر بكر أبي من كلأ أن يلث، ولا 

بكرأنح، من م تفاعل ولذلك الني إيذاء في المنة يفكرا ولم الني. عر 
يكالملا أن ه نفعلى بكر أبو آل إذ يحدها، والي الأية هذْ •ع — خاصة بصفة — وعمر 
قال:عته افه رصي هريرة أبي فعن - سر كصاحب، أي - المرار كأخ إلا اض. رسول 

نالوبهماممه امتحن الذين أولثالئ، اش رسول عند أصواتهم يغضون الذين )إن نزلت، لما 

.( ٦ ٦ — ٦ ٥ ) آية التوبة، صررة )١( 
جالقرآن، لأحكام الجامع وانظر ، ٤ ة/ ج يسير(، )يتصرف الكشاف )٢( 
وكانقبلها، أو عر حلافة ر ولد ملكة، أبي ين اف عبيد بن اف عبد الحافظ الحجة الإمام هو )٣( 

الزبير،لابن والأذان القضاء ور عطاء، حليقة في معدود واتقان، حديث صاحب فقيها عالما 
ا.٩ ٠ ه/ ج ، النبلاء أعلام مسر رانظر ومتة، عشرة ميع منة مات 

القرآننزول أمياب ت وانفلر ، ١  ٨٣٣/ ٤ ج الحجرات، سورة — التفسير كتاب، — الخاري صحثح آ ٤ ر 
٠ ٤٠٧ص للواحدي، 
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رسوليا الكتاب عليك أنزل والذي •' عته اش رصي الصديق بكر أبو نال ا لالتتوى( 
الأ،.ألقى حش الرار كأخي إلا أكلمك لا اه 

كانرقما ت الزبير ابن يقول الأية• هذه عع عنه اف رصي عمر تفاعل وكذلك 
يسممهههارحش الأية هذه يعد اش رسول سع عمر 

جهوريكان إذ عجيبا، تفاعلا الأية هذ0 •ع تفاعل فقد نيس بن ، واوأتار أما 
علىيبكي وأخذ الناس واعتزل عمله حبوط س فخاف فيه نزلت الأية أن قفلن الموت 

عتليمة.بشارة مع طلبه في فأرسل اش. رسول افتقده حتى ه نف
بنثابت افتقد الني. أن عنه: اش رصي مالك بن أنس عن البخاري، روى 

بيته،ش حالما فوحده فأتاه علمه،  ٠٧١أعلم أنا اش، رسول يا رجل■ فقال نيس، 
الّ؛ي،.،صدت فوق صوته يرم كان مر، فقال؛ مأنالث،؟ ما ت له فقال رأسه، متكسا 

وكذا،كذا قال أنه فأخبره ه الني الرحل فأتى النار. أهل من لهو عمله، مط - فقد 
إنكله! فقل إليه )اذم، فقال! عفليمة ببشارة الاحرة المرة إليه فر"أع موص؛ فقال 

الجنة(رأهل س واكنكا النار، أهل س ت، ل

بهوتمسكوا ه، البي حياة في وطثقوه حيدا' الأدب هذا الملمون وعى ولقد 
ابنيقول • حياته ني كحرمته وفاته يعد افه رسول حرمة يرون كانوا إذ وفاته بعد كذللث، 
فيموته يحد المأتور وكلامه حيا، كحرمته ميتا ه اليمح، رحرمة اش؛ رحمه العربي 
يرفعألا حاصر كل على وحب كلامه ثريء فإذا لفثله، س الممؤع كلامه مثل الرفعة 

)٣(.آية الحجرات؛، سورة )١( 
واننلرالذمي، ووانته لم مثرط عر صحح رنأل، ( Y٤٦٢/ )ج مدركه لي الحاكم أحرجه )٢( 

الدرالمتررجب/خأه.
.١  ٨٣٣/ ٤ ج الحجرات، سورة — الممبر كتاب، — الخاري صحح )٣( 

رسولحيب، الخزرحي، الأنصاري ماللث، ين زير ين شعاس ين ننس ين نابتا ائومحمد، عر  ٢٤)
فلسااليمامة سهد شهيرة قصة في يالجتة ه افم رسول ويشره يعدها، وما آ أحد شهد .، اف. 

يهحاء مما إليلث، آيرأ إني اللهم ت دعا نم اش رمولر •ع نقاتل يا هكذا  ١٠هال، الناص انكشن، 
•مامه م، سلم دجل راعا التي لصبه بكر أبو وأجاز نتل حش ناتل نم هؤلاء صنع ومما عؤلأ» 

)الإصا؛ة،جا/زآ(.
.١  ٤٨٣٣/ ج الحجرات، سورة - النمير كتاب - البخاري صحح )ْ( 
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الشيءوجد إذا الإنسان فإن مناجاته، وإعظام السلام، عليه الرسول إعظام - ١
امتحقرء.يالهوله وجده ؤإن اسممفلمه، لمشقة اح 

الخاجاة.ثل قدمة J١الصدقة يتس، اكزاء من ممر مع - ٢ 

الرسولعلى يلحون كانوا الحاجات أرباب لأن ه، الرسول عن التخفيف - ٣ 
انمادة«لا<.وعلى الأمة إلى الإبلاغ على مقسومة ص ام أوتاته ويثغلون 

ذاتصيق لكن صائنون أناس والمنال الماجاة ني الراغين محن من كان ولنا 
وأسقطهاالماوقة تلك محهم اف حقق دون وتحول تمعهم كانتا اليد 

المقصودبدلك فحصل يمهموْ، أن منهم أؤيد الذي الدرس دعوا أن بعد بنسخها، 
،فيثؤإ؛دوساؤأ صدقي، ءم؛تؤ دى ه أنءأقثم ؤ تعالى؛ ارد فأنزل 

•٢٢١^يآبماسون. 
يديبين يقدمون لا اياطل أهل أن اممه روعلم اش؛ رحمه العربي ابن يقول 

الحواجأصحات على ذلك، وثق النجوى، عن ( ١٠٢٠١^أهل فانتهى صدنة، نجواهم 
عنهمذلك اه فخفقا نهليقه، لا ونالوا! ادثه.، رسول إلى ذللتا فشكوا والمؤمنين، 

ارالأية ه عليكم افه ضلواوتاب ؤأفاذلم ونسختهاآية 
تتلى،الأية وبقيت، ، عليهم تشق أن كادت أن يعد الأية حكم نسخ وهكذا 

لمكاسهوتقديرأ لميهم ما - وازدادوا عنهم الحرج برفع الد رحمة تذكروا نرزوها كلما 
معه.وتأدبا 

الضيرالكٍءر،جا<!آ/ا؟آ.)١( 
رأ(ّورةاوجادلأ،آة)"اا(.

. ١٧٦٢إ/ ج سير(، )بتصرف المربي لأبن القرآن أحكام )٣( 
اشرصي هنالب، أبي بن علي عوى احد به يعمل لم الأية ش الوائد التكلغج أن ذللت، على يدل  ٢٤١

أحدبها يعمل ولا أحل بها عمل ما لأية اممه كتاب في إن عنه افه رصي تال فقد ٠ نسخ حش عنه 
الأيةه صدته نجواكم بلي بض فقدموا الرسول ناجيتم إذا آمنوا الدين أيها ^يا الجوى آية بعدي 

كلمايكت، وملم وآل عليه اطه صلى الني فناحبت، دراهم بعشرة فمنه دينار عندي كان تال 
بهايعمل تلم نسختا ثم درهما نجواي يدي بين قدمتا وسلم وآله عليه اه صلى النم، ناجينا 

فيالحاكم أحرحم الأة، صدتاُت،ه نجواكم يدي بتن تقدموا أن ؤ١١ثنقتم فنزلت، احد 
الذهبي.ووافقه الشيخين صرحي على صحح وتال ( T٤٨٢/ )ج متدرى، 
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الخاصالمحنا 
الشىبيوت لحول لاداب الؤمتين نوحيه 

زيجاتهع التعامل و. 

دتيقرإن ش؛ي ستئذسما نؤ" قلجيإ هلمتتتِ ^١ دبمم ^١ نؤأ إئته ^J؛؛>، غثي 
مىألمؤنإداثألأمهسمتثمثأؤاثنأق؛٠ ياطم يكاثئوغىأوس_ثنيء 

أنأف — أُايوذيأمحمحل يظم كازك رث ومبهى أفهزلئلئوم د'ل=ظم جي تت ثن 
أفثدمأستقاؤ-خنؤلأ؛ن إن هينا. بمدأم ؤلكرْ=قاى بم-د؛ءأبداإن ية يكمأوثيم 

•، ^١١كامحهسءكئا. 
هي:أربعةأداب الأية هذه في ورد 

تإذن بغير بنوته. لحول ص النهي أدلات 
بيوتتدحلوا لا آمنوا الذين أيها ^يا ت تعالى بقوله الأدب هذا إلى الأية أشارت 

دامء؛را>ينبم%/إلى لكم أن.>ذن إلا المي 
بهخص الخصوص، به أريد عام نهى هذا أن إلى العالماء بعض ذهب وقد 

هالني لبيوت يتحرصول ثم الهلعام خمخ ونت يترنوف كانوا الذين المتحيتون أوكلث، 
دعوة.بدون للأكل 

الرأى الأية؛ مض *ي اش رحمهما وقتادة مجاهد عن اممه رحمه كشر ابن ذكر 
اهيكرهه مما هذا فإل للدحول تعرضتم الاستواء قارب إذا حش خمخ إذا العلعام ترقبوا 

ويذءه(ص.

(.٥٤-  ٥٣أة)الأحزاب، سورة )١( 
وبلغالحرارة، ني وبلغ مخن اء: ايواز وأدرك، حان أني: وهو واتئ، ؤإنى أننا الشيء أنى )٢( 

ويمول'أنى'، مائة ج؛)/حأ، )اللسان، الشج. والاز؛ غايته أي وأنا، إناه الشيء 
تعالىثوله وت تلي تلاه ك^نوuث، إني، الطعام أنى يقال إدراى، النعام: ؤإنى الزمخنري: 

إنا،)الكثاف،جم/أإ'ا(ّبالغ ؤح،.مآنه: 
جم/ماه.العفلم، القرآن شر )٣( 
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حيثانمصشن، نى الأية نزول عباس ابن عن عطية وابن الغوي نقل وتد 
عليهفيدخلون .ؤ، افه رسول طعام يتحينون كانوا الملمين من نامي في نزلت ٠ تال 
•، ١١٣٠يتأذى؛ه اف رسول وكان يخرجون، ولا يأكلون ثم يدرك أن إل العلعام قل 

دخلبمن مخصوص *نالهي اللت رحمه يقول هذا، مثل إل الألومكا وذهب 
لعيربإذن الدحول عن الهي نفثي فلا حاجة، غير من للطعام متنلرا وجلس دعوة بغير 

لكانعامأ الحطاب اعتبر ولو آخر، لمهم الطعام بعد واللبث الجلوس عن ولا طعام 
به«لآ،.قال ولا مهيأمحهما، الأكوران والابث الدخول 

ومنلهم، المأذون المؤمنين كافة يثمل عام الخطاب أن - أعلم واش - وأرى 
أدبهموانمءوون دعوة، بدون يأتوا لا بأن أدبهم نالخحينون الخحيتين، أور باب 
يمقواأو حرج ل الثيسا أهل يوتعوا لثلأ العلعام إنضاج قبل الحضور يتعجلوا لا بأن 

نبهفد اش رحمه القاهمي أن وحدت وقد الني بتوت محدودية ثب بتحركهم 
لهملهيا إنا0اا ناظرين اعير •' قوله ُعنى يكون ُقد • اش رحمه قال إذ اكانية الضلة إر 
حضورهملهم المضروب الميعاد فبل - ومدعوين لهم مأذونا كولهم مع - يدخلوا أن 

لشغلالدعوة، صاحب تلب يؤذى مما نلائ، فإن اللعام. لنضح وانتذلارأ عجالة نيه، 
وتوليدوقته ومغل وأعله، الداعي صدر صيى إلا فانية، بلا معهم الحصة ليد0 

إلاذلك ومجا نسائه, على الحجاب زمن ؤإطالة له، لاصرورة لكلام وتكلفا -حديث،، 
إذاأي نادخلواه دعيتم إذا ؤولكن تعار: قال ولدللث، الونتؤ. تبل انمحيل ثوم مجن 

مناستدراك و،الكن، بعدم. ولا فبله لا فيه فادخلوا ونته. في الدخول إلى دعيتم 
شرطؤإفادة • احر ائب بتعليم الدعوة هو الذي المعللق الإذن «ع الدخول، عن النهي 
•، زمنه٠١ يراض أن يجب ووقتا حينا للدعوة أن إل الإمارة وهو مهم، 

لمومالبخاري أخرجه الذي الصحح النزول ٌبب العموم *ذا ؤيويد 

١١/ ٢ ج الوجيز، المحرر ، ٥ ٤ • "y/ ج البغوي، نمير )١( 
.٧٠/ YYج المعاني، روح )٢( 
 )Y"( ج التأويل، محاسن/w٢٩٢.
التالي.الأدب م كاهله الرواية اظر )٤( 
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الأمبالأممارسسم:

وتدل٠ءدثه متأنمن ولا ناصروا نمتم ^فإدا ت تعالى بقوله ذلك إلى أثار 
اهرسول بيت في مكثوا الذين الثلاثة الفر أولئك على مباشرا ردا ال٠قءني هدا جاء 
عليه.ذلك شق حتى جحش بنت زينب من عرسه وليمة انتهاء بعد 

رسولتزوج لما تال: محه الذ رصي مالك بن انس عن ومسلم، البخاري روى 
يتهيأكأنه م ؤإذا يتحدثون، جالوا ثم فهلعموا، القوم دعا جحش بنتا زينب ه النه 

فجاءنفر، ثلاثة وقعد تام من تام قام فلما تام، ذلك رأى فلما يقوموا، فلم للقيام 
النيفآ-مررت، فجتت،، فانهللقت، قاموا، إنهم ثم جلوس، القوم فإذا ليدحل الني. 

وبينه،بيتي الحجاب، فألقى ألحل، فدهيتؤ لحل، حش فجاء انهللقوا، قد نهم أ. 
النيهي؛وُت، تدخلوا لا أمتوا الذين أيها اطه فأنزل 

بعدالانصراف يوجوب، الؤمن؛ن أمر وهو آحر، أدبا ١^؛^ هدا تضمن فقد 
فعلكما - بالحديث، الأسثناس اجل من الكورثإ وعدم بيته. في العلعام تناول 

الممر.اوكلئ، 
يتحملهمكان ولأكنه اه.، رسول يؤذي كان الفعل هدا بأن افه صارحهم وقد 

وعلهمعنه، الدفاع اه تولى لدلك واحرجوا. قومجوا لهم: يقول فلا وحياته لكرمه 
المقصود.انقضاء يعد بالخروج وألزمهم الأدب، 

علىفيصر منه كرما إ٠لاك٠م يحتمل . الّم، ُكان • اطه رحمه الزجاج يقول 
•ولمن؛عدهم*لآ، لهم أديا فصار الأدب يحضر0 س افه فعلم ذلك، في الأذى 
حجاب،:وراء من إلا ذدحامح. محادثة عن المدمنين نهي ثالثا: 

در.اءمن نامالوهن جاعا سألتموهن ؤوإذا تعالى: بقوله ذللث، إلى أشار 
النيزوجامتؤ مع الحديث، بأدب يتعلق وهو الأية في الثالث، الأدب هو ط؛ حجاب^ 

وعللحجاب، وراء س إلا مواجهة معهن الحديث، عن وجل عز الله نهاهم فقد .. 

كابفي لم موأخرجه ، ١٧٩٩ج،/الأحزاب، صور؛ - التمسر كتاب - الخاوي صحتح  ٢١١
٠ ٣٧٨ص القرآن، نزول أساب وانفلر ، ١ • ٥ ٠ آ/ ج جحش، بم، نبم، زواج ؛اب ، ١^^ 

.٤ ٠ ١ U/ ج المان، نح  ٢٢١
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طهارةأقوى الحكم هذا إن أي كلربكم اطهر تحال: بقوله ذلك 
وحرمأاه حرمات وتعنليم بالتقوى طاهرة الفريقين تلوب كون •ع وقلوبهن لقلوبكم 

علىيحملهم بما أكدها الثلاثة، الاداب بهدم المؤمنين اه أذب أن وبعد 
حازولا صح ما أي ^^ ١١رسول تؤذيا أن لكم كان ؤد٠ا • بقوله عليها المحانظة 

تمهيدأالتحدير هدا يكون أن ويجوز الاداب. هده بمخالفة إيناؤْ يكون ؤإنما ذلك• 
وهوتالاداب هده أعظم لكونه الراح، للأدب 

بمده؛من زوجاته نكاح تحريم رابعا؛ 

كانت،لما أبدأه. بعده من أزواجه تنكحوا ^ولأ بقوله• الأدب هذا إلى أشار 
،حرمه؛ ؤ تعادت لقوله المرمنتن أمهات مقام ئ ه الشي زوجات 

وبعداالني. لمكانة احراما اكأبيد، على نبيه. يعد نكاحهن المزمنين على اه 
تعالى؛نقال ، ونحه١ ثناعته وبيان الفعل هل*ا بتهويل الأية حتم ولذلك إيذائه' عن 

عظيماه.اف عند كان ذلكم ^إن 
أعلاموهومن عنليماعنده، بعده نكاحهن اومحمى اش؛ رحمه الزمجخشري يقول 

•ا وم؛تآُأ حيا حرمته ؤإيجاب لرسوله اش تعقلتم 

.٩ ١ Y/ ٢ ج ، )بتمرف( والتتؤير التحرير ير نف، ر١ 
)٦(.آيت الأحزاب، محوره )٢( 
اث•مل- بن طلحت ني نزك الأية س بأن دكرت التي الدواية المرين معظم أنكر سا من )٣( 

المحرررانظر؛ عتها. اه رصي عائثة لتزوحتا افه رمحمول مات لو داإ<ت أنه الرواية وزعت 
التحرير ٧٤/ YYالمع١نيج روح ، جالقرآن، لأحكام الجامع ، ١ • ٤ ; ١٢ج الوحتز، 

واكوير،جأآ/'أه(.
.٢٤٥)إ(ااكثافجم 



الخاصالفصل 

رإج1ةرغباته وتلبية تأييده؛العجزان 
ه٠ ش والخلف دعائه 

ماحث;أربعة ونيه 

،المعجزات.الني. تأييد • الأول المحث 
الحرام.المسجد إلى القبلة تحويل الثاني! البحث 

التيدعاء إجابة ت الثالث المحي 

المي..محاب ني الكلف الراح: المبحث 

الأولالمحث 

بالمعجزاتالض. تأييد 
عليهقال كما نبوته على الدالة الأساس الرسول. معجزة هو الكريم القرأن 

رموله.اممه أيد فقد ذلك و«ع وح٠أ®ل١، أوتيته الذي كان ااوإنما واللام: الصلاة 
المنةمعنى يحمل وبعضها والبرهان، الحجة محنى يحمل يحضها حسية، بمحجزات 
دالإكرام•

المنة*ي ورد وأعلها الكريم القرآن في بعضها ذكر ورد المعجزات وهدم 
حقينمعجزتين عن الحديث، فيكون القرآن، نى هو البحث إن وحيث . المهلهرة 

.١٢٥ص في تخريجه تقدم )١( 
يلي!ما الميجزايتج هده أمثلة من )٢( 



والمعراج.والإمراء القمر، إنثقاق همان الكريم، القرآن يي ذكرهما ورد 
القمر:إممقاق أولا: 

الأحايين،وصرح الكريم، القرآن بنص للرسول. القمر انشقاق معجزة سنؤ 
ه؛أثريشألأاثنإثيىأكرْا ؤ تعالى: قال القمر، سورة أول ففي الصعحيحة. 

 Uنمها:لأحاديث، ا

رسولعهد على القمر انشق نال: مسعود بن اش عبد عن البخاري رواه ما 
،•اشهدوالالميهت فقال اش.شفين، 

القمرانفالق إذ بمس اش رمول ح نحن بينما أيضا: عنه لم مرواية دش 
.اسهدوااش.ؤ: رمحول لتا نقال دونه. ونلقة الجل، وراء نلقة فكانن، 

اشرسول مالوا مكة أهل أن • عنه الله رصي ءاإان، بن أنى عن اJخارى١ وفي 
بينهما.حراء رأوا حتى شقتين، القمر فأراهم آية، يريهم أن ه، 

•الضه أصاح بجن من الماء ذح -= 
الكثير.العدد أشع حتى القليل العلعام كثير ت- 
الحم،.•إليه يخطب كان الذي الجيع نين ح- 
•له الرسول. ؤإمحكان أحد جل رتجاف ا- 
•الفحل عليها بمر لم التي الجدعة ثدي من اللن ر د- 

الثالث،افحءنر.إليى_الفمل القمل .)،؛؛، T-Yo/Yج نمم، لأبي اقو؛، دلال زاننلر: 
الحاديانمل ِ -إش مثر الثالث، القمل ، ٦١٧-٥٥ا/•ج الثنا، والعثرين؛ 
والعشرون[.

)١(.آية القمر، صورة )١( 
آية،. البم، يريهم أن الثركين محوال اب؛ ب" النانج، كتاب، — البخاري صحيح )٢( 

ؤ Y١٣٣/•"ج 
الفتح، coJUبالمنا،النير هدا اصيهلوا أي •اشهدوار وممتى اه رحمه حجر ابن نال )٣( 

.٢٢٣ج؟/
القمر،ج؛/حاهآ.انشقاق ت باب، والنار— والجنة القيامة صفة كتاب، — محالم صحبح ( )٤ 

Y٠/ ج القمر، انثماق بابإ — الص،حابة فضاتل كتابؤ البخاري: صحح )٥(  ١٤٠٤
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يقعلم للبشر، القاعره الحمية المعجزات، أعثلم من كونها *ع الحادثة هذْ إن 
لبعضعظمة كة كانت، العكس، على بل النبي.، صدق على التحدى بها 
الحادثةهده المادية عقولهم تتحمل لم الدين الجاحدين الكفرة عن فصلا لميزل الم

بن،جابر فُن الم، احتحار \ف الأم دعاهم مما لنوعها، مح، يشككون وراحوا 
بيحجلي اف ثجلأ الحجر، في همت، فريش كدبتتي لما ت قال، ه اش رسول، أن اش عد 

٢.ر إليه أنظر وأنا آياته عن أحبرهم سلفقتؤ . المقدس 
-الكفار وليس - افه رسول، يرى أن لأجل بأنه الأمراء عللته الأية أن محيا ويويد 

الاياتههده رأى فعلا أنه النجم سورة ش المعراج آياُت، واوصحتا ربه، آياُت، من 
٠٢٣١^ؤفقال،تءالى: 

أثرهاكان وكيفما الحادثة، من - وكافرهم مؤمنهم - الناس مؤنق، كان ومهما 
العلويل،الدعوق ؤلريق على . الم، لمحت جاءُ—، الحادثة أن فالمهم علتهم، 

ذلالث،إيضاح ويمكن ربه. عند منزلته وبنان الملكولتا، عالم في به والحفاوة ولتكريمه 
التالية:الفقرات، فى 

الحادثة:في تثبيته مظاهر : أولأ"
رسولعلى الأثر أبلغ لهما كان عظيمتين حادثتتن بعد ونع والمعراج الإسراء إن 
اطه..

عضديه؛موت، الأولى: 

يحوط،وكان عليه حدب، الذي محنالتا أبو عمه الحامي، القوى عقده الأول،: 

إلمح،يالني. أسرك، ءن4ما؛ال،؛ اش رمحى ماس ابن عن سنده مفي أحد رواه ما ذللث، يؤيد )١، 
ممالربعنرهم، المقدس، بيت ويعلأمة بمسيره، فحدثهم ليك، من حاء تم الخميس، ستا 

تالجهل، أثي، "ع أهمناتهم اش فضرب كفارأ، فارتدوا يقول؟ يما محمل"أ نصدق نحن ناس• 
،١٨٢ر؟/ ج المني/ثسآكر، اتغلرت صحح، ؤإمتاده الند شرح م، شاكر أحمد الشيخ 

إصنادوهو الشانئ، ورواْ ت وتال ( ٢١٦! )ج تفسيره في كثير ابن الإمام أورده والحديث 
صحح.

.١٤١٠ jxج ، الإسراء حديث باب الصحابة، فضاتل كتاب — اليخاري صحح )٢( 
،١( آية)٨ النجم، صورة ، ٣١
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الملامعب إبراهم ؤإذا • • يصلي• نائم مربم بن مس وإذا ■ • بمر• نائم 
عذامحمد يا ت نائل نال الصلاة فرغت فلما فآممتهم، الصلاة فحانت . .يصلي.نائم 

مدأثي،ادلأم«لأأ.إب نالممت عب، ملم المار صاحسا ماللم، 
يشر.إب يصل أن بمكن مكان أقرب بلوغه. - ٤ 

أسمعلمستوى قلهرت حش يي عرج ®ثم الذ رسول قال لم، مرواية ففي 
الأقلامءرم.رف صب 

ه_إدحاله.ااجظن.

جنايدرفيها فإذا الجة أدحالت، *ثم ت اض. رسول قال لم مصحيح ففي 
تراثهاوإذا المولؤ 

اجرعلى -حصولهم مع حص إلى ين حممن أمته على الصلاة تخفيفا - ٦ 
عليهموس ومحن وتحار نارك ربي بجن أرجع أزل ®نلم اللت رسول تال الغمين، 

عشرة.صلاة لكل وليلة. يوم كل صلوات حمى إنهن محمد يا قال: حش الملام 
صلأة«ل؛أؤحمرن فذلك 

الثانيالمحث 
الحرامالمجد إلى القبلة تحويل 

بيتإلى صلاته في يتجه - المدينة إلى قدومه بعد - اه. رسول حلل 
وتحبيبهماليهود قلوب، لمألفج كان استمراره أن — أعلم واش - ويا"و ،• ١ المقدس 

١٠  ٠٧/ ١ ج مريم، ين المسيح ذم باب — الإيمان كتاب — ملم صحتح  ٢١١
المكانونيل الخصعد، ت يه المراد ت الخطايي تال ت لمستوى علوت، ظهرت؛ لستوىا أظهرت )٢( 

المستوي.
وماووحيه، تحال افه اتضية من الملائكة تكتبه محا صوت هو I الخطابي قال الأتلأمء اصرف 
.( ١٢٢ Y/ ج النووي، بشرح ملم )صحح المحموظ اللوح من ينسخونه 

(.٢٢٢/ Y ج النووي، بشرح مسلم )صحيح جتيذة واحدتها القباب• مي اجتابذا )٣( 
.١  ١٤٧/ ج افه، برسول الإسراء باب — الإيمان كتاب — مسلم صحتح )٤( 
ءاش رصي عباس ابن خمن الكمة، يديه وبين القدس بثت يستقيل كان مكة في كان أن مجند لأنه )٠( 

٣٩٨





قال:عنهما اش رصي عازب بن الراء فعن شهرأ، عشر معة بعد الكب تجاْ لحوله 
ولكنشهرا عثر سعة أو عشر ستة الثدس، بت نحو صلى ه اف رسول لكن 

موجهك تقلب نرى  ٠٠٧^اش: نأنزل الكب إلى يوجه أن بحب اه. رّول 
ا.الكعة؛ تحو فتوحه المماءه 

وتالكف عنده، مكانته على يدل . رسوله لرب الأة تحقيق أن وظاهر 
سياقني للظر والملمت، ه، افه رسول لإرصاء جاء الملة تحويل أن الأية صرحت 

ملةإلى يوحهه سوف أنه له أكد الحرام المجال إلى يالتوجه افه يأمره أن تبل أنه الأية 
،٢٢^'^بمهضثلئأكمدصتاؤ ؤ نالتعالى: يرصا٠ا، 

ترضاها^ملة ؤفالنول؛أ؛ك توله ناتدة ما قلت *تإن اممه؛ رحمه عاشور ين الaلاAر يقول 
وجهك*نول الماء ثي وجهك تقلب نرى رفد تال وهلا وجهلده ؤفٌل توله• قل 

كمابها، يمنى بحيث وأنها . اش رمول برغبة الاهتمام إظهار نائلته نلت؛ الأية، 
،.'ترصاعاءل بجملة القبلة وصف، عليه دل 

الثالثالمحث 

الشي.دعاء إجابة 

ألكنتمواء إليه، يرفعها لكن الى دعواته إجابة . لنتنه افه إكرام دلائل من 
نأتممرثتت الدعوات ه عان معغلم إن وحيث أعيانه. صد أم أولياته لصالح 

لهامتجابتهم ثي سبا إليها اتجاعه كان فربما الكمة، يعظمون كانوا لأنهم الرب ليتألق — ٣  =
الكبير،التفسير ، ١ ٤ / Y ج الوجيز، المحرر ]انفلر؛ لأناؤه. الرافض اليهود موقف يعد خامة 

ج؛/ا<-اا.
مالموصحح لكن،جا/هها، حيث القبلة نحر التوجه باب — القبلة كتاب — البحاري صحيح  ٢١١

توانفلر  ٣٧٤ا/ ج ، الكعية إلى القدص من القبلة تحويل باب — الصلاة ومراصع المساجد كتاب 
.٤ ٠ ص القرآن، نزول أصباب 

(.١٤٤)آية البقرة، صورة ( ر٢ 
. YA/Tج واكوير، الحرير شتر )٣( 
له;اش واتجابة لأوليائه دعواته أمثلة من )٤، 

_المطر. عنهم حبي عندما لامسالخين صتسقاوه ا— 



دسرالهبدر يوم ربه إلى ه الني تضرع لص القرآن، ذكرها واحدة حادثة إيراد عر 
اعدائي.عر الصر 

ُالتحال:

• ٢١٩محمحى0 
والسيرة.السنة كتب ر بدر يوم الني. امحتغاثة مميلات جاءت رند 

الخطاببن عمر حدنتي قال عنهما اض رصي ماس ابن عن ، رلم مروى 
أف،وهم المشركين إر اف. رسول نظر يدر، يوم كان لتا ت تال عنه اف رصي 

فجعليديه مد ثم القبلة، اطه. نبي ناسقبل رجلا. عشر وتسعة ثلاثمائة وأصحابه 
تهلكإن أ اللهم وعينتي• ما آلت، ا اللهم - وعينتي ما ر انجز ٠اللهما بربه؛ يهتف 

يديه،مادا بربه، يهتف زال فما الأرضزُ، في تمل• لا الإسلام أهل من ٢ ااعصا؛ةر محده 
عرفألقاْ رداءه فأحد بكر• أبو فأتاه منكبيه. عن رداؤه ممهل حش القبلة، مستقبل 
مينجزفإنه ربكر. منايل•تلئ، آ كداكر افها نبي يا ونال ورائه. س الترمه ثم منكبيه. 

،رممدكم أتي لكم فامنجاب ربكم ستغيثون ^إذ ت وجل عز ار؛إه فأنزل • وعلءك  ١٠للمثا 
التأؤيل.وعلم الدين ني بالمته منهما اف لصي ماس لأبن دماؤء -= 

مهما.والبركة والرلل- المال بكثرة عنه الد رضي لأنس ماؤه د- 
له:الذ وامتجابة أعيانه على دعواته أهثالة ومن 

ّاجاو.و*و جزور ملأ يلهره على وصعرا عندها ثرص من الملأ على ماؤه د- 
كلابه.من كلبأ مله الله العل يأن لهب أبي ين عتبة ملي ماؤه د- 
مذكه.اممه يمزق أن تمرى ملي عاؤه د- 

يسولبها دعا نش أمول في أمار ذكر نمم-فمل؛ لأم، الهوة، دلائل، انفز؛ ممثل، للمزيد 
دلأيه.،إجاة نمل انمنا. وانثلر ؛ U-u؛وما؛؛ U/Yج له، قاسخب اش. 

.بعدهاوما  ٦٢٥/ ١ج 
وة)ا<(.الأنفال، )ا(ّورة 

وانظر: ١٣٨٣■T/ج بئر، غزوه في باللائكءت الإمداد باب والسير، الجهاد محاب صبحه، ني )"١( 
الهو؛للههم،،ج'اآ/له•ودلائل ما'ا، ص التقول ياب 

الجماعة.العصابة: ( ٣١
اكفاك•.بالفظ الروايامحت، بعض في جاءيت، ( ٤١
متابعين.مردفين: الإغاثة، والإمداد: مصكم، أي: مردنيزر الملأتكة س بألف ممدكم •أنى ( ٥١



عباسابن فحدش ذزم أبو قال بالملأتكت. اش نأمد0 •ردنزه الملاثكأ من الق 
سمعإذ أمامه. المشركض من رجل أر *ي يحتد يومثذ الملمين من رجل ييتما • تال 

أمامهالمشرك إلى فنظر أندم يقول؛ الفارس وصوت فوته• يالوط صربه 
ياحضتالوط كضربة وجهه وشق أنمهأم، خْلم قد هو فإذا إليه فنظر متلقيا، فخر 
منذلك . ،رصدقت نقال؛ ه. اف رسول بذلك فحدث الأنصاري فجاء اجمع. ذلك 
١ميعن وأمروا . ميعن يومجئد فقتلوا الالةا١ الماء مدد 

الراحالمحنا 

اكي.اللءلفتيمحابلا،

والحبةالمودة بقاء عن بها تعتر الش الرقيقة البلاغية الأساليب، أحد ،،و العتاب، 
،لحثي؛هال مجحب، من إلا لاتكون العاتبة رإن اش؛ رحمه القرطبي يقول الملامة. عند 
القاتلءا■،:لأل كما 

اب،احتنه مجترابني ا مإذا صديق من المودة ذا أعاسج، 
العتاب،بقي ا مالود يمحقى ود فليس اب، العتذم، إذا 

وعنهعم وابن همام، ابن عن ردى الكوفة، -كن ذمل أبا يكس الحتمي، الولم• بن سماك )ا(عو 
تهذيب)انظر ثقة أنه على احمعوا البر عيد ابن تال يارق، بن ربه همد وبله زميل ابنه 

اكهانس،،جل/ه"آآ(.
الملك.فرص اصم حتووم؛ )٢( 
الأنف.على الأنر الخطم;)٣( 

محمْثجمحلأتءس،عم,.اء
مادةالمنير، تالم.؛اح الوحدة ومذاكرة الادلأل مخاٍلبة المناب وحقيقة الخليل; يقول 

وكلامالإدلأل، مخاحلبة والتاب; سال; التعريف مذا الأزهري وبنهل [ T٤٦٤/ج اعتبء، 
الموجدةكنبهم معا كرعو• ما بعضا يعضهم ومذاكرة مراجعتهم، حن ءلال؛ن احلأءهم الندلتن 

[.٠٣١ T/ ج اعتء_اا، مادة الخروس، تتاج 
. ٥٤/ ١٨ج القرآن، لأ-ذكام الجامع )ْ( 
•اسمه على أنف ولم الهائل يذكر لم )٦( 



يعضهمالشر عتاب جض من ليس فهو — عتايا سس ؤإن ~ لرسوله اٌإنج لعتاب 
أوحطألتقصير لا رسوله يعاتب فد اش ولأن والمخلوق، الخالق بين شمه لا إذ لبعفى 

تشريفاالخطاب إليه نيوجه . افه رسول حلال من وتوجيههم أصحابه لسميه بل 
•ءيرْ به يراد إنه "ع وتكريما 

العتاببأسلوب حاءُت، أنها على المقرون اتفق كشره آيات الكريم القرآن وفي 
،،وبل واحد، جض من ليس القرآن في الوارد العتاب أن والخلاحفل اش لرسول 

عتابومنه الكمال، على السميه عتاب ومنه ، والمواسا؛ الأسفاق عتاب فمنه ت أنولع 
•مع لكل واحد مثال بإيراد ومأكممى ، المي.١ حقوق عن الدفاع 
والمواط.:الإشفاق عتاب، أولا: 

لتكذيبهمواغتمامجه للمكدبين التعرض في ميالغته على لرسوله افه عتاب والمراد 
عليهمشفقا افه فيخاطبه إيمانهم، عدم على وحزنا أسفا ه نقيهللثا أن كاد حتى 

الايات:هذه ومحن • له ومواميآ 
.، ٢ أثديي بجي-إبهندا لز إن ءاقبيم سلىءق بمج وقتهئ ت٠الى: ^١١٠ 

•ؤ ت تعال وتوله 

ابنذكر وقد الإشفاق. على الدالة الملرا كلمة ورود الأيتين فى انماب ووجه 
أنهاينلهر والذي فقال: الوملن هذا فى للاشفاق أنها ورجح *للُ ل معان عدة جنان 

•، به^ إيمانهم لخم ه نقيثي أن الض. على للاشفاق 

عتابص: أنام، ثلاثة إلى - الماحشر لمل رسالته ؛ي - العتاب المْلوني مد الباحث م ق)١( 
)انظرت٠ بها التزم لم لكني تقستماتم من أفدت وفد التحذير، وعتاب التتييه، وعتاب إلتوجيه، 

-المرئي الفكر دار - المعلرهي لخويد والاجتهاد، الصمت صوء في المصعلفى عتاب ايات 

الكسر،)التمسر بالشيء وجده شدة من غيظا تتلها إذا تفه الرجل بمح ث اللمش ناله )٢( 
إليه.فارجع  ٢٦٦ص ني الكلمة أصل عن الحديث تقدم وتد ( ٧٩آ/ ١ ج 

)٦(.اية الكهف، صورة )٣( 
•)٣( آية ، الشعراء صورة ، ٤ ) 

. ٩٧/٦ج المحيط، البحر انثلر؛ )٥( 

٤٠٣



اتكال:على ص محاب 

الأولىبأن اجتهاداته بعص ش الرسول. لتنيه بمدر العتاب من النؤع وهذا 
إلىبالنظر صحح إله ذهب ما أن يالوغم إليه، ذهب ما حلاف يفعل أن يشغي كان 

ؤللبإلى أقرب هو رنينا فته العتاب أسلوب حاء لدلك والبثرة، المائية المقاييس 
ذلك:ومثال اللوم. من له الكمال 

ؤتعارت قوله 

العتابأن ندرك العتاب وأسلوب العتاب هدا صدور ملابسات ش التأمل وعند 
الرسولإذن على تعقيبا الأية هده حاءت نقد تقصير؛ على للومه لا له الكمال لهللب 
حبرند اممه. رسول ولعل • اصتأذنوه عندما توك غزوة عن التخلف في لمنافقين ل. 

أحدفي كما الخذلان إلا متهم يقع لم إذ المايقة، غزواته في المنافقين حال 
ويشعلواالخيش يخذلوا لا حتى تخلفهم ر والخير الملحة أن قرأى والخندق، 

إذالإٍللاق، على اظه. رسول غزوات أسق من كانت الغزوة هذه أن حاصة الهمم، 
لهمأذن لدلك — العدو بأس وسدة المكان وبعد الخر شدة — فيها الشدائد كل اجتمعت 

لوح1لمأفكماؤ تعار: قال التوغ، هدا الأية أيدت وتد تخلفهم، على غيرآسف 
الغزوةكاتتهذْ  ٦٧٥٥ جمثئزسمُآلآث 

لمإذ أمرهم، ؤيكثف النافقين ستر يهتلث، أن اش أراد الرسول.، غزوات حر آص 
^^٣،وادواآث1ريجمحدوالإم؟ ه ؤ تعارت تال أصلا، للقتال متعدين يكونوا 

لهداالإذن. ذللث، بسبب تخلفوا كأنهم لهم؛لهروا الإذن في الرسول. أّرع لما لكن 
شالخمارعة على كان العتاب أن س المقرين من ءلاتفبم إليه ذما ما هو فالصحيح 

الإذن.نفس على لا ليسافقين؛التخلف، الإذن 

الغزوعن القعود في لهم أذئت، للت، ما امجعناْ: اممه: رحمه الزمحخثرى يقول 

(.٤٣آية)التوبة، ))(سورة 
(.٤٧)آية التوبة، صورة )٢( 
(.٤٦)آية التوبة، صورة )٣( 



؛يصدق نن لك يتسن حتى بالإذن امتأنت وهلا بعللهم لك واعتلوا استأذنوك حين 
،.١١٠٠٠٠كذب ممن عالر6 

لهمالإذن إلى سارعت لم نيل اكآنه ت والمعنى اش رحمه عود الأبو ويقول 
.، الأمرار يتجلى حتى تأنيت ومحلا 

كماوالتخلف بالقعود لهم أذنت شيء لأي رأي والمعنى المنار، صاحب ويقول 
بالإذزاروتريثت امتأنيت ومحلا أرادوا، 

بأنذم، لمن مسلما دليلا فليس ءنالث،ه اف ^٠٥، تعالى: بقوله الأية تصدير أمحا 
هذاإن بل حهلآ، عن إلا يكون لا المو أن بحجة أحهلآ، الني. أن على دليل يذا 
الأحباء•ع خاصة الكلام؛الدعام تصدير الكلام، في المشهورة المرمحبا أمالسب، من 

اشلكن أجرمه، لجرم بهذا يخاف رلم • اش رحمه ، الأباركالابن يقول دالمقرمحن* 
الرجليقول كما ءنالث،ه اف بقوله: الكلام افتح حين شانه مجن ورفع وقره 

،ءناائv اض ورصي حاجتي؟ في صنعت، ما عنلثإ، اطه عفا ت عليه كريما كان إذا لمخاطه 
ءلأنرم*لْ،•

تصرفهفى الكمال بلؤخ عدم على عوتب . الرسول أن القول وخلاصة 
واهحقيقتهم على المنافقون لكشف لهم الإذن في تلمن، لو إذ أصله، ش الصصح 

أعلم.

.١٥٣)ا(الكثاذ،،جأ/
.ج العود، أيي تمسر )٢( 

. ٤٦٤ا/ج• )٣(-ضيرالمار، 
المقريءالأتباري، ين يثار ين القاصم ين محي بم أبو الفترن، ذو اللغوؤ، الحا؛ظ الإمام *و )٤( 

زاعدأوكان المن، أمل عن ييأ صدوئا كان ومثتتن، وسعين اثتتض منة ولد الحوكا، 
اكتابت مؤلفاته من صندونا. عشر تلاثة احفظ ت نفه عن تال، الحفظ، واسع كان وعتواصعا. 

مئةونلاث! أرح ستة ^، ١٠ارالأصدادا، و االلأءارت،ا و المع رشرح و والابتداء• الوقف 
سدعا(.وما ٤^١٢ / ْا ج النلأء، آعلأم مير رانثلر؛ 

.٤ ٤ ٥ م/ ج الضير، علم ئي المسر زاد )٥( 



ه:الشي حقوق ص الدناع محاب ثالئأ: 

لقلوبتآليفأ حقوقه من حق عن يتنازل قد الض. أن الهمع بهذا والمراد 
لكونهبل نسلا، لكونه لا النيل، الخالق ذلك على اه نعاته ارء«تهم، ؤإرصاء أتاعه 

قوثاألؤقلنٍأآتلهؤ تعالى؛ توله ذلك على مثال وأوضح لحقوقه عضمأ 
،.^١١محمحناقأةبمةقصفييح0 

Iمشهوران سان الأية عذه لنزول 

•لأزواجه إرضاء الخل ه نفعلى الني. تحريم سب نزلت الأول؛ 
.اش رسول كان قالت،؛ عتها افه رضي عاتثة عن ومسالم البخاري أحرج 

ائتناعلى؛ وحفصة أنا فواءلست، عندعا، وو«كث، جحش، بنت، زينب عند علا يثرب 
ولكم*لا، قال؛ مغامر، ريح مئلث، أحد إني مغافير، أكالت، له: فلتقل عليها لحل 
يدللث،نخري لا حلفت،، وتد له، أعود فلن جحش، بئت، زيئج، عتد علا أشرب كنت، 

أحدألأى.

القبهلية.ماؤيت ولده بآم التسرية ه نفعلى الني. تحريم ببح بنزلت، الثاني؛ 
عائشةبه تزل نلم بملزمحا أمة له كانت، الله. رسول أن انس عن الناي أخرج 

أحلما تحرم لم الني أيها وحل؛ عز اش فأنزل ه، نقعلى حزمها حش وحفصة 
.٢٧١للث،ه افه 

)١(.آية اكحريم، سورة )١( 
كتابمحي ملم وصحح ،  ١٨٦٦؛/ ج التحريم، صررة — التفسير كتاب — البخاري صحح ، ٢١

ولالحاJسثV X١١٠٠/ ج الطلاق، يتو ولم امرأته حرم من على الكفارة وجوب باب — الطلاق 
وملم.البخاري قي طولت روايات 

الباري،)فح كريهة رائحة له حلو صظع وهو مغفور، جمع ُمغافترُ انقمن، اواطسث،ات 

—بيروت — الإسلامية الثار )دار غدة أبو الفتاح عبد * تحقثق السيوطي، بشرح الساتي ّس )٣( 
الحاوي،ثاصحح أوتي  U٧١/ ج الغيرة، باب — النساء عشرة كتاب — م( ١ ٤ ٠ ٦ — الثانية الطيعة 





الخاتمة

النيتييت قضيت أن أقرر أن أحب النتائج، عرض لقل الحث هذا نهاية قي 
جدالإلى تحتاج لا ثابتة واقعية تاريخية حقيقة أصحت، - كاملة مهمته أدى حص - . 
لتشيتالمنهج هذا من الإقادة كيفية في تكمن بها العلم فانية أن إلا نقاش، أو 
عندوخاصة ومكان، زمان كل قي خاصة بصفة الإسلام ودعاة عامة بصفة لمين الم

كانتالأساليب بعض أن ملاحغلة •ع الراشدة. الخلافة مرحلة وبداية الإسلام غربة 
•بالرمول. خاصة 

تيلي فيما المثر نتائج أهم إجمال يمكن هنا ومن 
المائي،التهدم قي شأوها |الح مهما الإسلام هدي إلى حاجة ش البشرية إن - ١ 

قيمالئهم على الشات على الحق أهل اعد برباني منهج عن الحث، كان لدللث، 
صروريا.أمرا الفتن فيه كثريت، عصر 

الجارية ماصية ّتة فهو متجدد، قديم صرنج والباؤلل الحق بين الصرلع إن - ٢ 
الحقأهل مهادنة أو البامحلل ياندحار ؤإلأ عليها، ومن الأرض اش يرث حس تتوقفا 

٠اف قدر لا - وسكوتهم 

أهممن نن الاستخلأمى ومحاولة الا؛قة والأمم النيين قصءس تدبر إن ء ٣ 
منأن صراحة وجل عز اش ذكر وقد لا كيقط الحق، على الشائن، ش المعينة الوسائل 
^١،.ؤ التشيت القصص أهاJاف 

.١( ٢ )٠ آيأ عود، سورة )١( 

٨



كذلكتطابقت واحدة، وغايتها واحدة مشكاة من تخرج الأساء دعوة كانت لما - ٤
الدءوات|؛ي سننا الواقف تلك أصبحت حى الربانية الدعوات من الأمم مواقف 
تيلي ما الكريم القرآن أبرزها الش المنن هذْ وأهم • الربانية 

حصوممن الأولى الطلعة هم رالملأ* القرآن يميهم وكما الكيراء إن - ا 
دهم- اربهم نيل عن عجزهم لعند ؤيحاربهأ، ؤبماديها يكذبها ص أول نهم الدعوة، 
بالاتفاقولو ميادتهم في الدعاة مساومة وهو ماكر، أسلوب إلى عون ي— عاجزون 

هدامجن الدعاة فلينتيه الباقي. النصف لنسق تمهيدأ حلول أنصاف على معهم 
.النع3لفا 

فيالأولى الهلليعة وهم الرسل، أتباع هم الغالمر في المستضعفين إن - ب 
المالأو بالجاْ تأثرها وعدم الجملة في فهلرتهم سلامة ذللث، وسبب للرسل، الاستجابة 

هؤ، أنتئئ د»اء أن . لإدو ألإمى مل0 ءؤ الغالب، في للفهلرة الفسدة الرياسة أو 
همأئع1كإلاقت وماثهتلثح ؤ الأستجاية لعدم ذؤيعة الجرمجون يتخذها المنة وهده 

هص-تمبل،ةلقمج،بمتك. 
إثارةار يدفعهم الأبلج الحمحا أمام بالهزيمة المجرمن إحساس إن ج- 

هذافي حاصة - صلاحيته في والتشكيلئ، منه والانتقاص الحق حول الباطلة الشبهات 
.الباطل يجعجعة التأثر ينبغي فلا • وبدعاته يه الثة،ن الناس يفقد كي — الئنرن 

بالدعاةالاستهزاء والدعاة الدعوة شان س للتوهين المجرمين أمجالمت، س _ د 
سحكمهما في بما أو والجنون بالحر باتهامهم ونفوسهم عقولهم في والهلمن 

والخيانةوالإرهاب والنشيد والتطرف يالجمود كوصمهم ، الأ>اوو؛ة المصطيحات 
وولائهموطنيتهم في ؛التشكيك أو ونزاهتهم، عقهم في بالهلعن أو الفتن، وإ'ارة 

.المسلمة لأمتهم 
المجرمينأسالمتح س هو أحرى تارة الأذى  ٤٣ؤإتارة بالأذى التهديد إن ه_ 

بمحبهمإما الناس، وبين بيتهم ؛الحيلولة الدعوة إعاقة أو مبادئهم عن الدعاة لصرف 
•حولهم من الناس بتنمير أو ا؛باعهم ؛إرعاب أو 

(.٢٧)آية عود، سورة )٢( -٧(. )٦ آية الملق، مودة )١( 



حؤجش الدماة المكذبين أساليب إحدى مي التعجيزية الطلبات إن - و
بالعياباستعجاض الطالبات مده وأعجب لهم. استجابتهم عدم ولت؛رير وعنت، 
المكذبينسمامة على دلل اونحح ومحو واباعهم، الرمل صدق على كدليل 

وثل»آلقبي ه ءائم ؤ ت ألد٩ ؤ هلاكهم• يعني الطلب محيا تحقق إن إذ وحماتتهم، 

للحقيدال تارة مجال؛ والباطل الحق بض الصرلع أن من الرغم على ى- 
وإد؛هةؤ ال-اطل لل طال مهما للحق محي العامة أن إلا عليه، بدال وأحرى 

.إًأمحوأصيإتي.ؤ تحار: وتال ^نداز،.هأآ، 

إذاماثر غير أو مثامر بملريق الحق لعام اغتيال عن بمورعون لا المجرمين إن - ٥ 
الادءاةنليتوتع المائية. والاغراءات اومات للمورفضهم مالئهم على شاتهم رأيا 

ذلك.

جمحواستخارام الدعوة ش ومعهم وامتفراغ حهد.مم الإسلام؛ن.ل دعاة على - ٦ 
وعبارةمهل بأسلوب نقيا صافيا الاس على الإسلام لعرض الخشروعة الوسائل 
الرسولعلى فما رفقوا ؤإن والاحرة، الدنيا في حظهم فهو استجابوا فإن واصحة، 

فلهإليه، يدعو فيما الداعية ثقة على للدعوة الناس رثخى يوثر لا أن يجب — ٧ 
ومحااحدأ؛، لهم ستجب ولم القيامة يوم يأتون الذين الأشياء يعص في حسنة أسوة 

•بدعوتهم ثقتهم ش أئر ولا أبدأ ذلك صرهم 

يونس،أة)؛ه_آه(.صورة )١( 
•)٣٨( آية القصعس، صورة )٢( 

الصاغات،آية)ابا-ما(.)٣(مورة  \..ءاايبمِأب-أساءاسا صوره ا رر 

الرحلان،معه والني الرجل، معه الط بمر يجعل الأمم،  ٠٣)عرصته حدث: إلم، )إ(إثار؛ 
لممن باب العلب، كتاب اJخاري، صحح ٠( . أحد.معه ليمي والني الرط،  ٠٠٠والني 

_y\u، /a ٢١٧٠ْ/ج يرق، 













١٢٠••••••••••■ملتهم نتح حش التماري دلا الهود محنك ترض للن  ١٤٤
،'\'T،A  • ■ ■ ١٢٠١......الأحر والنوم باث منهم آمن من اكرات من أهله وارزق

١^١٢ • ■■■•■■■■■•••■■■ وامامل التت من القوس ايرامم يرثع ؤإذ  ١٣٠ 
١٢٩■•••••■••■•■••■اياتك 'ملثيم بملو منهم رمولأ فتهم وابعث رينا  ٨٩
١٣٢وبمقوب ■ ■ ■ بب إبرامم بها وومس  ٤٩
١٣٣. ..................... ابائك يإل . . إلهك. نمد قالوا . ..  ٤٩

١٤٢.. ...... .......نلتهم مر وؤ"*م ما الناس من الغهاء سقول ٢ ٠ ٢
١٤٣وط ك حياكم وكدس و'أ*ا  ٦٠٢

١٤٤الا» وجهك،ي تقلب نرى قد  ٤٠١و ٤ ' ٠
١٤٠■■.■■■•.■•••■■الملم من جاءك ما مد عن واءعم ٠١انعت وكن  ٣٩٩

١٤٦•■..■•.■■.■■.أباءعم يعرفون مما بمرفونه الكتاب آتبامم الذين  ٢٦٩و٨٢
١٤٧ادضُنربكفلأكوننمنانمترين  ٢٦٩
١٠٧- ١٠٠ؤ . ٠ ّ . ....٠ ؤ ٠ المهدون عم وأوكك - إر - الصابرين وبشر ّ ؤ .  ٣٣٧
١٧•. ....^^^وائملالهةالوالص4اافاسآباءنا ١٠٠

١٧١مع يلا با يعق الذي كمثل كفروا الل-ين ومثل  ٢٨٠
١٨٣الصيام محلكم كب آئوا الذين ايها ا  ٧٣
٠٢ ٧ . . . . ّ . ٠ ّ . . ٠ ّ ؟ . . ّ اف مرضات ايتغاء شه يشري من اكاص ومن  ٣٣

٢١٤■■■■نلكم من حلر,ا الذين مثل يأتكم ولنا الجنة تدخلوا أن حبم أم  ٢٧٦
٢١٧ديتكم ءن يردوكم حش يقاتلونكم يزالون ولا ١ ٤ را  ٤٢

٢ ٤٧. .•...■.؟...١ . ملكا ط\فت لكم يعث قد اف إن نبيهم لهم وقال  ١٠٣
■•■■•■■المالمن محلى فضل ذو اث ولكن - إر - لجالوت برزوا ولما  ١٠٧
٢٥٢يالحق محليك نتلوما اف آيات تلاك  ٩١

٢٠٣بعض محلى ؛عمهم فضلنا الرمل تلك  ٣٤٠
٢٠٠.■ ■•........٠ نوم ولا ّة اخل. لا القيوم الم مو إلا إل لا اف  ٣٢

٢٥٦■ •■■■■••■■■■■■■■■■اض س ارشد محن قد الدين م ي  ٢٣٠
٢٨٢■ ■■■■■■•■■•■■..■■■■■. الحق محله اللي س فلكب . .  ١٦٨

محمرانأل 

٨ستا إذ بمد قلوبما تزغ لا ربما  ١٥
٢٠...........يانماد يصير واه البلاغ محليك غإنما تولوا ئن . ة .  ٢٦٨ ١
٣١اش يمحكم فامحوتي اش نمون كنتم إن قل  ٣٦٨و٣٦٧





٣٧٦

٣٧٧

٠٨

٣٦•

٣٧٧

١٩٩

٢٠ ٠

٣٦٧٠٣٦٦

٣٧٠

٤٩

٣٦٩

٣٧٦

٣٦٧

٣٦٠

٣٣١٠٣٤

٦٠

٢٣•

٤٣

٣٤٩

٣٧

٣١٣

٣٢٩^١

١٥١ و
٢٠٦

٧٢

٢٢٣

النساء

١. .......... راحل، نمس من حلمكم الذي رّ؛كم اتقدا الناص أيها يا 
١٣ّ . ١ . الأنهار نحها من تجري جنامحتا يدحك ورّدك اف يطع ومن • ■  •

٤١ . ّ . ........ّ ؟ .. نارأ يدحك حدود• ؤيتعد ورسوك اف بمص ومن 
٣٦. ٠ . . . . ١ . ٠ ١ . ٠ . إحسانا ويالوالدين شينا يه تشركوا ولا اف واعيل.وا 

١٤ . ...٠ . شهدا *ولاء ير يلث، وحننا يثهد  ٠٠١كل من حننا إذا نكمؤ 
٤٢. •••••■ الأا.ض يهم لونوى الرّرل وعصوا كفروا الذين يومثديود 

٠١...والطاءو>ت< يالصت، يؤمنون الكتنامج من نصيا أتوا الدين إر تر الم 

٦. .....٠ •اللث، يماانزل آمنواأنهم يزعمون ترارالذين ألم 
٤٦ ؟ .ؤ٠ ١ ٠ ١ ......ؤ٠ ١ ّ ٠ ّ اث يإذن ^٠٧٤ إلا رمول من ارملنا وما 
٦٠يحكموك حش يدمنون لا وربك فلا 

٦٩ّ ٠ ..٠ .٠ ٠ .صم.اش أنعم الذين مع ئاوكك والر-ول اف يطع ومن 
٨< اف لمد الرسول يطع من 

١١٩ولأمرنهم دلأمشهم ولأضلنهم 
١٣٦ورمحول ياف آمنواآمنوا الدين ايها يا 

الكافرونمم اوكلن، - قوله إلى - ّ ؤ ودمله ياف يكفرون الذين إن 
•ها_اهاحنا 

٥١ ٢ ٠ ٠ ٠ .٠ ّ . ......متهم أحد ين يفرتوا ولم ورمله ياف آمنوا والذين 
١ ١٥٣ ..٠ .٠ّ اء انمن كتابا صليهم تنزل أن الكتاب، أمل لش، الي

١ ٦١- ١ '٦ ؤ١ .ّ. ...ؤعنه نهوا وتد الريا وأحذمم - ار - عادوا الذين من مذللم 
٠.......بمد• من والمحن نوح إلمح، أوحبا كا اله أومنا إنا   ١ ٦٢'٠٠

١حجة الاه عش للناس يكون لثلأ و.نل"رين مبثرين رملا  ١ ١ ٠ ١٦٥.....٠
١٧٢. ....................ف. عيدأ يكون أن ال.ح يستكف، لن 

المائدة

.....٠ ّ . ..٠ ..٠ تحمتي عليكم وأتممت، دينكم لكم أكملت، الوم ١  ١

١١ ٠ ٠ ١ ٠ ّ ٠ ..٠ ّ . توم مم إذ ميكم اف نعمته اذكروا آمنوا الذين أيها يا 
٠١٢ ٠ .؟ ّ ؤ . ١ ّ ٠ الزكا؛ وآتتم الصلاة أقمتم كن مهكم إش اف وقال . ٠ .

١ْ ٠ ٠ ّ ّ ّ ٠ ..ّ. ٠ّ ٠ .٠ ّ ١ ؟ ...٠ متن وك؛نابط تور اش من حاءكم ند 

٤١٨





١٨٤

١١٠

١٥٦

٢٨٣

٢٧٨

٢٢٢

i\،r\

٤٣

٣٢٩

٢٨٤

٢٤٢٠١٨٩

٣٣٢

WOiSo

٧٥

٢٠١

١٩٠

و٢ه٥٤٣

١٢٠ر٩٩
٢٦١

١٥٧

٣٠٢

٥٥ر  ٣٩

٢٦٢

١٤٨ْ•١ر

٥٠..............السب أعالم ولا اف خزائن عندي لكم أنول لا قل 
٥٢راسي اساة ربهم يدعون الدين تطرد ولا 

٨٣٧٤. ..........يلم حكم ريك إن - إر - آذي لأيه إبرامم تال 
٨٨يملون كانوا ما عنهم لح؛ط ولوأشركوا 

٩٠أند، نهدامم اف *دى الدين أوس 
٩١......شيء من يشر عر اف أنزل ما نالوا إذ تدر• حق اف قديرا وعا 
١.بها لوعتن آيت جاءتهم كن أبمانهم جهد ياث موا وأت ١٠٩.....؟..١

ااا......ّ...ا......الموتى رممهم الملأتكت رلوأنتانزياإلهم 
١١٢لكلنٍيعاووأ ركدلكجمالنا 

١١٣.................بالآ-محر. لا,يئون الدين أهلة إله رلتمغى 
١١٠وعدلا صدتا ريك كانمة وتمت 

١٢٢توا له وجعلتا فأحيينا، محيتا كان من او 
١٢٤نوش حى نوعن لن تاب آت جاءتهم يءا 
١٢٥..................للإصلأمصدر، يشمح يهدي؛، أن اف يرد فمن 

١٠١حملكم ليكم حرم  ١٠تمالرااتل تل 
١٥٣-١٥٢..............تتقون لعلكم . ٠ - إلى - • • الشم مال تمريرا ولا 

الأعراف

١٢. ٠ .ّ. ......ين من وخض نار من حاكي ت خر نا أل 
٤٢ . ..٠ ّ . ّ. . ؟ منقر الأرض م ولكم حمير لعض يعضكم ابلوا قال 
١٢٠ ء . ..ّ. .٠ ٠ • • • ■ • • تخرجون تموتونومتها وفها نمون مها قال 

٥٤والأم الخلق ك ألا . ..
٥٧. .٠ .الموتى.نخؤج كذلك اكمرات كل من يه فأخرجتا الماء فانزلتل؛٠ 

٥٩. ...٠ ّ ٠ ٠ ...ؤ؛ ّ اف اعدوا قوم يا لننال قومه إلى نوحا أرملتا لمد 
٦٠. .ّّ.ؤ.ّ.........من ضلال لي لراك ائ قومه من اللأ قال 
٦١ضلالة لس؛ي قوم يا قال 

٦٤الفلك نر معه والدين فآنجنا، لكذيو، 
٦٥. .٠ . .......٠ .....اف اعدوا لوم يا عودأقال أخاهم عاد ؤإلؤر 

٦٦. .ؤ. ......٠ .٠ قالاللأالذينكفروامنةو.هإنالراكز،ّفاعأن 
٦٧ٍفاعة مر لس لوم يا تال 

.ؤا اونأبيسد كان ا موندر وحد، اف كبد ا أجنتنالوا ن
٧٠المادضر منر كنت إن تعدنا بما فأتنا 







٢٠دبمدلونلولأأززلءلي*آبمسربم  ٢٢٣، ٢٢٠
٣٨سورة.ثك لأتوا قل انرا. مولون  ٢١ ١٧٠، ١٧٠
it- ٧ . . . ..يمرون لا ولوكانوا . ..- إر - . إلك.بسمن س وميمم  ٢٨٣

٥١.............سجالون كنتم وتد الأن به تسم وتع ما إذا أثم ٤ ١ ١ ، ٢ ٥ ١
٥٢الخالد عذاب يوقرا ظالموا للذين ليل ثم  ٤١١
٦٥جبأ ش المرة إن تولهم بمحرنك ولا  ٢٦٥

٧٢أجر ٌن سالتكم فما توليتم فإن ٤ ٩
)كما، ٠١تك ٠ اءنا آيه علا جدن٠ عها )تلفتتا ا احتتنا قال ١ ٠ ٠ 4 ١ ٠ ٠

٧٨...ب.صتفيالأدرسس.لمب.
٨٤,.سالمن كتم إن تركلوا فعله باق آمنتم كنتم إن توم يا موس وقال ٢ ٠

٨٧داحه دأدحياإرمس  ٧٣
٩٤إس ملا سا شك في كنت فإن  ٢٦٩
n؟-U؟الألم الذاب، ص.روا . .إر..- . حقت الذين إن  ٢٣١
٩٩.زمنن. يكونواحش اكاس تكر، ألأتن , ., ٢٦٨
٠١ ٤ . ................دض.ص ثك م ممثتم إن الناس أيها ا  ٢٧١

مود

٨, ,,,,,,,بمب ما لقولن معدود؛ أمة إلى العذاب، صنهم أحرنا دلقن ٢ ْ ١ ، ١ ٤ ٨ 
١٢,,,,,,.,,,,,صدرك به ومحاتق إل؛ائ، يوحى  ١٠بعض تارك فلعلك  ٢٦٦

١٣,,,,,,,,,,,,,مفتريايت، مثله سور بعشر فأتوا قل افتراه يقولون أم  ١٧٤٤١٧٠
١٤,,,,,,,,,,,,,,اف بعلم أنزل أنما فاملوا لكم بمتصوا لم فإن  ١٧٤

١٧ورحمة لما،ا موس لكتاب، مله ومن . .•  ٢٦٩،٢٩
٢٦-٢٥اش إلا تعطلوا لا أن . ,مسن,نذير لكم إني نومه إر نوحا أرملنا ولمي  ٠٠

سالأسمواسمئ،،انراكللأدرأضأا'ا،ااا 
٢٧, ... ٤١٠

•٣. ... ٠ ..٠ .٠ .■ .يعقلون أفلا إن'لردتهم اث من يصر؛ي من قوم ؤيا  ١٠٩
U-Y, ,,,,,,, ممدئ ط نأتا ,,,جواك شرت  ١٤٨، ١٤٧
٣٣,,,,,,.,,,،,,,سحزس انتم وما شاء إن اف ه سايأبم  ١٥٣، ١٠٠
٣٨,,,,,,,,,,,مه سخروا قومه من ملأ مله مر وكلما الفلك، وبمنع  ١٢٣
٤٢معزل م وكان ا؛مم تيح ينادى • • •  ٣٥١
٤٨منا بلام اهط تمح يا قل  ٣٠١

٤٩إبك٠ زصا اش_، أساء س تلك،  ٩٥

,٢٣



١٢٧١؛
١٠٧

١٢١

٠٠

١٢٠

١٠٨

٣٠١

١٠٨

٠٠

ه-اوا"آا

١٣٢

١٠٨

١٠١

٢٦٩

لأ1و\'1

٢٠٧

٦١

٩٠

٢٦٤

٢٠١

٢٢٣،٢٢•

٢٢٣،٢٢•

٢٣٢

٠٠.................اف امدوا نوم يا تال مودأ احاهم عاد ؤإر 
٠٣. .......نولك آلهتناص بتارم نحن وعا سنة جئننا ما عود يا نالوا 

٠٤بوء آلهتنا يعضى اعتراك إلا تقول إن 
٠٨. ..........منا برحمة ممه آمنوا هودأوالذين نجبا امرنا جاء ولنا 

٩هّ . ........٠ ّ ّ . ..٠ رماله وعمرا ربهم يآياُتا جحدوا عاد وتلك، 
١٦ . . ١ . . . . ؟ ّ . . ١ ّ . . اف اعدوا نوم يا قال صالحا احاهم ثمود ؤإر 
١٦٢ . .......٠ . ..٠ . ... ط؛ مل عرجوأ فا كنت، ند صالح يا قالوا 
٦٨-  ٦٦. . ّ ّ . . ّ . . ألامدأكود . _إلي_.ّ تجناصالحا. ارنا جاء فالما 

٧٦ياابراممام.ض،ءر،سا 
٨٣-  ٨٢. ....يمد الظالمين من ر وما - إر - ماليها جعلنا أمرنا جاء فلما 
١٨٤ ٠ . ١ ٠ . . ١ ١ . . . ١ ٠ . . اف اعبدوا توم يا تال شعبيا احاهم مدين ؤإر 
٨٧. ....ؤ. ..١ ؟ ء آبارنا يما ما نترك آن امرك أصلاتك، فس_، يا قالوا 
٩١تقول مما كثترأ نفقه ما شبب يا قالوا 

ه٩-  ٩٤. نود >^، ١٠كما؛ألابعدألمدين - إلى - . نجبناشمبآ. أمرنا ولماجاء 
..............^س،أحذر؛ك<إذاأنااقرىذءلالة 

١٠٩عولأء يعبد مما عريت م تك، فلا 
١٢'. . . . ٠ . . ٠ . ٠ ٠ . . فزادك به نثبت، ما الرمل أنباء من ءاو؛ك، نقص وكلأ 

يوسما

١٨. . . ١ ّ . . ّ . . . ؟ . . محقون ما مر الممتعان واف جميل نمير • •  •
٠٣٧ . ّ ٠ كافرون عم يالاحر؛ ومم ياف لا؛ومتون قوم ملة تركت إني • • •
١• ١ ■ ملما توفتي والآ-محرة الدنيا في دلي أنت • • •

١■ ٢ ٠ . ّ ّ '. ّ ّ . . ّ ّ . ١ . لديهم كنت.، وما إل؛لث، نوحيه الغي>؛، أياء من ذللث، 
١• ٣ • بمومتين حرصت لو الناص أكر وما 

الرعد

٦حالت، وقد الحتت قبل بالميثة تعجلوك، وي

٧ّ . ١ ؤ ٠ . ١ . . . ٠ . . ّ ّ . ربه من آية علبه أنزل لولا كفروا الذين ليقول 
١٧ّ . الأرض في فيمكث، الناص ينتع ما وأما جفاء ف؛ذعث، الزبد فأما • •  •

٠٢٧ . ٠ ٠ ٠ . ّ ّ . ّ . . . ٠ . ٠ ربه ص آية عليه أنزل لولا كفروا الذين محا^قول 
٣١. ....١ ٠ . ...٠ ٠ الأرض به قهلمثه أو الجبال به سيرمت، قرآنآ أن ولو 





٢٤.............الأوض ا-اطير نالوا ربكم أنزل ُاذا لهم قل  ١٦٠
٣٦. .....الطاغوت واجتشوا اف امدوا آن رسولأ امن كل ش بثا ولقد  ٠٣

٣٨ّ ّ . ٠ . ..١ . ....١ بموت من اش سث لا آبمانهم جهد باق وأقرا ١ ٩ *
٤٣.................وئآدداسئالكإلأدجالآنومإنم  ١٨٧
٨٢السن ايلاغ _ نإتحا تولوا نإن  ٢٦٨
٨٩. .. . . ّ . . . ّ ّ ّ . ٠ أمهم س كلهم تهدأ أٌة كل م نعث ليوم آّ؟ 

بم_ا٩• ؟ ؟ ّ . إذاعاعدتهم وأوفواسهداش . .".إلى - ٠ . ٠ بالعدل يأمر اش إن  ٣١٦
بشرإنماسالمه يقولون أنهم نعلم ولقد  ١٧٦، ١٧٥
١٢'. ....٠...الشركن من كن ولم ثئأ ف قانتأ أط  ٠٦

١ ٢٨- ١  ٢٧. .ة. ....اتقواالدين اش.ع إن قوله. إلى - باق إلا ^ وط واصر  ٢٦٥
الإسراء

٠. ..........الحرام المجد من ليلا سد، أسرى الذي بمان  ٣٩٠و٣١٣  ٠١
.٣................شكورأ مدأ كان إنه مح مع حملنا من درية  ٣١٣

١٥٠...رسولا س حش معذين كنا وما أحرى وز>. وانرة ولا■>ر . ٠ . ٣٧
٢٣. ؟ . ّ . ٠ . . ٠ . . ١ . ؤ إحسانا وبالوالدين إياه إلا تمدوا ألا ربك ومحي  ٠٨

٤٤ ؤ . ّ . . . . . ٠ ٠ . . ٠ . ّ مهن ومن والأرض الجع الموات له نجح  ٢٨٣
٥٤ . . ؤ . ٠ ّ . ّ ٠ . . . . يؤمنون لا الال*ين وبض بنتك جعلنا القرآن ترأت تاذا  ٢٩'

.هأا.ّؤ.أل.ّأل...ّ....ونالواألذاىائلاطوُفا-أالئفوثون 
'0_اه. ......صدوركم م يكبر مما أوحلما حديدأ، أو حجارة كونوا تل ١  ٩٢

٥٥يعص عش التبيين بمص محلنا ولقد • * •  ٣٤٥
٥٩............الأولون بها كذب، أن إلا بالايات ترل أن مسا وما 

.٧. ...............ولق١كرئاضآدموحماكاعمتياابروانمر  ١١٨
٧٢- ••••••••••••••• أص ز؛؟•محر؛ نهو أص ش م، كان دمن  ٢٨
٤.٧  ٧٣. .ؤ. .ّ. ٠ .٠ّ كدت لقد ثبتاك أن ولولا - إلى - لفتونك كادوا ؤإن ١  ٦٣

٧٩محعودأ مقاما ربك يبعثك، أن ءس . .١  ٣٥٥
ام.دحم، ويألأ.نك ، ٢ ١ ٤ ، ١ ٩ ٥

٨٨. .٠ ....القرآن مدا بمثل يأتوا أن ض والجن الإض اجتمعت، لثن تل  ١٧٤
'ه-اه..اا.ء...س،-إلي-كجرالأنهارجلها-ثج؛رأ  ٢٢١
٢٩ • •••••■..٠ .٠ .٠ • ٠ ٠ .٠ كفا عليتا زعمتح كما الماء أوتسقهل  ٢٠١، ٣٢١
٩٣، زخرفمن لك.ت يكون أو  ٢٢٩

;٢٦



..................الهدى جاءمم إذ يلعنوا أن الناس متع دما ١ ١و١ْ ١ ٤
٩٤ ١٨٧

٩٥بمشون ُلأئكت الأرض م لوكان م  ١١٩و١١٧
١٠٥نزو وبالحق أتزكا، وبالحق  ١٦٧
٠١ ٦ • • . ٠ • - ّ . • ٠ . ٠ ١ ٠ ٠ . . . مكث ض الناس مش كهم1، زكا0 وثرانا  ٢٣٨، ١٦١

الكهف

.. . ّ ّ ٠ ّ . ٠ ٠ . ١ . ٠ ٠ . يؤمنوا لم إن آثارعم عر نفسك ياي فلعالك ٢ آ٢ و٩ 

١٣بالحق ناعم ميك نقص نمن  ٩٢
٢٢..كلبهم رابعهم . ٠ ثلاثة. سقولون ما؟و1ا'ا 

٠؛نفك واصم - إر - ربك مماب ص إليك اوم محا واتل  ٧٥  ٢٨-٢٧. .....١
٢٩. ١ ٠ . ...٠ . . ؛ليكفر شاء ومن فليؤمن شاء نمن ريكم من الحق وتل ١ ١وم١  ١٢

١• ٩ ّ . .٠ . ٠ .٠ .ء. ..٠ ء البحر لفار ريي سألكلمات البحر كان لو ثل  ٢١٥
'اا....ء......ضطلكميوحمإليانماإلهكملكواحد ١٨٩

مريم

١٢ . .٠ . ....... •قضيا أعرأ وكان متا ورحمة للناس آية ولجعك . .. ٢٩
١٣ - ٣ ٠ . ..حا.دمت ما والزكاة بالصلاة وأوصاني إر- .. اف،.عبد إني لأل  ٧٢،  ٦٢
٢٠٣الحق؟م. قول مريم اين مص ذلك - إر - . جمارأ.يجعيي ولم بوالدتي ُبرأ  ٦٢

٤٦؛ ٠ .....٠ ٠ ...٠ .٠ ّ . ءمليا واهجرني لأرجمنك ص لم كن . .٠  ١٣٢
٥٥ - ٥ ٤ ١ والزكاة بالصلاة أهل يأمر وكان - إر - ٠ ء امعامل الكتاب ر واذكر  ٧٢
٥٩الصلاة أصايوا حالف يعدهم س لخلف.ا  ٧٣

٤٦ . .........٠ ٠ . ١ حالفنا وما أيدينا يبن ما ل ربك بأمر إلا نتنزل وما  ٢٢٥
٠٦٦ ّ . ٠ . ٠ . . . ّ . . . ٠ . . ّ حيا أ"مٍج لرف مت ما أرذا الإنمان ؤيمول ١  ٩٢، ١٩١
٦٧. .........٠ ..تجايك ولم قبل ص حكا، ى ان الإنيذم لا أو  ١٩٢

يله

٤.١  ١١٣..٠ ّ ٠ ؤ ؛ .ّأنا إلا إك لا اف. أنا إض يوم،.  IJفامضع اخرتلخ، وأنا  ٥٦
٦١ _ ١ ه . ..... بها يوس لا س عنها ^؛، ٠١٠نلأ؛. . - إر — . آتية. الماصة إن  ٢١وخ أ١ 

٢٥اشمحليٍدري رب لأل  ٣٣١

;٢٧



١٨٩

٧٩

١٢٩

0مآاوا"0ا

١٠٦

٦٢٥١^

٥٦

١٠٠١

٢٨

•٢٨

٢٢٧٢٢٠

١٠٨

١٨٧

١٧٧

١٨٨

١٨٨

ا«ثوّاْ

١٠١١٠

٦٠١١٠

٢٢٥

٥٦

١٢٠٨

١٦٠٨

٧٢

٥٩

٦٨

١٠٩. ............. متي عر ويصنع ض عحة عليك دألقبت • • •
٤٧ربك رسولا لأنا. 
٦٦٠. .....٠ . .٠ أرصكم س يخرجاكم أن ^ربمان ساحران لسان إن نالوا 

٧١ّ . .٠ ّ . ..٠ . ......٠ . خلاف س وأرجلكم أيديكم ئلأيلمن ٠ .
.٠١٧ ٧٢. ......٠ . .٠ . وأبض خر واف . إلى..- لنا ليغفر يربنا ا-تا إنا 
٧٦- ٧ ٤ . ...... تزكى س جراء وذلك • • - إلى - • ٌحرمآ- * iJيأت س انه 

٩٨ ٨٧ّ . .٠ . اف إلهكم إنما - إر - الأي إلهك إر ^^ظر 
١٢١نغوى ربه ادم وعصى 

٢١ ٦ . ١  ٢١٠ض اليوم وكذلك - إر .. عدو.لعض بمضكم جبأ منها ابنا قال 
١٦٠• ؟.....ّ الشمس *للؤع نل ربك بممحد وسح يقولون  ١٠على قاصر 
١٣٣ربه من ياية اتيتا لولا ونالوا 

١٣٤. .......٠ . ّ . ..ّ . ٠ ّ ؛ ٠ لقالوا ماله من أ،،الكتاهم؛عذاب أنا ولو 
الأساء

٢٠. ١ ١ . .... مثلكم بشر إلا عدا عل ظلمرا الذين النجوى وأسروا • ■  •
ه. ١ ٠ ّ . ء . . ّ . . . . ٠ ّ . عوشاعر بل انترا، بل أحلام أضغاث قالوا بل 

٧إلارجالا ذس من أريا وما 
٨اسام يأكلون لا دأ ج جملناعم وما 
.٦■ إليه نوحي إلا يمول س نلك س أرسلنا وما 

٦٢ . ٠ . ّ . . ؛ . . . . . . عرمون عيال بل سبحانه ولدأ الرحمن اتخذ ونالوا 
٢٧يعملون يأمر، وهم بالقول يسمونه لا 

٢٨ارمحي لن إلا يشفعون ولا ١ . .
٥٣-  ٠٥٢ ٠ . ؛٠ وجدناآباءنالهاعادين نالوا ٠ • - إلى - ٠ ونومه. لأبيه تال إذ 

ه٤ ٠ ٠ ّ . ٠ . .١ . ......... مين ضلال ض وآ؛الكم أنتم كتتم لقد قال 
٥٨جذاذأ يجعلهم 

٠٦٨ . .٠ . ...........١ فاعلين كنتم إن آلهتكم وانحروا حرتو، قالوا 
٦٩ّ • •••٠ ٠ • •■•••••••• إبرامم على وّلأما يردأ كوني ناد يا قلتا 

١٧٣ ١ . ٠ . ٠ . الزكاة ؤإيتاء الصلاة ؤإتام الغران فعل اليهم وأوحينا . . ٠
٠٩ . . ٠ . . . . ورما رما ويدعوننا الخيرات م ارعون بكانوا إلهم • • •

٩٢واحدة أمان أمتكم عال، إن 
٩٣راجعون إلينا كل يتهم أصءم ومملموا 

١٠٧للمالمين إلارحمة و.اأرداك 

;٢٨



الحج

•• • • • • • • • الأرض ني ومن الموات ني من ل يجد اف أن تر ألم  ٢٨٣
١٨والقهر والشمس 

٢٧رحالأ يأتوك بايج _ UIم وأذن  ٧٤
'م-ام.س..حفاءشءءرثرضبم.. .إلى.... الرجس.ذ\جسم\ . . ٥٩

٤١...........الزكاةوآتوا الصلاة ائاما الأرض م شاعم إن الذين  ١٤•'
٠. .ّ.....ألالاس وس رمحلأ اللائكة من يصطفى اش ،  ٠......

٧٠ ٢٤٤

علىشهداء وتكونوا عليكم شهيدا الرسول ليكون مدا دني • • •  ٣٦ '

٧٨الاس 

المؤمنون
-١٩ . . يحامحلون صلواتهم على هم والدين . . - إلى - . المؤمنون. أئلح ئد  ٣١٧

؛ا.........ا.نةو0ّامذاإلأشم،ثالكم.سينممروا ١١٦و٩٩
٢٠•■-■-■••••••••••بمحض حك، بٌ نتربمرا جنة به دجل محوإلا إن  ١٢٨

٣٣. .......... 1؟^،- بلقاء وكازيوا كفروا الذين توس س الملأ وقال ١ ١ آوْ •
•• • • • . • ّ . . . . ّ ّ . . لخاسرون إذأ إنكم مثلكم بشرأ أيتم وكن ١ ١ ٦و٦ ■

-٣٥٧٣وحيا نمرت انمنٍا حياتا إلا هي إن ؤ -إلى-. . إذا.تم.أنكم آميكم •٣ 
٤٤هرا رّدا أريا نم و٣٦ ٣٥

٤٦-٤٥. ........تواعالين وكانوا . . _إاى_ . واحاء. مس أريا نم  ١٠٧
٠٤٧ . . ّ . . ؤ. . . ٠ . ٠ . . . عابئون كا ونومهما مثلنا لغرين أنومن فقالوا ١ ١ وه ١ ٠ ٧

٥٢. . . . . . . ؤ٠ . ١ . . ؟ ؤ ٠ . فاتقون ريكم وأنا واحوة أط أأتكم هذ. ؤإن  ٦٤
٠٣• •••••••••• مّّمن ^•*٠(  ١٠ءذب؛ذ.اكو يمم أوهم صدرا  ٦٩

٦٩• له،تكرون فهم لمولهم يعرفوا لم أم  ١٨٦"
٧١••••••••••■•والأرض الوات كدت أهواءهم الحق انع ولو  ٣٤
١١٠•••••••••••••إلنالا همثأوأنكم أنماخكاكم افصتم  ١٩٦و٢٧

اش
X'Vj^'O  ٢٠-١١■ ■•■■■■رحم ردوف اف وأن ■ • - -إلى . يالإفك. جاؤوا الذين إن

١٢■••■■•■••ح؛رأ اننمهم والؤ.تات الؤ.تون يلن ممعتمو، إذ لولا  ٢١•
١٣سبمأاء بأريعت عليه حاووا لولا  ٢١•

٠٢■ ■■••■■■ فآوس٠ماكامون ورسوله اث يطع ومن  ٣٧٥

٤٢٩



\TW0j\r .. ٠٤.وانطعو.بمووا
00................الصالحات وصلوا *ّنكم آءا الذين اف وعد اا 'أاوا'

٠٦ء ّ ؤ ّ . ٠ . ٠ ّ . ٠ . . ...ّ الر،رل وافوا الزكا• واتوا الملأ؛ وأقرا  ٣٧٧٦٦
.٠ ّ . . . . . ٠ ١ . . سنحا يعضكم كدق يتكم الرمحول دكاء تجعلوا لا ،  ٣٧٧و٣٦٨
٦٣ ٣٧٨

القرنان

٠١ . ؛ ٠ . . . . ّ . نذيرا للعالمين ليكون مد، على القرنان نرل الذي تيارك 
٠٤ . ٠ ٠ . ةٌمآخرون _ واعان4 اكرا. يذاإلاإنك كفرواإن الذين ونال 

.0. ...... ........عله تر نهي اكسها الأولين أ-اطير ونالوا 
٦. ..........ؤ . .. والأرض الوات في المر الذي؛عالم اتزك تل 

٧. .......١ الأمواق م ؤيمشي اليام ياكل الرسول مذا مال ونالوا 
٩فضلوا الأمثال لك ضربوا كف انفلر 
٠ؤيثون اسام لمأكالون إنهم إلا المرملين من نيلك أرملنا وما 

٢٠الأمواق في 
١٢ . ١ . ٠ . . ٠ . ٠ ١ . ٠ اللأتكة ءليئا أنزل لولا لقاءنا يرجون لا الذين وتال 

٢٢ ٠ ّ ٠ ٠ ّ . ٠ . ٠ . . . ؤ . . . للمجرمين يومثذ بشرى لا الملأتكت يرون يوم 
٢٨-  ٠٢٧ حليلأ فلانآ أتخذ لم ليتي ؤيلش يا - إر - ض  ٣١١١٠١١يض ليوم 
٣٢. . . ٠ . ٠ . ١ ١ . . . واحد؛ جملة القران مليه تزل لولا كفروا الذين وتال 

٢٣ؤ . ..........٠ ٠ نميرا وأحن بالحق حمماك إلا بمثل يأتونك ولا 
١٤ ّ ١ . ...ؤ ٠ رمرلأ اف بعث الذي أعذا *زوا إلا يخذونك إن رأوك ؤإذا 

٢٤ ء . ؟ ء . . . . . ٠ ّ . ٠ . . . . صبرناءالي٠ا لولاأن آلهتنا ليضلنامن كاد إن 

اكعراء

٣مؤمنين يكونوا ألا نمك باثع لعلك 
٤اية الماء ن عاليهم نحتزل نشأ إن 

٦. . . . . . ٠ ١ . . ؛ ّ ؟ . ٠ ّ . . العالين رب رموذ إنا فقولا فرمون فأتيا 
٧لجنون إليكم أرمل الذي رمولكم إن قال 
٠٩ . ...١ ١ . .... الخجونين من لأحعلتك غيري إلها اتخذت كن تال 

٣• • ■ الآ"؛مّين أريا ثم إر- - • • بمماك اضرب أن موص إر فأوحينا 
٢• •••••••••■•••••• الدين يوم حيم لي يغفر أن أدع داليي 

•٧••••••مليم بقلب اث أتى من إلا - إر - • • يبمثون يوم تخزني ولا 

٣٠٢

١٧0و١٧.
١٦٧و١٦0

١٦٧

١٨٧٢٢^
١٧٧

٣٧٧

٢٣٦و١٦٢
٢٣٦

٢٤١و١٢•

١٢٠

و٤ا٢٦٦
.٢٣

٦٦

١٢٩

١٣٤

١٠٨٦٦,

٨٩,

٤٣٠





٤٧رّهملآ الما لولاأر،لت رط يقولوا  ٩٦
٠٦■••••••••••••يثاء عن يهدي اش لص ا-صت عن تءا-ى لا إنك  ٢٦٨

٥٧. ............... ارضنا عن نختلف •مك، الهدى تع ونالواإن ٢ ٢د٨٤ ■ ٨
٥٨ممتتها بملرت قريت من املكا وكم  ٢٤٨
٦" • • ّ ■ ٠ ٠ ■ ٠ ٠ . . ٠ ٠ . ١ وزينتها الا-ن؛ا الحياة قمتاع شيء من اويتم وما  ٢٤٩
٠.متمنا، كمن لأب فهو حنا وعدأ وعدناه أقمن  ٢٤٩ ١٦١ .. ........ .١

٨٣ّ ؤ ٠ ٠ ّ . ٠ . الأرض ش ئرأ يريدون لا جملها الأحر؛  ٢٤١١ه١و
٨٥. • ٠ ..• • .• ٠ ٠ ّ . ٠ّ . ٠ اد مإلى لرادك القرآن علك نرض الدي إن •٣ ٦

٨٦ريك من رحمة إلا الكتاب إلك يلش ترجوان كنت وما  ٢٤٢

العنكبوت

ا-آ. ....... .........يقولواآمنا يتركواأن ان الناس أحب آلم.  ٠١٣
٣٠...........محدقوا الدين اف سمن ملهم من الدين كا ولقد >ماوا؛ا 

٤٢ ٠ . ٠ ؟ ؟ ١ ٠ . ١ ّ . . . ١ أوحرنو، اقتلو. نالوا أن إلا قومه جواب كان فما  ١٣٨
٠...اف ساب اثنا قالوا أن إلا قومه جواب كان قعا . ..  ١٤٨ ٢٩• •.؛..٠
٣٦. ٠ . ٠ ٠ . ..٠ . ٠ ٠ ٠ ؤ ٠ الأحر الثوم وارجو اف اهمدوا نوم يا فقال . .. ٦١
٤ُ . . ٠ ٠ . ٠ ٠ ١ ٠ ّ . ١ ١ . . حاصا أرملناعله من فمنهم ين"نه احدنا فكلا ١  ٥٧

٠٤٨ • ٠ • ّ • ّ . . ٠ . . ٠ يمينك تختله ولا كتاب من قاله من نتلو كنت وما  ١٦٩
٠• ريه من آيات عله لولاانزل وقالوا ٢٢ •

٠١■•■■■■■•■...•.عليهم يض الكتاب _، أنزن أنا يكفهم لم أو  ٢٢٤
٠٣• • ٠ • • . . . المذاب لجاءهم مى مأجل ولولا بالمداب وستمجلونك  ٢٥أو؛  ٥١

٦٧. ٠ . . ٠ ٠ . . حولهم من الناس ويتخعلف آمنا حرما جملتا أنا يروا لم أو  ٢٤٨
الرء.م

٢٧يميد، ئم الخلق يدأ وعوالذي ١  ٩٣
٤٧. .......^^^اسذلكرةإليقومهمباؤوعم؛المات  ٢٢٧٧ه١و
'٦■■■■■■•■■■■يونون لا الن-ين يتخمتك ولا حق اف وعد إن فاصبر  ٤٢٧٧ه٢و

لقمان

٢٤-٢٣عياب إلى متلرعم ثم قليلا نمتمهم - إلى ء كفر، يحزنك فلا كفر وس  ٢٦٦

الأحزاب

٦• ■••■■•■••■■• أمهاتهم دأذداجه أشهم من بالمؤمنين أولى النم  ٣٩و١ ١٣٤
٤٣٢



٧• نوح ومن دمنك مثاتهم المن س احذنا ئء  ٣٤٩
٩. ....... جتود جاءعم إذ علكم اف نعمة انمء.ا آمنوا الذين أيها يا ،٠٣ 

٢١حسة أسو؛ اف رسول ني لكم لكن لقد  ٣٧٢، ١ ١ 
٢٠ؤ . ....ؤ. ........ءء -؛^١ بمالوا لم بغبلهم كفروا الذين اف ورد  ٣٠٤
٢٧. ٢٦.ورالهمودارعم أرضهم _إر-وأور؛كم . ظاعروعم.الذين وأنزل ْ'م 
٣٦ّ . . ّ . . ٠ . . ٠ ٠ . ٠ ممأ ضلالا ضل نقد ورموك اف يعص ومن • • ■  ٣٧٦
•٤رحالكم من محيأباأحد مالكن  ٣٢٧و٣٠٢

٠.....ّؤ . ّ. .٠ .ؤ٠ ونلّيرأ ومشرأ شاعدأ أرمياك إئ الني أيها يا ،  ٣٢٣و٨٥
٤٥ ٣٦و•٣٠١

٤٦ومراجآ.سرا بإذنه اف إر وئاما  ٢٨٣
٤٥ ٠  ١٥٣ . . . . . تجا يروا إن . إر اكي. سوت ى.ظوا لا ئوا  ٣٨٨
٠٦الني ض يملون وملأتكته اف إن  ٣٣٠

٦٣الماص عن الأص الك ي٢  ١٨
٦٦٠.الرسولا وأءكا اف ١^١ لينتا يا يقولون النار ني وجوههم تقلب يوم  ٣٧٧

٧• . ........٠ . ٠ ٠ . ٠ . مديدأ نولا وتولوا الق اتقوا آمنوا الذين أيها يا ٩
٧١.. ....... .....مقلما نوزأ ناز نقد ورسول اف من ••• ٥٣٧ ١، ٢ ١ ، ٩  ٠

سبأ

٣٠- . ..ؤ ألم رجز م ىءة-إلي-لءمءذاب -أتينا لا كفروا الدين ونال  ١٩٦
افعلى اشرى - إلى - دجل على ندلكم همل كفريا الذبن لقال  ١٩٠

٢٨. ................٠ . ثيرأودرأ لياس لكنن إلا أرياك ولك  ٣٠٢
٤٣ ■ كامُّذا ته أرملتم بما إنا ٌترفواها قال إلا نذير ٌن ترية ر أرملتا وما ١ ' ٢

٣٠وأولادا أموالا أكثر نحن وقالوا  ١٠٢
٣٦• ويقدر يشاء لمن انرزق يعل ريي إن قل ١ • ٢

٣٧•••••••■..-..زلفى متينا تقربكم بالش أولادكم ولا أموالكم وما  ٢٤٢
٤٣شري إنك إلا ماذا ونالوا . .. ١٧.

٤٦.............وفرادى مثتى ف تقوموا أن بواحدة أمنلكم إنما نل  ١٨١
ءا>

٦- ْ • • • • • • ءدد لكم الشيءلان إن - إلى - . حق. اف ومد إن الاس أيها يا ٤ ٠ 
٨حنا فرآ• عمك موء ل زين أنمن  ٢٦٧

٤٣٣



٩صحابا نشر الراح ارصل الذي واف  ١٩٠
٢٢. .......... يشاء من بمع اف إن الأموات ولا الأحياء توي ب وئ  ٢٨٤
٢٣نذم إلا أنت إن  ٢٦٨

•. • • ؟ نذير إلاخلا^٠،  ٠٠١من بثيرأونذيرأ،ئن بالحق أرطناك إئ ْمومآ 
 ٢٤. ............^٦٢

٠- ١ .......ء٠ الرحم.ال>.> ■ظ ء - -ار • الحكم. _ ص  ٣٤"٠^١ 
٩- ٦ . . ٠ . ٠ لايمرون نهم فآغشيتاعم إر- - . ّ ا؛اؤعم انذر  ١٠لتنذرنوما ٢٠٧
١٤-١٣....الينإلهم أريا إايى-إذ - . القران.اصحاب ُثلأ لهم واضرب  ٣٣

١١٥  uلواu ١٥إلابشر.ثقا انتم
٠١٨ ٠ ......٠ ٠ ٠ .ّّ ؤ . .لرجمتكمتتهوا لم كن بكم مملرنا إنا نالوا  ١٣٣
٦٩ك سي وما الشم ءدتا٠ وما  ١٨٥
•٧. ...............الكافرين ض الأول وبمض U كان من ليذر  ٢٨٤
٧٨حالته وني مثلا يا وصرب  ١٩و' ١٩٣
٧٩م؛ أول انشاعا الذي يمحها تل  ١٩٣
١٨ . ٠ .ّمثلهم يخلق ان بقادرض والأرض الموات حلق الذي أولس  ١٩٤
٨١٢. ................فيكونكن له يقول أن تجا أراد إذا اِ، إنما ١ واه  ١١٨

الصافات

١٠٦..١ ١ ......١ ١ .١ ٠ ....مجثون ؤيقولون١إتالتاركواآلهتنالثام  ١٧٧
١٠٧المرطين وصدق بالحق حاء بل ^٩ ٨٩

٩٣باليمتن صربا عليهم نرغ  ٠٦
لهم-بمدنا ؤإن - إلى .. المرّين.لبادنا ممتنا صمت وكد و٢ه١، ١٣٤
١٧٣. ١٧١الغالبون  ٤١١

ص

٤................أح،.لالآبمإلهآوسأإنعذاهمءس  ١٧٧
٨ؤ ٠ ........ء٠ ذكرى س س م >م بل بما ص الذكر ص لأنزل  ٢٤١
٠.١٦ ء ٠ ٠ .٠ ّ ٠ ...ّ. .٠ ..الخاب يوم نيل مما كا يجل ربما وقالوا  ٢٠١
١٧داود واذممارنا يقولون  ١٠اصرير  ٣١٣
..نسل أم ّ _. إلى . . باطلا. بينهما وما والأرض  ٠٧١حكا وط  ١٩٦

٢٨. ٢٧كالفجار انممين 

٤٣٤



٣١٣

٣١٣

٣١٣

٢٧٣

٢٠٥

٢٧٣

٩٩^١٣

١٥٣ر٢٧٧

٣٠٧

٢٧٧

١٩٤

٢٧٧

١٨٧

٢٤٦

١٩٥

٤٩

٣٤٩ر٦٩

٦٨

٢١٧ر١٤٨

١٧١

'٣. ..................أراب إنه انمي نعم ملمان لداري وربا 
٤٤أواب إنه انمد نعم محابرأ وجدنا، إنا . .  .

٤٧-  ٤٠. ١ الأخار المشتتن لمن ّ ّ - إلى - . ولسءاق. إبرامم مادنا واذكر 
الرم

٤, ٠ ٠ , , . . . ٠ , ٠ , يشاء ما يخلق مما لاصطفى رلدآ يتخد أن اف أراد لو 
٣٦عيد• كاف اف أليس 
٦٠. . . يملك لعطن أشركت كن نلك من الذين )\ر إلك أوحي وكد 

غافر

٢٦. . دبكم يدل أن أحاف إني ربه ولدع موص أثل ذروتي نريون ينال 
٣٣-  ٣٢. ٠ . ٠ ّ عاد من فاله ٠ -. إر - . الناي. يوم علكم أحاف إني نوم ؤيا 

٤١. ٣٩ؤ . .٠ -.وتدءوضإراJار -إر . وأنالآخرةسدارالأرار.• ■ -
١٠ . ٠ . ٠ . ٠ ٠ ٠ . .....٠ . الديا الخاة م آمرا والدين ريا لصر ٠

٠٥لدنيك واستغفر حق اف وعد إن فاصبر 
٥٧ّ ١ ٠ . ّ . ..٠ . ...٠ ١ . الناس حلق من أتمر والأرض الموات لخلق 

٧٧ّ . ٠ . .....١ ٠ نعدهم الذي بعض نريئك فإما حق اش ومد إن قاصر 
٧٨. . ٠ . . . ّ ٠ ّ . ٠ . شبك قصمنا من •نهم ملك من رملا أرسلنا ولقد 

٠إليه تدعوتا مما أممة في قلوبنا وقالوا 
٦■واحد إله إلهكم أنما إلي يوحى مثلكم يشر أنا انما نل 
١٤...اشإلا تعدوا ألا ٠ حلفهم.ومن أيديهم بض من الرمل جاءتهم إذ 

٣٩. ...١ ٠ . .٠ الماء  IfJUأنزكا،فإذا حامعة الأرض ترى أنك آياته ومن 
الشورى

٠٣ ّ . . ٠ ٠ . . الحكم العزيز اف بلك من الذين  ijliإلتك يوحي كذلك 
١٣ّ ٠ ٠ .١ . ٠ ٠ ّ إلك أوح؛نا والذي نوحا به وصى ما الدين س لكم شرع 
٤١ . . ء ٠ ّ . ٠ ٠ . . . . ٠ . بنهم بنيا الملم حاءمم ما بعد من إلا تمرنوا دما 

١٨؛ ٠ . ....ّ منها مشفقون آمنوا والذين بها لا؛و,ٌتون الذين بها يتعجل 
٤٢ ٠ . ...... فلك على يختم اف يشأ نإن كذبا اف عر اثري يمولون أم 

٤٣٠



١٢٣

٣٧٤

١٠٣

٢

'٢و٣٤

٣

٥٣

!٢٧

١

٧

١

٣

٨٨

الزخرف

٧- ٦  ojjjfi؛ه لكنيا إلا نم من يأتهم دما الأدلض• ش ني من أدميا لكم 
٤١ -  ١٣لمنميون ربنا إلى وإنا مقرنض ك كنا دما هذا لنا مخر الذي محان • •  •

٢٣. ..... |ترمءا تال إلا ناوير عن قريت ز نلك أريا،ن ما وكذلك 
٤٢ . ...ّ ١ . ....٠ . . آباءكم عب وجدتم مما بأهدى ج؛تكم لو أد تال 

٣١الةرآنضرجلسالةرتنثم ^مالولأملهذا
٣٢. . ٠ . . ّ ّ . . . - ممشهم بينهم نمنا نحن ربك رحمت يشمون أهم 
٤٤سألون توصوف ولقومك لك لدكر يإنه 

٠٤ ّ . ١ ٠ آلهة الرحمن دون من أ-بملنا رسلنا من نلك من أرسلنا من يستل 
إذاباياسا حاءمم نلما - إلى - . ّ ا باباتنموس ا ارصلنوكد 
٤٧٠٤٦يضحكون منها مم 

...مذا من خير ا آنأم - إلى - . مصر. ملك لي أليس توم يا قال ■ • •
لْ-آْيثن يكاد هوميزولأ الذي 

٥٤تأطاعو، توعه تاصتخف 
٨١•••••••■•••••■••••المابدين أول فأنا ولد للرحمن لكن إن تل 

الدخان

-٣٤٦٣• ■■••■■■■صادقتن كنتم إن بابائتا فآتوا - إر - • لتقولون• مزلأم إن 
٤٤ -  ٤٣الأثيم ثلمام الزقوم شجرت إن 

٤٧الجحيم مواء إلى فاصلو• حذو، 
٤٩•■••■■■■■■■•■■■■••••••■■...الكريم العزيز أنت إنك ذق 

الجاثة

٢٥■■■■■■■■■■قالوا أن إلا حجتهم لكن ما بيتان آياتنا عليهم تنر ؤإذا 
٢٦• •••••■■•■• المنامة يوم إر يجمعكم نم يمينكم نم يحييكم الذ قل 

الأحقاف

٨■ ■■■■■■■■شيثا اش من لي تملكون فلا افتريته إن قل افترا، يقولون أم 
■٩■■■••■■■■■■■ي بمل ما أدري وما الرمل من بدعا كنت ما قل 
١٠■■■■■■■■■■■شاهد وشهد وكفرتم؛٠ اف عتا من كان إن أرأيتم قل 

١١•••••••■•إب مم.نا ما خرأ لولكن آمنوا للذين كفروا الأوين وقال 

٤٣٦



٦٨

١٤٨

١٠•

١٩٤

٢٧٨

١٠٦٦

T'O

٣٣٣

١٠٨١٠

٦٠٦٤

f.Y

٦٠٠١

٦٠٧٩

٦٠٨٢

٦٠٨٠

٢٨•

٢٨•

١٢٩

١٢٨

٢٨١٠

١٢ورحمة أماما موسى كاب مله ومن 
٢٢.................تعدنا بما ئأثا آلهتا ص كأتتم1 أجمما قالوا 

٢٦٠. ...............يه ارملت ما وأبلغكم اف عند العلم تال 
خلقهىبمي ولم والأرض الموات حلق الن-ي اف أن برئا لم أد 

*امأالموتى ص ءرأن يناير 
ٌْا•.لهمولاتتعجل الرل س كماصرأولوالمزم قامر 

محمد

١٠١٠. ... ٢٠٥١٠٠١بللوا ولا الر'سو.ل وأءلعو.ا الد أُلثعوا الل>ينآمنوا أيها يا 
اكع

١مسا فتحا لك نما إنا 
٢. ٠ ّ ّ ّ . ...ّ ّ . ......ّ تأحر وما ذناك من تقدم ما اف للف ليغفر 

٩• •••••••••••••• ُبو• وتوترو، وتعزّرو، ورموك باق ح}سما 
١٦٠• معيرأ للكافرين اعتدنا فإنا ورّر.ك باق يو,سم لم ومن 

٠٢٧ ّ . . ١ ٠ . . الحرام المجد لتدحلن بالحق الرثايا رموله اف صدق لقل 
٩٢ . . ّ ّ . . . بيتهم رحماء الكمار ءاى أثداء  ٠٠٠والذين اف وٌود محي 

الحجرات

١. ......ّ . ..... ورسوله اف يائي بض تقدموا لا آمنوا الدين أيها يا 
٢. ّ ؤ ٠ . ٠ ّ . ٠ ٠ المي صوت فو_ق أصواتكم م.نعو.ا لا الأ*ينآمتو.ا أيها يا 

٦٠. .......٠ . ...٠ أولثك اف رسول عند أصواتهم يغضون الدين إن 
١١٠.. ........ .........ذ/وأش من حلفاكم إنا الأس أيها يا 

ق

١٠٩• • . • • ١ • الشس ءللوع مل ريلد بحمد وصح يقولون ما على قاصر 
٤' . . ّ . . . ٠ . . ٠ ّ . ٠ . . . ّ ّ . . . . . . المجود وأدبار مسحه الليل ومن 

الداران

٦٠٩ُجتون أو ساحر وتال برى فتولى 
٠٦٠-٠٢.. .....»لاغون ثوم  ٢٠٠بل - إلى - . ملهم. من الدين أتى ما كذلك 

٥٦ليعبدون إلا والأنس الجن حلقت وما 

٤١٠٧





الجمعة

ييمآياتهظو رّولأ.تهم الأسن ز بمث الذي ص ^٢٣ ٢٣٧
اكغابن

٦- ٥ . . . رسلهم نأيهم كانت بأنه ذلك - إلى - . كفروا. الذين يأ يأتكم ألم  ١١٤
المدق

"٢...س..ب .س.لويل ضء لكل اف جعل ك أر•  ١٣٣

انمريم

١. ...... أزراحاك عرضان بتغي لك الذ أحل ما تحرم لم الني أيها يا  ٤٠٧
الطالق

١٤الخٍر الكلف وم حلق من ملم ألا  ٣٠
٢٥ّ . . ٠ . ّ ؤ . ّ . . . ١ ّ ّ . . ٠ . محادقض كتم إن الوعد ^ا مش ؤيتولون  ٢١٧

الملم

١يعلرون وما راكلم ن  ٣٤'
٢بمجتون رباك بنعمة أتت  ١٠ ٣٤و'  ١٨٢
٤ضم حلق  ٣١٤و١٨٢
١٤أنكانذامالو؛ئين  ٢٩٩

١٥....................؛لالأّاطرالأوون شضهآياتئا ٢٢٩و١٦ه
١٦الخرطوم عر مسنممه  ٢٩٩
٨،. ....ء . .......ء ء الخوت كهاب تكن ولا ريك لخكم uصر  ٢٧٨

الحانة

ْ-٠.٨ّ...بابن من لهم ترى .-إر-نهل بالناب. ^^دثاموا  ١٥٧
١٠رابية أحذة فأحدهم ربهم رّول فعصوا  ٦٧

_٣٨٩٣بصرون لا وما يمرون. با م ألفلا  ١٧٨
٤٣-٤ ٠ • ••••••• العالمين رب من تنزيل • -إر • • كريم رمول لتول انه  ١٧٨
احدعتهمن منكم لما . إلى - • الأناؤيل. بعض علينا ولوتمول  ١٧١

٤٧-٤٤حاجزين 

٤٣٩



مح

١٠غفارأ كان إنه ريكم استغفروا فقلت  ٢٥٤
١٦.........•••••••-راجا اكس وجعل ندرأ مهن القمر لجعل  ٣٢٣

١٨-١٧. . . . إخراجأ ويخرجكم مها بمدكم نم ماتا، الأرض من أبكم واف '٦ 
الجن

٩١ . ٠ ٠ ٠ . لدا عليه يكونون كادوا يدعوه اف عيد هام لما وأنه  ١٣٠ ٤ 
٢٣. .....أيدا مها حاليين جهم ناد له نإن ويسدله اف بمص ومن ■ ■ •  ٣٧٧

المزمل

ا_ه. ..........بممسةولآىلآ.-إر_.^سملأ ٢٨١
١' . ٠ . ٠ ّ ّ . ٠ ٠ . ٠ ٠ . . . . جميلا *جرأ واهجرمم بمء.لو.ن ما 'ُل واصر  ٢٧٠

المدثر

١١وحيدا حلقت ومن ذرتي  ٢٩٤
١٢هالابدودأ له وجعلت  ٢٩٢
١٣شهودا دبين  ٢٩٣

١٤تمهيدأ له ومهدت  ٢٩٣
١٦عيدا لاياتا كان انه كلأ  ٢٩٣
١٧صعودا ارهسه  ٢٩٥

.......يوثر صحر إلا *ذا أن فقال • • - إر - • • وندر فكر انه ٢  ٩٣
٢٠إن،ىلاإلأثولاوشر  ٢٩٣
٢٦امحليه،مر  ٢٩٥
١٠.عشر سعة عاليها  ٢٩١

اكازعات

...........مانخر؛  ١١٥۶كنا ١٥١١ّ الحانرة همرأرتالمردودن يقولون  ١٩١
٤٤٠٤٢منتهاها ريك إل ذكراها من أنت فيم اها مرمأيان الماعة عن الونك ي ٣١٨

التكوير

٢٢بمجنون محاحبكم وما  ٢٦٢، ١٨١











س

•اف يسول فيجلدا حمن، بن لمحة حابس بن الأفرع جاء  ١١'
.اف. رمرل إلى قلوبهم جاءت  ١١٢
.محالواجاءمسالهودإلير-ولاف.،  ٢٢٩

ذر(.)أبو غفار قومنا •ع خرجنا  ١٨'

٣٦٠

٢٣٣

١٨١*

٢٧٩

٣١٩

سرة(بن )جابر اصمان ليلة قي ه اف رمول رأيت 
المحاريي)ٍنارق المجاز ذي بوق اش. رسول رأبت 

الح•لبح 
الحاريي()ثنارق الجاز ذي بوق اش. رسول رأبت  ٢٨٨
دبحالح• ٣٣

ص(ثن )_ 

ذمآالصقا لهم يجل أن الشي. عكت أمحل ال 
•الكهان من اف. رسول الناس سأل 

•الأرت( بن )خياب بردة متوسد وهو اش. رسول إلى سكونا 
•رأبيذ0 فقرابايت ليلة، اش. رسول صلى 

ق(ف )ع 
.. الأمم..ءرصتءاازا .. ٤٤١

•معان( بن )سعد تانلك أنه يزعم محمدأ. سعت فإني ٣^١١ 
لن•س bن١ خم م بإناء اللام عب جريل فجاءني  ١٠٩٨
•ادادم ءب •رص و؛ين وت٠اليى دارك رم أرجع؛ض أذل قلم  ٣٩٩
٠هرقل( مع سفيان أبي بالكدب)حوار تهونه كتم فهل  ١٧٣
ماس،)ابن • الرجل هذا نأل ميتا علمونا لليهود قريش قالت  ٢١٥
٠الأنيياء قال ٠ بلاء أمد الناس أي اف رسول يا قلت،  ١٤٤
•• • *حد آل وعلى محمد على صلي اللهم قولوا:  ٣٣٨
.احلقوا.نم فانحروا نوموا  ٣٠٢

)ك(

)عاشة(.. .إل.اسيث، ابيض كان  ١٨٥
■الأيياء تحرسهم بتوإسرائيل كانت،  ٦٣









لهمالرم الأعلام لهرس 
^١^!عر /*ب 

الأممالمس، 
الزجاج)الزجاج(محمد بن ؛/،*م  ٣٢٣

تيميه،رابن اللام عبد بن الحليم عبد أحمد  ٣٥
الأصبهاتىأحمد بن اف عبد احمد  ٣٤٨
حجر(العقلاني)ابن حجر علي بن احمد  ١٨٢
الحنفي)الجماص(الرازي علي احمد ٨'٤ 
احمد.مطنىاJراض ٢٧٢
الصديقبكر أبى بنت اء أم ٢٨٩

كريمة)السيئ(أبي بن الرحمن همد بن إسماعيل  ٤١
كير(كبر)ابن بن صر بن امل !" ٨٦

اكمبن حفير بن أميي  ٢٠٦
الأترعينءاس ١١•
أالكبن أنى ١ ٤ 

الغفاريحنادة بن أنيس  ١٨٠

تت

عارببن الراء  ٣٢٥
معرورالجراء بن بشر  ٨١

المشي،يباح بن بلال ١ '٧ 



الأنماريشماس بن نس ين ثات  ٣٨٥

جحخ
حنادةسمرة بن جابر  ٣٢٥

طالبر ثن جعفر  ٣٢٦
بثر،رأبو اليثكري إياس وحشية ايي بن جعفر  ٣٠٨
)القاسمي(تاسم بن سعيد ين محمد الدين جمال  ٥٧

ض()أبو الغفاري جناية بن جندب  ١١٢
الليثي(واقي )أبو •L_ بن الحارث  ١٣٢

المنيربن ثات بن حسان  ٢٠٨

الخنالخن  ٢٠٣
)الراغب(الأصفهانى المفضل بن محمد بن الحسين  ١٦٥
الأمحديةجحش بثت حمتة  ٢٠٨
الأرتين خاب  ١١٠
عمروبنت اء الحن ٤٨

زسش

نفتلبن عمري بن زيد '٥ 
الفارسيملمان  ٨٦

جعثمبن مالك بن سرانت  ٢٦٠
الخزرجيالأنماري مائة بن سعد ٢ • ٦ 

وناص(أبي ين رّعد امب بن عالك سعدبن  ٨٨
الخيري(سعيد رأبو سنان بن مالك بن سعد  ١٤٤
معاذبن سعد  ٢٠٦
اقريمداه بن سهل  ٣٣١

تهلبسد  ٤٠
ثابت)أبويعلى(بن أرس بن شداد  ١٣٢
حدببن شهر ١ أ 

صضط

سفيان(رأبو أميت بن حرب بن صخر ١ ٠ ٦ 
ربعةبن المعهلل بن صفوان ٢ ٠ ٥ 





الأحبار()كب الحميري ماح ين كب  ٧٦

.جاسين-مر ٧٣
الأنمارىحاري4 ين سبمع ْ'م 
أيوزهرةاحد ين محمد  ٢١٧

)الترطي(المالكي الأنصاري أيي ين أحمد ين محي ١  ٢٧
جذي،رابن الكلي جزى بن احد بن محي  ٢٤٣
الفارسيأحمد ين محمد  ٣٩٥

إمحاق()اين ار بين إمحاق ين محي  ٨٢
الثأقيءليالمختار محي ين الأمين محمد  ٩٥

الزركنياف عد ين يبادر ين محي  ٢٣٧
رابناتجري ص بن محي ٣ • 

النقاشالبغدادي الموصلي الحسن ين محمد  ٣٤١
ءادورين الطائر محمد ٥ ٤ 

)الخاوي(الخاوي الرحمن محي ين محي  ٣٣٧
ايرقانيالطيم عبد ين محمد  ٢٣٥
الربي،رابن المربي بن أحد بن اش ب بن محمد  ٧٧
)الحاكم(ايوري التياش عبد ين محمل  ٧٤
الثوكانيعلي ين محي  ٧٦
الرازي()النخر حض بن معر بن محي  ٦٦

)الترمذي(سورة ين ءيس ين محمد ١ ٤ 
الأبادي،لا؛ن الأنادي بن يثار بن القاسم بن محمل ٤ • ٦ 

مح,د؛نكبالقرظي ٢٢٩
العود()أيو المادي ممطى ين محي ين محمد ١ ٦ ٠ 

الر*ريثهاب بن لم مبن محي  ٣٠٦
ماجه،لا؛ن الربس يزيد بن محمد  ١١•

)المرد(الأزلي الأتمر مد بن يزد بن محمد  ١١٥
حيان()أيو الأدلي علي ين يومف ين محي  ٢٢٤

)الألوصي(الألوصي افدي محمود  ٩٢
)الزمخشري(الزمخثري محمد ين يمر بن محمود  ٦٦

يبادبن أناثة ين مسطح ٢ • ٨ 

؛٥٢





والراحالصادر يهرس 
اسمحروف عر مرنة 

الكريمالقرآن 
)أ(

الطبعةعمان، القرنان، دار فارس، أبو القادر عيد محي الدعوات. في والمحن الإيتلأء . ١ 
\لأوو،\'ا\ى.

الفضلأبو محمد تحقيق؛ اليوحلي، الرحمن عيد الدين جلال القرآن. علوم في الإتقان — ٢ 
؟م ١ '٤ ٥ الثالثة، اللبعة القاعرة، التراث: دار مكتبة ٠ إبرا،د؛م 

الكتب،عقيقي. الرزاق عبد تطيق: الامدي، محمد بن علي الأحكام. أصول في 'ا_الإحكام 
ه. ١٤٠٢الثانية، الخليعة دمثهق، بيروت، الإسلامي؛ 

محردت'ت الحرفة دار • اليجاوي محمد علي تحقيق؛ المربي، ابن يكر أبي القرآن. أحكام _ ٤ 
م. ١٣٩٢الثالثة، الخلعة 

.ه  ١٤٠٤الخلثعة)بدون(، بيروت، دار الزمخثري. عمر محمود البلاغة. .أماس ٤٠

الأولى،الخلبعة بيروت، حلب،، القامر؛، اللام; دار حوي. معيد التفسير. في الأساس ِ 0 
ه.؛ام.

للثقافةالقثلة دار صقر. أحمد تحقيق؛ الواحدي، بن علي المن أبي القرآن. نزول اصياب، — ٦ 
م. ١٤٠٤الثانية، الخلعة )بدون(، المكان الإسلامية؛ 

)؛،-ون(،الخليعة بيروت، الملين؛ الكتب، دار ٠ المقلأني حجر ابن الصحابة. سببن في الإصابة - ٧ 
)بدون(.التاؤخ 



الششش.\ذجكني المجار محمد بن الأمن محمد • بالقرآن القرآن إيضاح في المان أضواء - ٨
هر. ١٤٠٣، )بدون( الطعة ارياض، ت للاوهت الأهلية المهناح 

المادمة،الطعة بيروت، للعلايئن؛ العالم دار • الزركلي الدين ختر - تراجم ناموس — الأعلام — ٩ 
م. ١٩٨٤

دارمعد. الرؤوف عبد طه تحقيق؛ الجونية، ثيم ابن العالين. رب عن الموقعين أعلام - ١ ٠ 
م. ٣١٩١^)بدون(، الطعة بيروت، الجيل؛ 

بيروت،الملمية؛ الكتم، دار الشانعي. الماوردي محمل. بن علي الحس أبي التبوة، أعلام -  ١١
م. ١٤٠٦الطعةالأول، 

ّم ١ ٤ ٠ ٤ الخامة، الطعة بيروت، الرمالة؛ مرمة كحالة. رضا عمر • الماء أعلام - ١ ٢ 

بناش عيد صعيد أبي الوين ناصر \شم؛ض\وي. بشير المعرونج التأويل، وأسرار المزيل أنوار -  ١٣
بالكازروتي.الشهور القرشي، الفضل أبي حاشية وبهامشه؛ الييفاوي. الشيرازي عمر 
.)با.ون( التارخ )بدون(، الطعة بيروت، إ والتوزيع للنشر شعبان ة مرم

اا مر 

محمدتحقيق؛ الملي، الملام عيد بن العزيز مد العز الرسول.• تفضيل في النول بداية - ١ ٤ 
م.١ ٤ ٠ ٦ الرابعة، الطعة بيروت، دمشق، إ الإسلامي الكتب • الألباني الدين ناصر 

الطعةبيروت، العارف؛ مكتة كثير. عمروبن بن إمماعل الفداء أبو • والنياية البداية - ١ ٥ 
م. ١٤٠٢الرابعة، 

تيمية؛ابن مكية الشوكاتي. علي بن ،حمل. ازبع. القرن بعد س ؛محاسن الهلالع البدر -  ١٦
١)Jل٠ون( التارح )بدون(، الطعة القاهرة، 

دارإبراهيم، الفضل أبو محمد تحقيق؛ الزركثي، انمين بئر القرآن؟ علوم ني الرهان -  ١٧
م. ١٣٩١الثانية، الهلعة بيروت، المعرنة؛ 

رتا

المليمعبد تحقيق؛ الزبيدي، الحسيني مرتضى محمد القاموس. جواهر س الخروس تاج -  ١٨
العليعةالكؤمتا، ؛ الكويت، حكومة مطعة الجيل، دار حجازي. مصهلفى راجعه؛ الطحاوي، 

-.٠١٤ ٠٤)بدون(، 

الهيثمي،بكر أبي بن علي انمين نور بترتبب؛ المجلي، اش تمد بن احد الثقات. ها-تاد؛ح 

:٠٥



م. ١٤٠٥الأول، الطيعة بيروت، اسية: الكتب، دار سم. المعطي عيد ت تحقيق 
تالفايس دار حقي، إحسان ت تحقيق المحام، بك زيد محمد الثانية. الدولة تارح -  ١٩٠

م. ١٤٠٣الثانية، الهليعة بيروت، 

تيب'ابن محكتة ٠ شاهين يوصف طه تحقيق؛ الجونية، تيم ابن • القرآن أمام ني التيان - ٢ ٠ 
)يدون(,التاريح الليعة)يدون(، )يدون(، المكان 

عبدت تحقيق الماركفوري، الرحمن عبد بن محمد الترمذي. جاّع بشرح الأحوذي تحفة - ٢ ١ 
م. ١٣٩٩اكالثة، اسيعة )بدون(، المكان الفكر: دار محميتان. الرحمن 

المكانالمربي: النكر دار الذهبي. تان بن أحمد ين محمد الدين شمس الحفاخد٠ تذكرة -  ٢٢
)يدون(.التارخ الهليعة)بدون(، )بدون(، 

اتجةيردن، المربي؛ الكتاب دار الكلى• جزي بن أجمل■ بن •حمل■ التتزيل• للوم هتل الت-  ٢٣
١٤٠٣الرامة، 

سروت،الرسالت; ة مؤ،القطان. حيل منيع ومهجآ• -تاريخا الإصلأم والفته؛ي التثريع - ٢ ٤
م. ١٤٠٧السابعة، الطعة 

العودأبي امتم٠■ القرآن مزايا إلى اليم المقل رإرثاد المسس؛ العود، أبي هآ-تف؛ر 
التارح)يدون(، الهلعة يرون، المربي؛ الترايثا إحياء دار المعادي. محمد بن محمد 

)بدون(.

النهرتمر ت وبهامشه الأندلسي، حيان بابي الشهير يوش بن محمد المحيهل. الحر ير -نف ٢٦
المكانالفكر; دار المحبل•. الحر محن اللقيط ءالار وكتاب، حيان، لأبي الحر من الماد 

مّ ١٤٠٣الثانية، الطعة )بدون(، 

عيدحالل تحقيق; الغوي، الحسين محمد أبي التنزيل. معالم المص; الغوي، —تفسير ٢٧
م؟ ١٤٠٦الأولى، الهلعة يرون، المعرية; دار موار. ومروان الملتا، ارحمن 

)بدون(،الطعة تونس، للنشر; ية النونالدار عاشور. بن ال2لاهر والتنوير. التحرير تفسير —  ٢٨
م. ١٩٨٤

بنمحمد بن علي ااا-ين يلأء التنزيل•• معامح، مح، التأويل رياب المسمر؛ الخازن -تفسير ٢٩
التارحالهلعة)؛د.ون(، يرون، المعرفة; دار بالخازن، العروق، الصوفي، البغدادي إبراهيم 

)بمون(.

جريرابمرجعفرمجمدبؤر القرآن• آي تأؤيل وحو. عن اييان •حاح الخص الخيري ير '٣-تغ

؛٠٦



الط-عانالماهرة، ت المعارف دار شاكر. محمد ومحمود شاكر، محمد أحمد ت تحقيق الطري، 
.)يدرن( التارخ )يدون(، 

توضحيح تعليق القاسمي، الدين جمال محمد > التآؤيل، امجحاصن ت المسمى القاسمي، نفير . ٣١
م. ١٣٩٨الثانية، الطيعة ييروت، ت العكر دار الباني• عيد فواد محمد 

،ييرومحث، ت المعرنة دار رصا. رشيد محمد ٠ المتارا ايتمير الشهير الحكيم، القرآن نفير —  ٣٢
التاريخ)يدون(.الثانية، اللهعة 

عبديوسف تقديم الدمشهي، القرشي كثير بن إسماعيل الفداء أبي العظيم• القرآن تفسير —  ٣٣
هل. ١٤٠٧الثانية،الطيعة ييروت، المعرفة؛ دار ٠ ال٠رعاثاي الرحمن 

بتروت،^،^،■ ٠١١التراث إحياء دار الرازي* الفخر * الغيبُ أمفاتح المسمى الكبير، التفسير — ٣٤
)يدون(.الأرئح الثالثة، الفة 

الثانية،الطعة بيروت، ت العربي التراث إحياء دار المراعي■ مصْلفى أحمد المراعي• تفسير — ٣٥
م. ١٩٨٥

الثانية،المليعة مصر، الحديثة؛ الكتي، دار ■ ااذ*عيي حين محمد ٠ والمقرون التفسير —  ٣٦
هر. ١٣٩٦

رج(

يرون،المعرثت؛ دار الطري. جرير بن محي جسر أبي القرآن• تمر قي اليان جا*ع -  ٣٧
٠)يدون( التاريخ )يدون(، الطبعة 

'•العربي الكتاب دار • القرطبي الأنصاري احمد بن محمد الد عيد ايي القرآن. لأحكام الجا،ع —  ٣٨
.)يدون( ااتارخ )بدون(، الطبعة بيروت، 

وكالة• صامن يوسف طه ت تحقيق الجوزية، مم ابن • الأنام حير على الصلاة ني الأنهام جلاء -  ٣٩
م. ١٩٨١الثانية، الطيعة بيروت، الكويت، القلم: دار الّطبوعات، 

دار٠ المل-تي صح السيد علي • إ'؛مراف تيمية، ابن ٠ المح دين يدل لخن الصحح الجواب - ٤ ٠ 
)يدون(.التاريح الطيعة)يدون(، القاهرة، المدني؛ 

ي
)دون(،المكان النكر: دار سلكي. الخاوي احمد الجلألتن. تمر عر الخاوي حاشية -  ٤١

.)يدون( التارخ ااهليعة)؛دون(، 

٠٧



الط-عة)يدرن(، المكان ت ربيون، الناشر تاسم. عحمد ارحمن عبد التوحيد• كتاب حاشية —  ٤٢
م. ١٤٠٨الثاكة، 

بيروت،ت ارسالة ة مرم٠ القرصاوي يوصف أمتتا. على حثت وكيف المستوردة الحلول -  ٤٣
ء،؛ام.الطية)دون(،

ءخء
تالعصرية المكنية الأنصاري. إبرامم عيداش ت تحقيق زهرة، أم محمد .٠ النبيتن "خاتم  ٤٤

٠)يدون( ١^^^ ربيون(، الهليعة ، JيرومتV ، صيدا 

التاريخ)بلوون(، الطبعة القاهرة، بيروت، الشروق،؛ دار نيا. محمد • نرآب ات درا،- ٤٥
)بدون(.

بيروت،الفكر; دار السيوطي. الدين جلال، الرحمن ■يثد • ؛المأيور التمر في المنثور الدر -  ٤٦
)؛؛وون(.التارخ الأولى، الطبعة 

الطيعةالكويت،، الفلاح: مئة الواعي. م»يق الهدف. - الوميالة - الرسالة - اه إلى -الدعوة  ٤٧
.٠١٤٠٦الأولى، 

المنورة،المدينة والحكم; الملوم مكتبة المدوي. أحمد محمد تعالى. اش إلى الرمل دعوة -  ٤٨
.)بدون( اكاؤيخ )بدون(، الطيعة 

الأولى،العليعة بيروت، ت المالمية ااكت.سا دار القاسمي. الدين جمال محمد التوحيد. دلائل —  ٤٩
ه«؛ام.

الكتبدار • قلمجى المعهلى مد تحمث،؛ المهقي، المن بن أحمد بكر أبي، • المرة -للأم،  ٥٠
ه. ١٤٠٥الأولى، الطعة بيروت، ت العلمية 

دار٠ ءباس الثر وتمل حي، نكه رواس محمل تحقيق،: الأصبهاني. نعيم أبي البوة. دلائل - ٥ ١ 
م. ١٤٠٦الثانية،الطعة بيروت، ت التفاتس 

طبية؛دار الحداد. محمل. بن محمد تحقيقر: الأصجهاني، محمد بن إسماعيل الم؛. دلأتل - ه ٢ 
٠. ١٤٠٩الأولى، اتجة الرياض، 

الهلعةالكويت، القلم؛ دار دراز. اض تمل- محمد الأديان. تارخ لدراسة ممهدة بحوث ٠ الدين —  ٥٣
٠)بدون(،   ٠٠١٤.

;٠٨



بيروت،العلمية؛ الكتب دار شاكر. أحمد ث تحقيق الشاثعي، إدؤيس ين محمد الرمالة. . ٥ ٤
)يدون(.التار|خ )يدون(، الهلعة 

المكتب٠ الثاؤيس زهير تحقيق تيمية، ابن ~ اللف اعتقاد مجمل — التدمجرية الرسالة _ ٥ ٥ 
ه. ١٤٠٠الثالثة، الهلعة بيروت، دمجشق، الأسلاعي؛ 

التراثإحياء دار الألوسي. محمود الثاني. والسح العفليم القرآن تفسير يي المعاني رؤح —  ٥٦
iم  ١٤٠٥الرائعة،الهلعة ا ييروت ت المربى 

اقهمد ين الرجمن ب الخام أيي متام• لأبن النؤة الء• تمر ش الأنف -الروض ٥٧
الملمة)يدون(، المكان المعرفة، دار سعد، الرووف عبد حل تحقيق'. المهيلي، الحثعمي 
م. ١٣٩٨)يدون(، 

دمشق،ت الإسلامي الكتب ٠ الهرزي ن الرحمن همد المرج أش ٠ التفسير علم مب المّتر راد —  ٥٨
م. ١٣٨٤الأول، الطبعة بيروت، 

المادروعيد الأرنووط، شعيب تحقيق؛ الجوزية، تيم ابن الخبال• حير هدي في المعاد زاد -  ٥٩
الثانية،الملمة الكويت، بيروت، الإسلامية؛ النار مكتبة الرسالة، مجومحة ' الأرنروط 

م. ١٤٠١

بيروت،الإسلامي؛ المكتب الألباني. الدين ناصر محمد الصحيحة. الأحادسث، سلمملة — ٥ ٩ ٠ 
م. ١٤٠٥الرابعة، المليعة دمشق، 

)_(

دار. الدعاس عسي عزت ت تعاليق الجتاتي، الأشعث، بن محليمان داود أبي داود* أبي ٌس ~  ٦٠
م. ١٣٨٨الأولى، الطيعان بيروت، ت والتونع والشر للهلباعة الحديث، 

التراثإحناء دار شاكر• أحد ت تحمثق "سوية، بن مم، بن محمد بم، أبجٍ، • الترمذي( متن - ٦ ١ 
)يدون(.اات1رح )بدون(، الطيعة بيروت، العربي: 

بيروت،الإمحلامية: البشائر دار ٠ غدة أبو الفتاح عند تحقيق: النسائي، للإمام النائي. متن —  ٦٢
م.١ '٤ ٦ الثانية، الهلثعة 

ُة:اف المكنة . مخنا! اش ، حمحمد مم. الك> آن اك ٠ صا ذ, مكانتها ٠ ية الن. السنة -  ٦٣
٤١  ٠٧)بدون(، الطعة واي 

;٥٩



شعيبتحقيق؛ الذمي، عثمان بن أحمد محمدين الدقن شمس . التيلأء أعلام سير — ٦ ٤
ى ١٤٠٣الأولى، الطعة بيروت، الرسالة: ،زسة الأونزوط. 

إبراهيماث عيد عناية: دروزة، عزة محمد الكريم. القرآن من مقتيسة صور الرسول، -صيرة  ٦٥
)بدون(.١^;^ )يدون(، العليعة قهلر، بقعلرت الإسلأس التراث إحياء إدارة طيعة الأنصاري. 

دمشق،القلم: دار شهية. أبو محمد بن محمد والسنة. الكريم القرآن صوء في الشوية السيرة —  ٦٦
اسيعةالأواى،ه،أام.

الليعة)يدون(،صيدا، والشر: لسامة العصرية المطعة الدوى، الحسن أبي الشوية. السيرة -  ٦٧
م. ١٣٩٩

تحقيق:هثام، ين المللث، عيد بصد أبي هشام،. ابن -أسيرة ؛ المشهورةالبي.، ّثرة —  ٦٨
م. ١٤٠١الهلبعة)يدون(، )بدون(، المكان الفكر: دار الصيد. عيد الدين محني محمد 

رش(

النكر؛دار الخالي، العماد بن الحي عبئ الفلاح أبي ذب. من اخار ني الذب -ثالرات  ٦٩
م. ١٣٩٩)دون(، اJكان 

الأدنزدط•ثب تحثيثات العز، أبي ملبن بن بن عليا الطحاوة• العمدة •ما-شرح 
•م  ١٤٠١الأولى، الطعن دمشق، او؛الت دار مكتة 

امامةتحقيق؛ الأدلي، اليحصي موص بن عياض المعلفى. حقوق بتعرف .الشفا ٧١
-٠١٤٠٧الثانية، الفة عمان، الفيحاء؛ دار البرواز. وجمال ١^٧٠^،، 

اللاممد صر تحقيق؛ القاصي، الدين تقي اليص، أبي الحرام. اللو بأحيار الغرام صفاء -  ٧٢
—. ٠١٤٠٠الأولى،الهلعة ؤ ؛يرون، المربي؛ الكتاب دار ١ تدمري 

دارالواحد. تمل. ممعلفى تحقيق؛ كثير، بن إممامل الفداء أبي الرسول شمائل —  ٧٣
يمون(؛ر؛الالتارخ الفة)؛اوون(، بيروت، المعرثة: 

دارالرمي• عفيفا محمد تحقيق؛ الترمذي، صورة بن محملؤ تمص أي المحيية، اتل ؛ي_الث
.٠١٤٠٣الأولى، اسمة حدة، والشر؛ للط؛اءة الملم 

•والتوزيع للشر الحوي دار • النحوي رمحا علي عدنان أين؟• إلى - الإسلامية الصحوة -  ٧٥
مّ ١٤١١الأولى، اتجة الراض، 

اليمامة؛دار اثنا. ديص، مصطفى تحقيق؛ البخاري، إصمامل بن محمد البخاري. صحح —  ٧٦
.ه—  ١٤٠٧الثالثة،اسعة بيروت، دمشق، 

٤٦



دمشق،٠ الإصلامي المكشج، الألياتي. الدين ناصر محمد ٠ رزيادته الصغير الجا*ع صحح —  ٧٧
ه. ١٤٠٦الثاني، الطبعان ييروت، 

الخلج،لدول العربي التربة مكتب الألباني. الدين ناصر محمد ماجه. ابن سنن صحح -  ٧٨
.٠١٤٠٨الثان؛؛ن، الطمن بيروت، الإسلامي: اJكب إشرا؛، 

الخلج،ادولأ المربي التربة مكتب الألانى• الدين ناصر محمد داود. أبي سنن ٩^١-صحتح 
مّ ١٤٠٩الأور، اسة بيروت، الإسلامي: المكتب اثراف 

الخلج،لل.ول، المربي التربة مكتب الألباني. الدين ناصر محمل• ١ الترمنّى سن صحح — ٨ ٠ 
٠م  ١٤٠٨الثانة،الملمة بيروت، الإسلامي: الكتب، إسراف، 

عيل.فواد محمل- تحقيق: ابوري، التيالقشيري حجاج بن مسالم الحين آبي لم. مصحح .- ٨١
ربيون(.التاؤح الطثعة)؛ادون(، .ون(، )؛الالمكان المربي: الترايثج إحياء دار الباقي. 

)ط(

بيروت،المالمية: الكتب، دار الداوودي. علي بن محمل- الدين سمس المسرين. سطيقات ٨٢
م. ١٤٠٣الأولى، اتجعان 

بترر.ت'•' التًدة الشركة فاتن• أحمل ؤإعداد: جمع القرآن، ظلال »ي الدموة طريق _  ٨٣
م. ١٩٧٨السادسة، الملمة 

)ع(

ى ١٣٩٩الخامة، الطبعة بيروت، الإسلامي: الكتب، تيمية. اين إخ_البودية. 

الأم-ل،'الءلبمة عمان، الغرتان: دار علي• محمود نياد الإسلامية. للحركة اليهود ءل-اء -  ٨٥
٠١٤٠٢.

الشلةدار حاطر.  ١١٠إ؛رامم حلل وحل. عز ربه محي ماكاض ورلعة . ض ا"م_ءظيم 
ى ١٤٠٤الخامة، الطعة جدة، ت الإسلامية 

.٢١٩٧٩الثانية،الطعة الكويت، الفلاح; مكتة ٠ الأشقر سليمان عمر ٠ اه يي العقيدة ٠  ٨٧
ااي٠ام،، ijiايرامم  ijiمحمد القاسم- أبي ّنة عن الدب، في والقواصم المواصم  ٠٨٨

٠. ١٤٠٥الأولى، ائبعة محان، البشير: دار الأرنؤوط.. فب٢جتطيق: 
لفا

الفضلأبو محي تحقيق: الرمحشري، عمر بن محمود اه جار الحاليث،ُ غريبط في المالق ٠  ٨٩

٤٦١





الرحمنعيد بن محمد الدين شمس ٠ الشغيح الحبيب على الصلاة محي البديع القول — ١ ٠ ٢
٠م ١ ٤ ٠ ٨ الأولى، الطيعة بيروت، ت العلمية الكتب دار المخاوي. 

)ك(

دارتهنامش. المجيد عيد ت وتعليق تحقيق سلام، بن القاسم عبيد أبى الأمثال. كتاب —  ١٠٣
٠٠٠١٤٠الأولى، اللعة يرون، دمشق، للراث: المأمون  ٠

بيروت،ت الملية الكتب دار الجرجاني, محمد بن على الشريف i التعريفات كتاب — ١ ٠ ٤
ى ١٤٠٣الأول، 

تالعثمانية العارف دائرة مجلس ُهلبعة الستي. التميمي حيان ين محمد ٠ الثقات كتاب — ١ ٠ ٥ 
ه. ١٣٩٨الأولى، الطيعة الدكن-الهد، آباد مدر 

محموداش حار القاسم أيي التأؤيل. وجوه قي الأقاؤيل وعيون التتزيل حقائق عن الكشاف - ١ ٠ ٦ 
)بدون(.التارخ )بدون(، بيروت، ت المعرفة دار ٠ الحوارزمجي الرمخشرى صر بن 

مؤسسةالهندى. حسام بن المتقي على الدين علاء والأفعال. الأهوال سن قي العمال كنر — ١ ما* 
.٠٠ ١٤٠٥الخامة، اليمة يرون، ت الرسالة 

)ل(

العليعةبيروت، ت العلوم إحياء دار السيوطي* الدين جلال النزول* أسياب ل التقول لباب ~ ١  ٠٨
م. ١٤ ٠٠الثالثة، 

بيروت،ت صادر دار منظور. ابن مكرم بن محمد الدين جمال الفضل أبي ٠ العرب لسان - ١ * ٩ 
.)يدون( التاريخ العليعة)؛دون(، 

المرصة.القرفة عقيدة في الخفة الدرة شرح الأثرية، الأسرار وصواحلمر البهية الأنوار لواّع ~  ١١٠
المكتبسحمان. بن وسليمان ابابملين، الرحمن عيد تعليق* السفاريتى، أحمد محمد 

٠)ياوون( التارخ ربيون(، العليمة الرياض، يرون، ت أسامة مكنية الإسلام، 

اسة، الكؤيت( القلم: دار ٠ التدوي علي الحسن أبى • الملمين بانحطاط العالم حسر ماذا - ١ ١ ١ 
م. ١٤٠٢الثالثة، 

-٠١٤٠١٠اللبعة)يدون(، الكويت، القلم: دار المودودي. الأعلى أبي ٠ القاديانية هي مجا - ١ ١ ٢ 
الطبعةبيروت، دمجشق، ت القلم دار مسلم. مصعلفى الموضوعي. التفسير في —مجياحث  ١١٣

م. ١٤١٠الأول، 

٤٦٣



اسة)دون(، المكان ت الرسالة مؤسسة القطان. حلل •نلع القران. ملوم في عباحث -  ١١٤
.Jb ١٤٠٢السايعة، 

الطعةيرون، العربي; الكتابه دار - الهيثمي الدين نور الموائد. وعنع الزواى- مجمع -  ١١٥
م. ١٤٠٢الثالة، 

دارالومابه٠ يو بن محمد والشح تيميأ، بن احمد الشيخ رمائل التوحيد، -مجمومة  ١١٦
)بدون(٠التارخ الءل؛عة)يدون(، )؛الون(، المكان المكر: 

تاممبن محي بن الرحمن همد وترف: جمع • يمنة بن أحمد الإّلأم شخ فتاوى مجمؤع - ١ ^١١ 
الحديثة،النهضة مكتبة تنميد; الشريفين. الحرمين لث.ؤون العامة الرئاسة إسراف النجدي، 

ربيون(٠ااتارخ الءلعة)باوون(، مكة، 

•تحقبنا الأندلسي، عطبة بن الحق ء؛د محمل• أبي العزيز. الكتاب، نمير في الوجيز المحرر - ١١٨
ومحمدابراميم، السيد العال ء؛د والسيد الفاروق، والرحالي الأنصاري، إبراعيم بن اض ءيدّ 

الأولى،الطبعة الد.وحة، • ب؛نملر الشرعية المحاكم رئاسة ؤ العنابي صادق الشانعي 
مّ ١٣٩٨

*—• ١٤٠٥الأولى، الطيعة دمشق، القلم: دار عرجون. الصادق مححمل؟ ّ اش رسول محمد _  ١١٩
الكتب،:عالم ميخايل٠ زحاري بشرى الأناجيل٠ به بشرلتا هكدا — اش رسول محمل —  ١٢٠

)بدون(.التارخ الثاية، الفة القامر؛، 

)يلدن('العلعة ؛يرونا' - لبنان مكتبة - الرازي بكر أبي بن ٌحما. الصحاح، .مختار  ١٢١
م. ١٩٨٦

حامدمحمد ت تحقيق الجوزية، ة؛م ابن نتعين. ؤإياك نعبد إياك منازل ين السالكين مدارج - ١  ٢٢
م. ١٩٧٢"الثاية، اتجة يرون،، العربي: امماب دار المقي. 

الثالثة،الطيعة الرياض، اللواء: دار ميهة. ابر محمد محمد ١ الكريم القران ليرامة المدحل _  ١٢٢"
٠١٤٠٧.

م. ١٩٦٦ااعلبءة)؛ل.ون(، محمر، المعارف: دار ّ حين طه الإسلام. مرآ؛ ٠  ١٢٤
تلخيصذيلة وني بالحاكم، المعروف اه عيلّ أبي اإحديثا. »ي الصحيحين على المتدرك -  ١٢٥

المكانالملية: الكتبج دار اك٠بي. أحمل بن محمد اش عبد أبي الدين لشمس ّ الخ..تادرك 
)بمرن(٠التايخ ااءليعة)؛لّون(، )بدون(، 

العلبعةالمكرمة، مكة البازت دار للهتل.ي. الممال، كنز وبهامف حنبل بن أحمد الإمام ند .م ١٢٦
٠٠ ١٣٩٨الثانة، 



الدينناصر محمد ت تحمق التبريزي، الخطيب اش عيد محمدين المصايح. .مثكاة  ١٢٧
ه«إام.الثالثأ، اسن دمشق، بيروت، الإّلامي: اوكت_، ١^. 

الكبدار * الفتوم، محمد بن أحد ٠ للرافٌي الكبير الشرح غريب ؛ي المنير الصباح —  ١٢٨
،و. ١٣٩٨الْلعت)درن(، بيروت، ت العالمية 

دارالدطمي. لطفي الو،لاببن مد دكتورا،(. )رّالة اممرآني القصص ني الدعوة -معالم  ١٢٩
A—. ١٤٠٦الأولى، الطبعة حدة، المجتمع؛ 

الثالثة،الءلثعة بيروت، الكتجر؛ عالم الفراء. زياد بن يحيى زكريا أبى القرآن. -معاني  ١٣'
م. ١٩٨٣

الطبعةبيروت، المربى؛ الترايث، إحياء دار — الحموي اض تمل. بن ياتوت ااثاا..ان. معجم —  ١٣١
م. ١٣٩٩ربيون(، 

السلفي.المجيد تمد حمدى إ تحقيق ٠ اكليراتي احمد محاليمان القاصم ا؛ي . الكبير العجم - ١  ٣٢
)بدون(.التارخ الثانية، الملثعة ربيون(، المكان تيمية؛ ابن مكتبة 

الطبعةبيروت، القلم: دار الباني. تمد نوال محمد القرآن. لألفاظ المنهرس المعجم -  ١٣٣
ربيون(.التارخ ربيون(، 

العلبعة- الأردن - عان الأقصى؛ مكتبة الكيلأني. زيد إبراعيم المشركين. ح المدة ممكة - ١ ٣ ٤ 
ى ١٤٠١رالأول(، 

لمنق،القلم؛ دار ااخاكى٠ الفتاح تمد صلاح )٣(. القرآن ني المابقين قصص •ع -  ١٣٥
م. ١٤٠٩الأولى، المبعة بيروت، 

الكريمتمل تحقيق؛ الأصفهاني، يكر أبي محمد والحلينا. القرآن غريبي ني -الضث<  ١٣٦
الأولى،الطبعة مكة، الإسلامي؛ ااترا١نا إحياء مركز - القرى أم حامعة المزياوي. 

التارخربيون(، العلثعة بيروت، الملمية؛ الكتب دار الجوزية، قيم ابن العادة. دار —مفتاح  ١٣٧
ربيون(.

الأصفهاني،؛الراغب العروق، محمد بن الحسين القاصم أبي القرآن. عريسه في -المقرئات  ١٣٨
ربيون(.التارح الهلثعةربال.ون(، بيروت، المعرفة؛ دار كيلأني٠ ميل. محمل. وصنهل؛ تحقيق 

مّ ١٩٧٩الادصة، اممثعة القاعرة، الهمة؛ مكتبة أحمدشلبي. الأديان)٣(. -مقارنة ١٣٩
الفكر؛دار ١ هارون محمل• الملام تمد تحقيق؛ فارس، بن احمد الحين أبي اللغة، مقاييس - ١٤•

م. ١٣٩٩ااهلثعةر؛ل،ون(، المكانربيون(، 

٤٦٠



داركيلأني. سد محمد تحقيق: الشهرساني، الكريم صد ين محمد والحل. الملل -  ١٤١
)يدرن(٠اكارخ الطبعة)يدون(، ييروتا المعرية؛ 

مكةالماز؛ دار حرى. معتد المارك. الجهاد طريق ءض الأمام إلى محلوة احل -من  ١٤٢
م. ١٣٩٩الثانية، اتجة المكرمة، 

الملمية؛الكتب، إحياء دار الزرناني. العظثم صد ين محي القرآن. علوم في المريان منامل -  ١٤٣
•ربيون( اكارخ الطءةاكاكة، ال(كان)؛دون(، 

)ن(

٠م  ١٤٠٥الطعة)يدون(،ييرويتؤ، الملمية: الكتب، دار تيمية. اين البوامتؤ٠ — ١ ٤ ٤ 

.— ٠  ١٤٠٩الرائعة،الطيعة دمشق، القلم: دار ٠ المايرني علي محمد والأنبياء. البوم — ١ ٤ ٥ 
تحقيق:الأثير، ابن الجزرمح، بن محمد المثارك الءاحا'.تا آبي الحديث،. غريب، قي الهاية —  ١٤٦

)يدون(،الهلبعة ييروت، الملمية: المكنية الطتاحي. محمل رمحمود الراوي، أحمد طاعر 
ّ)يدون( التاريح 

؛يروُتإ،العالمية: الكتب، دار الجوزية. مم اين والنصارى. اليهود أجوبة في الحيارى -ءا.اية  ١٤١^
م. ١٤٠٧الأول، الطبعة 

الأول،اكليعة - الأردن - عمان الفرقان: دار القضاة. شرف، الرقائق. قي البوي الهدي -  ١٤٨
.ukM'A

0)

الواحد.ءبأو محمعلفى تحقيق: الجوزي، الرحمن عبد الغرج أبي ؤ الممعلنى بأحوال، الوفاء -  ١٤٩
١٣٨٦الأول، اللثعة مصر، الحديثة: الكشث، دار 

الألثعةبيرويتؤ، الرسالة: مومة فاتن. أحمد ؤإعداد• جمع القرآن. في الأحر اليوم —  ١٠٠
ص. ١٤ ٠١الرابعة، 

٤٦٦



مسالومرعات

انمغحتالوصؤع 
٩المقدمة 

١١الموصؤع يية آ— 
١٢للموصؤع احتاري ّيب —
١٦اليحث منهج —
١٩الحث حطة —

التمهيد

٦٧. ............. الملام عّ وارمل- الأسا، إرّال في اش حكة الأول: المحي 
٢٧بالعالض اه رحمان الأول: المطلب 
•٠٢. ...........اللام عليهم ِ الرل ندى إر الثدي؛ المشر حاجة الثام: المطف 
٣٧الأس على الحجة إقائ الثالث: الطالب 

٣٩واس الحق ين انمرغ ش اش ّة الثاني: الجث 

الأولالباب 

ايايقتوالأمم اكيين قصص خلال من هو الرسول نشيت 
الأولالفصل 

٤٩التشريع وأصول الشدة م السماوين الرسالات وحدة 
٥٢العميدة يي الرسل اتفاق ت الأول المبحث 

٥٢وجل م اش زجمد إل الدعوة ش
٥٩اتفاممفيضرالومالآخر ^^تي:

؛٦٧



٦٢وتراطهم الرمل وحدة ■' الثالث الطالب، 
٦٩التشرع اصول ني الرصل اتفاق اكامرت المحث 

٧١المادات اصرل ني الاتفاق الأول: اسمب 
٧٤الماّلأت اصول ش الأ-ظق م: الطلب 

الثانيالفصل 

٨٠محمد. نو؛ إسات 
٨٠ببعثف الأنيياء بشارة ت الأول المحث 
٩٠. .............الغابر الزمان في ونمت وأحداث نمص ين ه إمحاره • الثام المحث 

الثالثالفصل 

٩٧اللام عليهم الرمل دعوة مجن الأمم مواقف م العه مثة 
٩٧للدعو؛ ومعاداتهم للرز الملأ تكديب الأول؛ المحث 
١٠٠للرمل المستضشن اصتجاية ت الثاني المححث 
١١٣بشريتهم ش الرمل عش المكذبين اعتراض ٠ الثالث الخيحث 
١٢٢. .............والجنون بالحر واتهامهم بالرّل المكذبين استهزاء ت الراع الميحث 
١٢٩بالأذى للرمل المكذبين تهديد الخاص: المحث 
١٤٧العذاب تزول المكذبين امتعجال الادست الخيحثا 
١٥١أعدائهم ومزيمة الرمل انتصار الساعت الممحث 

ارث1تيالماب 

.الرسوو عر الكريم القرآن إنزاو 
تشٍت4،ي ذلك وأر *تجا 

الأولالفصل 
١٦٣دن}عالهءند-وك. 

١٦٤. .والرمول.الرمال؛ ضدّ المؤا.رات وكشف والأتياعات الشهات على الرد الأول؛ المحثر 
١٦٤ّ . . ؤ٠ ٠ ؤ . ؤ. . .. ء. ٠ ٠ ّ الأولين أّاني الكريم القرآن أن الكفار زعم الأول: اسر 
١٦٩والكذب الرّول.و؛الأماء اتهامهم اكاتي: اوطاو،
١٧٦. ... .......والكهانة والثعر والجون بالحر قج الرّول اتهامهم الثالثر• الخللجر 
١٨٦الرسول. بشرتآ سهة ارابع؛ اسلجر 
١٩٠الموت بعد لفث انكارهم شبهة الحامس؛ انمللؤثر 
١٩٦. ........ ...........بالإملأم التشكيك قي اليهود .ؤاصات الادس: انمللب 

٤٦٨



٠. ...... ...........الإصلأم ؛ي للطعن المناشن مؤامرات ت الماح المطالب  ٠  ٠٢٠٤

٢١٢دعاواهم وشيد الكاويين تساؤلات عن الإجاية ت الثاني الميحث 
٢١٣. ........والساعت الارنض وذي الكهف وأصحاب الروح ص موالهم الأول؛ المعللب 
٢١٩تحتآ الخا المجزات طلبهم الثام: الطلب 
٢٣٥. ..........الممجيز سيل على الكريم بالقرآن التائ اتراحاتهم الثالث: انمللب 
٢٤٤. ...........ارّ"رل. لمحن يتيم نغب ■مءاجلّ يجود ادءاؤ*م ت ارّا؛ع المطلب 
٢٤٦. ...والامقرار الأس عنهم لب بللرّول. اباء4م أن الخاس• المهللب 
٢٥٠العاواب نزول استعجالهم انادس؛ المهللب 

٢٥٥هؤ لقتله يحاك التي المكاني إ-ماءل الثالث؛ المحث 

الثانيالقمل 

اوكل.ين•واجهة م ه لرسوله اف توج؛ه 
٢٦٣. ............التالخ ■^٠ مهت ونمر اJكاJسن عالي الحزن عن نهيه الأول: الممث 
٢٦٨الشك ص نهيه. الثام؛ المحث 
٢٧٥. . ٠ ...٠ .٠ ّ . ء. . ٠ .١ . . . .المكذسن عن والإيراض بالصر أمره. اكالث: المحث 

الثالثالفصل 

المكيين•واجهة م M لوه اف تأيد 
٢٨٣باض. المكذيتن إعانه ت الأيل المحث 
٢٨٧بالعذاب للرسول. الؤذ؛ن اش توغل الثاني: المحث 
٣٠٠. ......ذلك وسحقى الميز والقح والتمكن بالنمر لرسوله. اُد لعد • الثالث المحث 

الثالثالباب 

ذلكدأمّ التم. لمكاتت الكرم المان إمحار 
دتكربمهيته نم 

الأولالفصل 
٠والثناءماله رحماصه الرسول. لصفات الكريم القرآن إيراذ  ٠...١ ٠.؛١ ١ ٣١٢. .....٠

٣١٢بالعودين وصته. الأول؛ المبحث 
٣١٤ابثالثاتي:وئه.صاسم 

٣١٧والرحمة بالرأنة ومله. الثالث: ابث 

٤٦٩



٣٢٢الض السراج ه وصف الراح: المحث 
٣٢٥ملي ث بعض. كون ت الخاص المحث 
٣٢٧الشن حاتم كونه. الماص: المحي 
٣٣•ذم، وربع وذر، ووضع صدر، شرح الماع؛ المحث 
٣٣٥عله وملاذض اه صلاة الثامن: المحث 
٣٣٨مقترناإلرْ الصم ورود التامع٠ المحث 
٣٤١. ..................أنمهم من بالمومنض أولى ه الني أن بجان الماشر: المحث 

الثانيالفصل 

مارعلى الني.حمد. تفضل 
٣٤٤واللام الملأ، عيهم اشن ايالأنياء 

٣٤٧سمحييقه الأنيياء على الميثاق أحد ت الأول المحث 
٣٤٨يالرمالة .مه تقالمن على الدم في مل.يمه ت الثاني المحث 
٣٤٩. .......والنيوة يالرمالأن وتلقييه بأسمائهم اللام عليهم الأنبياء ٠خاءلية ت الثالث المبحث 
٣٥١. ..............المايقين الأنبياء رصالأن وحمحوصى رسالته.ؤ عموم ت الراع الميحما 
٣٥٣. .............الأحر؛ ؛ي الأنبياء صائر على بها. انفرد منامان ت الخامس المبحث 

٣٥٤محمودأ مقامآ إءaلاؤ٠ الأول؛ انمللب 
٣٥٦الكوثر إءaلاؤ٠ ت الثاني انمللب 
٣٥٩القيامة يوم الأمم على شهادته الثالث: الملف 

الثالثالفصل 

٣٦٣أ.راوؤ.سينطائالبي. 
٣٦٢بالرسول. الإبمان إل الاعو؛ الأول: ابد 
والتحديرأمرْ، وامتثال اممه. رسول طاعة إل الدعوة الثاني؛ المبحث 

٣٦٤أمره ومخالفة معميته عن 
٣٧١اش. برسول والتأمى الاقتداء إيجاب الثالث: المبحث 
٣٧٤مخالفته وعواقب النبي. ائييع تمار يبان الراعن المبحث 

الرابعالفصل 

٣٧٧الني •ع بالأدب المومشن أم 
٣٧٧المجرد باسمه ماداته عن المؤ،نين نهي الأول: المبحث 
٣٧٨ورموله اف يدي بين التقدم ص الموضنن نهي الثاني: البحث 

٤٧٠






