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 ةـــدمـقـم

╝ 

الحؿد هلل رب العالؿقـ، والصالة والسالم طؾك أشرف األكبقاء 

 والؿرسؾقـ، سقدكا محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ، أما بعد:

لشؿس « إغاثة الؾفػان مـ مصائد الشقطان»ففذا جزء مـتؼك مـ كتاب 

قؿ الجقزية رحؿف اهلل تعالك، ُيــبقـ التغقر التدريـجل الذي حصؾ يف الديـ ابـ ق

طؼقدة القفقد طؾك مر الؼرون، إلك أن وصؾت إلك ما وصؾت إلقف مـ التـاقض 

 واالضطراب الشديد.

ا يف الؽتاب الؿشار إلقف، فربؿا ال والذي دطاين إلفراد هذا الجزء كقكف مغؿقرً 

 ، لقعؿ الـػع ويسفؾ االكتشار.فلخرجتف مستؼاًل يػطـ الـاس لف، ال سقؿا القفقد، 

والفدف الؽؾل مـ كشر هذا الجزء لقس هق مغالبة القفقد طؾك ديـفؿ أو 

االكتصار لؿـفج معقـ، ال واهلل، وإكؿا هق بقان الخؾؾ الحاصؾ، ثؿ التعاون 

لؾقصقل إلك الطريؼ الذي أراده اهلل تعالك لعباده كؾفؿ، وبقَّــــف طؾك لسان 

 ا غقره.ف، ولؿ يرتِض صريؼً ئاأكبق

كر يف هذا الؿؼام أكف لؿا حصؾ االضطراب بقـ أهؾ ومـ الجدير بالذ  
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حقارى  -يف طؼائدهؿ: لؿ يرتكفؿ اهلل تعالك  -القفقد والـصارى  -الؽتاب 

 مـ أكػسفؿ يتؾق طؾقفؿ آياتف ويعؾؿفؿ الؽتاب مضطربقـ، بؾ أرسؾ إلقفؿ رسقاًل 

  طؾقف وسؾؿ ، لقردَّهؿ إلك جادة الصقاب.والحؽؿة، وهق محؿد )صؾك اهلل

وقد جاءت اإلشارة إلك هذا الـبل يف التقراة واإلكجقؾ، والؿـصػقن مـ 

القفقد يعؾؿقن تؾؽ اإلشارات، ولذا يحصؾ التحقل طـدهؿ إلك ديـ اإلسالم، 

ــباع ديـ محؿد ما هق إال اتباع لتعالقؿ مقسك طؾقفؿا جؿقعً  ا ألهنؿ طؾؿقا أن ات 

 الصالة والسالم.أفضؾ 

َرطل ثؿ  وأما ابـ الؼقؿ )رحؿف اهلل  ففق محؿد بـ أبل بؽر بـ سعد الزُّ

الدمشؼل، الؿعروف بابـ ققؿ الجقزية، مـ طؾؿاء الؿائة الثامـة، الزم شقخف ابـ تقؿقة 

، فؽان مـ كبار تالمذتف، ثؿ حؿؾ بعده لقاء الدطقة والجفاد 728إلك أن مات سـة 

، كان واسع الؿعرفة، ققي الحجة، دققؼ االستـباط، 757ـة العؾؿل إلك أن مات س

 طؾقف، ـ بعده طقااًل كثقر الؿصـػات، ومملػاتف مؼبقلة طـد جؿقع الـاس، حتك صار مَ 

ا، السقؿا ا وكثرً ا، ورد طؾك الؿبتدطة كظؿً رً ا ممزَّ كصر العؼقدة اإلسالمقة كصرً 

رحؿة واسعة، فؼد جدد هق الؿتػؾسػة والؼبقرية والؿمولة والؿتصقفة، رحؿف اهلل 

  7)ا يف حقاة األمة اإلسالمقة.ػً ديـ اهلل، فؽاكا مـعطَ  -ابـ تقؿقة  -وشقخف 

                                                            

البـ رجب « ذيؾ صبؼات الحـابؾة»البـ العؿاد و « شذرات الذهب»اكظر ترجؿتف مقسعة يف   7)

 )رحؿف اهلل .
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، ثؿ طؾك يف إخراج هذا الجزء طؾك اهلل تعالك أواًل  فؼد اطتؿدُت  وبعد:

الـسخة التل كشرهتا دار طالؿ الػقائد بتحؼقؼ الؿحؼؼ الػاضؾ محؿد طزير 

، وربؿا أشرت يف بعض الؿقاصـ إلك فروق ، ففل األصؾ 7)شؿس حػظف اهلل

طـ الـسخة الؿـشقرة مـ قِــَبـــِؾ دار ابـ الجقزي، والتل حؼؼفا فضقؾة الشقخ 

 . 2)الـؿحؼؼ طؾل بـ حسـ بـ طبد الحؿقد )رحؿف اهلل 

واهلل أسلل أن يقفؼ جؿقع الـاس لسؾقك صريؼ اإلسالم الذي ارتضاه اهلل 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿ :قال تعالكلعباده كؾفؿ، إكسفؿ وجـفؿ، كؿا 

 .﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

 ا.ا كثقرً وصؾك اهلل طؾك محؿد وطؾك آلف وصحبف وسؾؿ تسؾقؿً 

 

 وكتبه، ماجد بن سؾقامن، 

 هجري. 6211يف صبح الثاين والعرشين من شوال، لعام 

Think.logic.always@hotmail.com 

                                                            

 إلك آخر الؽتاب. 7774يؼع الجزء يف الصػحات: ص   7)

إلك آخر الؽتاب، وقد أِذن لل )رحؿف اهلل  يف االستػادة  7753يؼع الجزء يف الصػحات: ص   2)

 مـ تخريجاتف وتعؾقؼاتف طؾك الؽتاب.

mailto:Think.logic.always@hotmail.com
mailto:Think.logic.always@hotmail.com
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 {تالعب الشيطان بعقول اليهود}

 «:إغاثة الؾفػان مـ مصايد الشقطان»قال ابـ الؼقؿ )رحؿف اهلل  يف كتابف 

 {فصٌل يف ذكر تالعبه باألمة الغضبقة وهم القفود}

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿ :قال اهلل تعالك يف حؼفؿ

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڄ ڄ ﴿ :، وقال تعالك 7)﴾ڎ ڈ ڈ ژ

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ک ک ک ک

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ڻ ڻ ڻ

﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿  ۓ ﮲

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿ :تعالك، وقال  2)﴾﯀ ﯁

                                                            

 . 97سقرة البؼرة :   7)

ے ے ۓ ۓ ﴿ :إلك ققلف ﴾ڎ ڈ﴿ :ققلف مـ واآليات.  67 – 67سقرة الؿائدة :   2)

  مثبتة يف كسخة طؾل ولقست مثبتة يف كسخة طزير. ﴾﮲
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ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

 . 7)﴾ڱ ڱ

الذيـ أكعؿ  ـا أن يفديـا صراطَ صؾقات وقد أمركا اهلل سبحاكف أن كسللف يف

 طؾقفؿ، غقر الؿغضقب طؾقفؿ وال الضالقـ.

أكف قال: القفقد مغضقب طؾقفؿ  )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  وثبت طـ الـبل

  2)والـصارى ضالقن.

ل تالطِب الشقطان بفذه األمة يف حقاة كبقفا، وقرب العفد بنكجائفؿ مـ  فلوَّ

طؾك   3)ا يعُؽػقنوزوا البحر رأوا ققمً فرطقن، وإغراقف وإغراق ققمف، فؾؿا جا

، فؼال لفؿ  4)﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿ :أصـام لفؿ فؼالقا

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ٹ ٹ ٹ ڤ﴿ :مقسك )طؾقف السالم 

، فليُّ جفٍؾ فقق هذا، والعفد قريب، وإهالك  5)﴾ڄ ڄ ڄ

                                                            

 . 87سقرة الؿائدة :   7)

 ، وصححف 379 - 5/378  وأحؿد )6246  وابـ حبان )2954، 2953رواه الرتمذي )  2)

 األلباين )رحؿف اهلل .

 «.الـفاية»يعؽػقن أي يؼقؿقن يف مؽان ويؾزمقكف مدة. اكظر   3)

 . 738سقرة األطراف :   4)

 . 739 – 738سقرة األطراف :   5)
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طققهنؿ، فطؾبقا مـ مقسك )طؾقف السالم  أن يجعؾ لفؿ  الؿشركقـ أمامفؿ برأِي 

ا، وكقػ يؽقن اإللـٰف ا مخؾققً فطؾبقا مـ مخؾقٍق أن يجعَؾ لفؿ إلـٰفً ا، إلـٰفً 

 ؟ فنن اإللـٰف هق الجاطؾ لؽؾ ما سقاه، والـؿجعقل مربقب مصـقع، مجعقاًل 

  7)ا.فقستحقؾ أن يؽقن إلـٰفً 

ا غقر اهلل لفمالء يف اتخاذ إلـٍٰف مجعقٍل، فؽؾ مـ اتخذ إلـٰفً  الـَخـَؾَػ  وما أكثرَ 

أكـف كـان يف  )صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ ، وقد ثبت طـ الـبـل ا مجعقاًل ـٰفً فؼد اتخذ إل

وا بشـجرة ُيعؾ ـؼ   2)ـفؿطؾقفـا الؿشـركقن أسـؾحَتفؿ وشاراتِـ بعض غزواتف، فؿـرُّ

ذات »، فؼـال بعضـفؿ: يـا رسـقل اهلل، اجعـؾ لــا «أكقاط ذاَت »وثقاَبـفؿ، ُيسؿقهنا 

 «.ذات أكقاط»كؿا لفؿ  «أكقاط

ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿ :ؾتؿ كؿا قال ققم مقسك لؿقسكفؼال: اهلل أكرب، ق

 .﴾ٿ ٿ

ـَ  َـّ َســَ ِة بالؼُ مَ   3)ثؿ قال: لرتكُبـ   5). 4)ة ذَّ ـ كان قبؾؽؿ )َحذو الُؼذَّ

                                                            

 طؾك خؿسقن دلقاًل »هلل الؼقام ببحث بعـقان هذا مـ وجقه بطالن دطاء غقر اهلل، وقد يسر ا  7)

 ، وهق مـ مـشقرات مؽتبة االستؼامة بؿصر.«بطالن دطاء غقر اهلل

 «.الؿعجؿ القسقط»شاراهتؿ جؿع شارة وهل الؾباس الحسـ كؿا يف   2)

ــَـ جؿع سـة وهل الطريؼة والؿسؾؽ.  3)  الـسَّ

 لػ فلدخؾف يف هذا الحديث.ما بقـ الؼقسقـ لقس مـ لػظ الحديث، فؼد وهؿ الؿم  4)

« الؽربى»  والـسائل يف 5/278  وأحؿد )75/94  وابـ حبان )2787رواه الرتمذي )  5)
= 
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وقد شاهدوا   7)مـ دون اهلل تعالك فؿ الِعجَؾ ، ومـ تالطبف هبؿ طبادتُ فصٌل 

ابقة ما حؾَّ بالـؿشركقـ مـ العؼقبة واألخذِة الرَّ
(2  

ٌّ
لؿ يؿت، هذا ، وكبقفؿ حل

ف بالؿطرقة، ويسطق وقد شاهدوا صاكَعف يصـَُعُف ويُصقغف وُيصؾقف الـارَ  ، ويُدقُّ

. ـٍ  طؾقف بالؿربد، وُيؼؾ بف بقديف ضفًرا لبط

ومـ طجقب أمرهؿ أهنؿ لؿ يؽتػقا بؽقكف إلـَٰففؿ حتك جعؾقه إلـَٰف مقسك، 

، بؾ طبادة أبؾد فـسبقا مقسك )طؾقف السالم  إلك الشرك وطبادة غقر اهلل تعالك

يف البالدة والذل،  الحققاكات وأقؾفا دفًعا طـ كػسف، بحقث ُيضرب بف الؿثؾ

 . 3)كؾقِؿ الرحؿـٰـ  فجعؾقه إلـٰفَ 

 :ا فؼالقا مخطًً ثؿ لؿ يؽتػقا بذلؽ حتك جعؾقا مقسك )طؾقف السالم  ضااًل 

 ، قال ابـ طباس: أْي: ضؾَّ وأخطل الطريؼ.﴾ڀ﴿

 مقسك ذهب يطؾب ربف فضؾَّ ولؿ يعؾؿ مؽاكف.ويف رواية طـف: أْي إنَّ 

                                                            
= 

ر، ويف كبَّ  )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  ، وصححف األلباين، ويف بعض األلػاظ أن الـبل 77727)

 بعضفا أكف َســـبَّح.

 هذا هل األلعقبة الثاكقة.  7)

 أي شديدة، يريد هبا إغراق فرطقن وققمف.معـك أخذًة رابقة:   2)

 ڃ چ چ ﴿ :كؾقؿ الرحؿـٰـ هق مقسك، ألن اهلل تعالك كؾؿف، كؿا قال سبحاكف  3)

 .﴾چ چ
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 أن يذكر لؽؿ أن هذا إلـٰفُ  ا:وطـف أيًض 

َ
 ؽؿ.ف وإلـٰفُ كِسل

ي: أي ترك مقسك إلـَٰفف هـٰفـا وذهب يطؾبف. د   وقال السُّ

وقال قتادة: أي إنَّ مقسك إكؿا يطؾب هذا ولؽـف كسقف وخالػف يف صريؼ 

 آخر.

امري وُطبَّاد  ﴾ڀ﴿ :طؾك هذا الؼقل: الؿشفقر أن ققلف مـ كالم السَّ

 جؾ معف.العِ 

وطـ ابـ طباس روايٌة أخرى: أنَّ هذا مـ إخبار اهلل تعالك طـ السامري أكف 

 كسل، أي: ترك ما كان طؾقف مـ اإليؿان.

والصحقح الؼقل األول، والسقاق يدل طؾقف، ولؿ يذكر البخاري يف 

  7)غقَره، فؼال: هؿ يؼقلقكف: أخطل الرب.« التػسقر»

 مـ بـل إسرائقؾ يقِردوكف طؾقف نكف لؿا جعؾف إلـٰف مقسك استحضر سمااًل ف

 فقؼقلقن لف: إذا كان هذا إلـٰف مقسك، فألي  شلء ذهب طـف لؿقطِد إلـِٰفِف ؟

 .﴾ڀ﴿فلجاب طـ هذا السمال قبؾ إيراده طؾقف بؼقلف: 

ا وهذا مـ أقبح تالطب الشقطان هبؿ، فاكظر إلك همالء كقػ اتخذوا إلـٰفً 

، إكؿا يؽقن تحت الرتاب، محتاًج مص
ٍّ
ا إلك سبٍؽ ـقًطا مُصقًغا مـ جقهٍر أرضل

                                                            

 ، كتاب التػسقر، تػسقر سقرة صـٰف، وقد تؿ ضبط كالمف مـف.«صحقح البخاري»اكظر   7)
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ًبا يف الـار مرة بالـار، وتصػقٍة وتخؾقٍص لِـخبثف مـف، مدقققً  ا بؿطارق الحديد، ُمؼؾَّ

حدث الصاكع صقرتف وشؽؾف طؾك صقرة بعد مرة، قد ُكِحت بالـَؿبارد، وأَ 

ل والضَّ الحققان الؿعروف بالبالدة  مقسك، وكسبقه إلك  قؿ، وجعؾقُه إلـٰفَ والذُّ

 الضالل حقث ذهب يطؾب إلـًٰفا غقَره.

: )وكان سبـب اتـــخاذهؿ العــجؾ ما حدثــــل بف  7)قـــــال مـحؿد بـ جـــــرير

طـــــبد الؽريؿ بـ الفقثؿ قال: حدثـا إبراهقؿ بـ بشار الرمادي قال: حدثـا سػقان بـ 

طـ طؽرمة طـ ابـ طباس قال: لؿا هجؿ فرطقن طؾك  طقـقـة قال: حدثـا أبق سعقد

حصاٍن، فؾؿا هجؿ   3)، ذكقٍب  2)البحر هق وأصحابُف، وكان فرطقن طؾك فرٍس أدهؿَ 

فرطقن طؾك البحر هاب الحصان أن يؼتحــؿ يف البحر، فتؿثَـؾ لف جبـريؾ طؾك فرس 

ؿ خؾػفا. 4)أكثك ودِيؼ  ، فؾؿا رآها الحصان تؼحَّ

ي جربيؾ ... فؼبض قبضة مـ أثر فرسف، قال: أخذ مـ قال: وطَرف السامر

 تحت الحافر قبضًة.
                                                            

ف، محؿد بـ جرير بـ يزيد، أبق مة وقتالؿػسر، طالَّ  ئهق العالؿ الؿجتفد الؿحدث الػؼقف الؿؼر  7)

« وفقات األطقان» ، و 74/267« )السقر»، اكظر ترجؿتف يف 377جـعػر الطربي، مات سـة 

(4/797-792.  

 «.الؿعجؿ القسقط»فرس أدهؿ أي أسقد، اكظر   2)

 «.الؿعجؿ القسقط»ذكقب أي وافرة الذكب، وتليت بؿعـك صقيؾة، اكظر   3)

 «.الؿعجؿ القسقط»ؾ. اكظر فرس وديؼ أي تشتفل الػح  4)
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 . ﴾فؼبضت قبضة مـ أثر فرس الرسقل﴿ :قال سػقان: فؽان ابـ مسعقد يؼرؤها

السامري:   7)قال أبق سعقد: قال طؽرمة طـ ابـ طباس: وُألِؼل يف َروعِ 

 إكؽ ال ُتؾؼقفا طؾك شلء فتؼقل: )كـ كذا وكذا  إال كان.

زل الؼبضة معف يف يده حتك جاوز البحر، فؾؿا جاوز مقسك وبـق فؾؿ ت

ہ ہ ہ ﴿ :فرطقن قال مقسك ألخقف هارون إسرائقؾ البحر وأغرق اهلل آَل 

 ، ومضك مقسك لؿقطد ربف.﴾ہ

روه   آل فرطقن قد تعقَّ
 مـ ُحؾل

ٌّ
،  2)قال: وكان مع بـل إسرائقؾ ُحؾِـل

ار فتلكؾف، فؾؿا جؿعقه قال السامري ؿقا مـف، فلخرجقه لتــِزل الــفؽلهنؿ تلثَّ 

ا لف  جسدً ــــجاًل بالؼبضة التل كاكت يف يده هؽذا، فؼذففا فقف ... وقال: )كـ طِ 

ا لف خقار، وكان يدخؾ الريح مـ ُدُبره ويخرج مـ  جسدً  ، فصار طجاًل  3)ُخقار

جؾ ، فعؽػقا طؾك العِ ﴾پ پ پ ڀ ڀ﴿فِقِف، ُيسؿع لف صقٌت، 

 ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿ :يعبدوكف، فؼال هارون

  4) .﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ چ 

                                                            

 «.الـفاية»َروِع السامري أي كػِسِف وَخـَؾـِدِه. اكظر   7)

روه أي استعاروه.  2)  تعقَّ

 «.الـفاية»الُخــقار هق صقت البؼر. اكظر   3)

اكتفك هـا كالم ابـ جرير، وقد كؼؾف الؿملػ باختصار بعض ألػاضف كؿا أوضحت بالـؼاط، وقد   4)
= 
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يوقال  د  : لؿا أمر اهلل مقسك أن يخرج ببـل إسرائقؾ مـ أرض مصر: السُّ

،  7)ؾل مـ الِؼبطأمر مقسك بـل إسرائقؾ أن يخرجقا، وأمرهؿ أن يستعقروا الحُ 

ك اهلل مقسك ومَ  فرطقن: أتك  ـ بـل إسرائقؾ مـ البحر وأغرق آَل ـ معف مِ فؾؿا كجَّ

جربيؾ إلك مقسك لقذهب بف إلك اهلل، فلقبؾ طؾك َفَرس، فرآه السامري فلكؽره، 

ا ، فلخذ مـ تربة حافر إكف فرس الحقاة، فؼال حقـ رآه: )إن لفذا لشلكً  :ويؼال

الػرس، فاكطؾؼ مقسك )طؾقف السالم  واستخؾػ هارون طؾك بـل إسرائقؾ 

فا اهلل تع الك بعشر، فؼال لفؿ هارون: يا بـل إسرائقؾ وواطدهؿ ثالثقـ لقؾة، فلتؿَّ

ا إن الغـقؿة ال َتـِحؾُّ لؽؿ، وإن ُحؾل الؼبط إكؿا هق غـقؿة فاجَؿعقها جؿقعً 

 واحِػروا لفا حػرة فادفـقها، فنن جاء مقسك فلحؾَّفا أخذتؿقها.

فجؿعقا ذلؽ الحؾل يف تؾؽ الحػرة، وجاء السامري بتؾؽ الؼبضة 

ا لف خقار، فؾؿا رأوه قال لفؿ  جسدً حؾل طجاًل فؼذففا، فلخرج اهلل مـ ال

هـٰفـا ف ، يؼقل: )ترك مقسك إلـٰفَ ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ :السامري

يا  :وذهب يطؾبف ، فعؽػقا طؾقف يعبدوكف، وكان يخقُر ويؿشل، فؼال لفؿ هارون

، الرحؿـٰـجؾ وإن ربؽؿ ، يؼقل: إكؿا ابُتؾقتؿ بالعِ ﴾ڄ ڄ ڄ﴿بـل إسرائقؾ 

                                                            
= 

 .بقروت -بقع، الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة ضبطت الـص مـ الؿط

بْطِ  بَِقْزنِ   اْلِؼبْطُ )» : 246)ص« الصحاح مختار»يف   7)  اهـ.« َأْصُؾَفا َأْي  بُـُْؽَفا َوُهؿْ  مِْصرَ  َأْهُؾ  الس 

 .بؿعـك أن الؼبط أو األقباط اسؿ ألهؾ مصر األصؾققـ الؼدماء، بغض الـظر طـ دياكتفؿ، واهلل أطؾؿ
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مـ بـل إسرائقؾ ال ُيؼاتؾقهنؿ، واكطؾؼ مقسك إلك اهلل  فلقام هارون ومـ معف

ہ ہ ہ ہ ھ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿ :يؽؾُؿف، فؾؿا كؾؿف قال لف

، ﴾ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ھ ھ ھ ے ے

، جؾفلخربه خربَهؿ، قال مقسك: يا رب هذا السامري أمرهؿ أن يتَّخذوا العِ 

ـْ كػخَ فالرُّ   فا فقف ؟وح َم

 قال الرب تعالك: أكا.

 رب أكت إًذا أضؾؾتفؿ. قال: يا

طـ حؽقؿ بـ جبقر طـ سعقد بـ جبقر طـ ابـ طباس  :وقال ابـ إسحاق

)رضل اهلل طـفؿا  قال: كان السامري مـ ققم يعبدون البؼر، فؽان يحب طبادة 

البؼر يف كػسف، وكان قد أضفر اإلسالم يف بـل إسرائقؾ، فؾؿا ذهب مقسك إلك ربف 

ا مـ زيـة الؼقم آل فرطقن وأمتعًة وحؾًقا، أوزارً  حؿؾتؿقال لفؿ هارون: )أكتؿ قد 

روا مـفا فنهنا َكـَجس ، وأوقد لفؿ كارً  ا فؼال: )اقِذفقا ما كان معؽؿ مـ ذلؽ فتطفَّ

فقفا ، فجعؾقا يلتقن بؿا كان معفؿ مـ تؾؽ األمتعة والحؾل فقؼذفقن بف فقفا، 

ا مـ أثر ذ ترابً حتك إذا اكؽسر الحؾل فقفا ورأى السامري أثر فرس جربيؾ: فلخ

حافره ثؿ أقبؾ إلك الـار فؼال لفارون: )يا كبل اهلل، ُألِؼل ما يف يدي ؟ ، وال يظـ 

هارون إال أكف كبعض ما جاء بف غقره مـ الحؾل واألمتعة، فؼذفف فقفا فؼال: )كـ 

ا لف خقار ، فؽان البالء والػتـة فؼال: )هذا إلـٰفؽؿ وإلـٰف مقسك ،  جسدً طجاًل 
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 ا مثؾف قط.قا شقًً ا لؿ ُيـحبُّ قه حبً وأحبُّ فعؽػقا طؾقف 

يعـل  -، أي تَرك ما كان طؾقف مـ اإلسالم ﴾ڀ﴿ :يؼقل اهلل )طز وجؾ 

، فؾؿا ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿ -السامري 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿ :رأى هارون ما وقعقا فقف قال

، فلقام هارون فقؿـ معف ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ چ

جؾ، جؾ طؾك طبادة العِ مؿـ لؿ ُيػتتـ، وأقام مـ يعُبد العِ   7)ـمـ الؿسؾؿق

ف هارون إن سار بؿـ معف مـ الؿسؾؿقـ أن يؼقل لف مقسك ڻ ڻ ﴿ :وتخقَّ

رً ا مطقعً ، وكان لف هائبً ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ا لبـل ا، فؼال تعالك ُمذك 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿ :إسرائقؾ هبذه الؼصة التل جرت ألسالففؿ مع كبقفؿ

ـ بعد ـ بعد ذهابف إلك ربف، ولقس الؿراد مِ يعـل مِ ، ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

ألن الشرك أضؾم الظؾم، ألن ، أي بعبادة غقر اهلل تعالك، ﴾چ چ چ﴿مقتف، 

 الؿشرك وضع العبادة يف غقر موضعفا.

فؾؿا قِدم مقسك )طؾقف السالم  ورأى ما أصاب ققمـــــف مـ الػتـة: اشتد 

                                                            

 تعالك جؿقع األكبقاء وأتباطفؿ بالؿسؾؿقـ، ألن اإلسالم بؿعـاه العام هق االستسالم سؿك اهلل  7)

، وهذه دطقة جؿقع األكبقاء، فؾذا وأهؾف هلل بالتقحقد، واالكؼقاد لف بالطاطة، والرباءة مـ الشرك

)صؾك اهلل سؿقا بالؿسؾؿقـ، وأما الؿعـك الخاص لإلسالم ففق الديـ الذي ُبِعث بف محؿد 

 .وسؾؿ  طؾقف



 16 تالعب الشقطان بعؼول القفود

 
وأخذ برأس أخقف اهلل الذي كَتبف لف، غضبف، وألؼك األلقاح طـ رأسف وفقفا كالم 

طؾقف يف ذلؽ، ألكف َحـؿَؾُف طؾقف الغضب هلل، وكان اهلل )طز  ِب اهللُ ولحقتف، ولؿ َيعتِ 

وجؾ  قد أْطَؾؿف بػتـة ققمف، ولؽـ لؿا رأى الحال مشاهدًة حدث لف غضٌب 

 آخر، فنكف لقس الخرب كالؿعايـة.

 ا ما قاة كبقفؿ أيًض ـ تالطب الشقطان هبذه األمة يف ح، ومِ فصٌل 

ُف اهلل تعالك يف كتابف حقث يؼقل ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﴿ :قصَّ

رهؿ اهلل سبحاكف بذلؽ﴾﮳ آبائفؿ  اختالَف  ، أي َطقاًكا، قال ابـ جرير: ذكَّ

فا وسقء استؼامة أسالففؿ ألكبقائفؿ، مع كثرة معايـتفؿ مـ آيات اهلل ما ُيــثَؾج بلقؾ  

ا الـػقس، وذلؽ مع تتابع الـُحجج طؾقفؿ، الصدور، وتطؿًـ بالتصديؼ معف

ًة يسللقن كبقفؿ أن يجعؾ لفؿ   7)وُسـبقغ كِعؿ اهلل تعالك لديفؿ، وهؿ مع ذلؽ مرَّ

ة يعبدون العِ إلـٰفً  ة يؼقلقن: )ال كصدقؽ حتك ا غقر اهلل، ومرَّ جؾ مـ دون اهلل، ومرَّ

ڀ ڀ ڀ ﴿ :كرى اهلل جفرة ، وأخرى يؼقلقن لف إذا ُدطقا إلك الؼتال

ة يؼال لفؿ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ڑ ک ک ک ﴿ :، ومرَّ

، فقؼقلقن: )ِحـطٌة يف شعرة ، ويدخؾقن مـ ﴾ک گ گ گ

ة ُيعَرض طؾقفؿ العؿؾ بالتقراة فقؿتـعقن مـ ذلؽ، حتك  2)قِــَبِؾ َأستاِهِفؿ ، ومرَّ

                                                            

 «.الؿعجؿ القسقط»سبقغ الـعؿ أي كؿالفا وتؿامفا. اكظر   7)

ُبـــر.  2)  أستاهفؿ جؿع )أست  وهق الدُّ
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ٌة، إلك غقر ذلؽ مـ أفعالفؿ التل آَذوا   7)َكــَتــَؼ  اهلل تعالك طؾقفؿ الجبؾ كلكف ُضــؾَّ

 ا كبقَّفؿ التل يؽثر إحصاؤها.هب

فَلطؾَؿ ربُّـا )تبارك وتعالك  الذيـ خاصبفؿ هبذه اآليات مـ يفقد بـل 

أهنؿ لـ َيْعُدوا  )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ إسرائقؾ الذيـ كاكقا طؾك طفد رسقل اهلل 

وجحقِدهؿ كبقتف  )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ا أن يؽقكقا يف تؽذيبفؿ محؿدً 

 :-مع طؾؿفؿ بف ومعرفتفؿ بحؼقؼة أمره  -بف وبؿا جاء بف  وتْركِـــفؿ اإلقرار

 كلسالففؿ وآبائفؿ الذيـ قصَّ اهلل طؾقـا َقصصفؿ.

قال محؿد بـ إسحاق: لؿا رجع مقسك إلك ققمف فرأى ما هؿ فقف مـ 

ق العِ  اهُ طبادة العجؾ، وقال ألخقف ولؾسامري ما قال، وحرَّ جؾ وذرَّ
يف   2)

الَقؿ  
، الـخق ـر فالـخق ـر، وقال: اكطؾؼقا إلك ؿ سبعقـ رجاًل : اختار مقسك مـف 3)

اهلل )طز وجؾ  فتقبقا إلقف مؿا صـعتؿ، وَسؾقه التقبة طؾك مـ تركتؿ وراءكؿ مـ 

روا كقاتؽؿ. روا وَصـــف   ققمؽؿ، صقمقا وتطفَّ

ـتف لف ربُّف، وكان ال يلتقف إال بنذن مـف  فخرج هبؿ إلك ُصقِر سقـاء لؿقؼاٍت وقَّ

حقـ صـعقا ما أمَرهؿ بف وخرجقا  -فقؿا ُذكِر لل  -، فؼال لف السبعقن وِطؾؿ

                                                            

 «.الـفاية»و« تػسقر ابـ جرير»كتؼ أي اقتؾع ورفع. اكظر   7)

رُّ هق كثر الػتات، والػتات هـا هق ما خؾَّػف حرق العجؾ مـ رماد. اكظر   2)  «.الـفاية»الـذَّ

 ؿ هق البحر.الق  3)
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 لؾؼاء ربف: يا مقسك، اصؾب لـا إلك ربؽ كسؿع كالم ربـا.

 قال: أفعؾ.

ا دكا مقسك مـ الجبؾ وقع طؾقف طؿقد غؿامٍ  فؾؿَّ
ك الجبؾ   7) حتك تغشَّ

كؾؿف ربُّف وقع كؾَّف، ودكا مقسك فدخؾ طؾقف، وقال لؾؼقم: ادكقا، وكان مقسك إذا 

طؾك جبفتف كقر ساصع ال يستطقع أحد مـ بـل آدم أن يـظر إلقف، فُضِرب دوَكف 

وهق   2)ا، فسِؿعقهالـحجاب، ودكا الؼقم، حتك إذا دخؾقا يف الغؿام وقعقا سجقدً 

ُيؽؾؿ مقسك، يلمره ويـفاه، افعؾ وال تػعؾ، فؾؿا فرغ إلقف مـ أمره اكؽشػ طـ 

، ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﴿ :فؼالقا لؿقسك مقسك الغؿام، فلقبؾ إلقفؿ

فلخذهتؿ الرجػة وهل الصاطؼة فافُتـــؾِتت أرواحفؿ فؿاتقا، وقام مقسك يـاشد 

  3).﴾ې ې ى ى ائ ائ ەئ﴿ربف ويدطقه وَيرغب إلقف ويؼقل: 

  ؟﴾ې ى ى ائ ائ﴿ :فنن ققؾ: فؿا مؼصقُد مقسك بؼقلف

 فؼد ُذكِر فقف وجقه:

ي: لؿا ماتقا قام مقسك يب د  ، ماذا أققل لبـل فؼال السُّ ؽل ويؼقل: رب 

                                                            

 أي السحاب.  7)

 أي اهلل تعالك.  2)

مـ سقرة البؼرة، وقد  56كالم ابـ أسحاق الؿتؼدم ابـ جرير )رحؿف اهلل  يف تػسقر اآلية  ىرو  3)

 ضبطت الـص مـف.
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 إسرائقؾ إذا أتقُتفؿ وقد أهؾؽَت خقارهؿ.

 الـخق ـر فالـخق ـر، َأرجع مـفؿ سبعقـ رجاًل  وقال ابـ إسحاق: اخرتُت 

إلقفؿ ولقس معل مـفؿ رجؾ واحد ؟ فؿا الذي ُيصدققين بف أو يلمـقين طؾقف بعد 

 هذا ؟

روجـا، فؽان بـق إسرائقؾ أهؾؽتفؿ مـ قبِؾ خ وطؾك هذا فالؿعـك لق شًَت 

 يعايـقن ذلؽ وال يتفؿقكـل.

وقال الزجاج: الؿعـك: لق شًت أمتَّفؿ مـ قبؾ أن تبتؾقفؿ بؿا َأوجب 

 طؾقفؿ الرجػة.

واهلل أطؾؿ  -قؾت: وهمالء كؾفؿ حاُمقا حقل الؿؼصقد، والذي يظفر 

إلقف  أن هذا استعطاف مـ مقسك )طؾقف السالم  لربف وتقسؾ -بؿراده ومراد كبقف 

 :جؾ ولؿ يـؽروا طؾقفؿ، يؼقل مقسكبعػقه طـفؿ مـ َقبؾ، ِحقـ َطـبد ققُمفؿ العِ 

مغػرُتؽ ولؿ إهنؿ قد تؼدم مـفؿ ما يؼتضل هالكفؿ، ومع هذا َفَقِسـَعفؿ طػُقك و

 ُفؿ الققم ما َوَسَعُفؿ مـ قبؾ.هتؾؽفؿ، َفــْؾَقَسعْ 

واخذتـل مـ قبؾ هذا ـ واخذه َسق ُدُه بِـجرٍم: لق شًَت وهذا كؿا يؼقل مَ 

اًل   ، فؾقسعـل الققم.بؿا هق أطظؿ مـ هذا الجرم، ولؽـ وِسعـل طػقك أوَّ

هذا  ، فؼال ابـ األكباري وغقُره:﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴿ :ثؿ قال كبل اهلل
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 استػفام طؾك معـك الجحد، أي لست تػعؾ ذلؽ، والسػفاء هـا َطــَبَدُة العجؾ.

َـّ مقسك أهنؿ ُأهؾؽقا بات وئ ﴿ :جؾ، فؼالخاذ ققمفؿ العِ قال الػراء: ض

 :، ثؿ قال﴾ۇ ۇ ۆ﴿ :، وإكؿا كان إهالكفؿ بؼقلفؿ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ

، وهذا مـ تؿام االستعطاف، أي ما هل إال ابتالؤك ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿

واختبارك لعبادك، فلكت ابتؾقتفؿ وامتحـتفؿ، فاألمر كؾُّف لؽ وبقدك، ال يؽشػف 

حـ طائذون بؽ مـؽ، إال أكت، كؿا لؿ يؿتحـ بف ويخترب بف إال أكت، فـ

 والجًقن مـؽ إلقؽ.

ـ تالطب الشقطان هبذه األمة وكقِدِه لفؿ أهنؿ ققؾ لفؿ وهؿ مع ، ومِ فصٌل 

، قال قتادة وابـ ﴾ٻ ٻ ٻ﴿ :كبقفؿ والقحل يــِزل طؾقف مـ اهلل تعالك

ي وابـ جرير وغقرهؿ: هل قرية بقت الؿؼدس. د   زيد والسُّ

، ﴾ڀ ڀ ڀ﴿ا، ا واسعً ، أي هـقًً ﴾پ پ پ پ ڀ﴿

ي: هق باب مـ أبقاب بقت الؿؼدس. د   قال السُّ

وكذلؽ قال ابـ طباس، قال: والسجقد بؿعـك الركقع، وأصؾ السجقد 

ـٍ لشلء معظ ؿً  ُؿُف، فؽؾ ُمـح  ا لف ففق ساجد. قالف ابـ جرير وغقره.االكحـاء لؿـ ُتعظ 

قـ طـد السالم أحدهؿا لصاحبف مـ قؾت: وطؾك هذا فاكحـاء الؿتالقِقَ 

  7).)صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ م، وفقف َكـفل صريح طـ الـبل سجقد الؿحرَّ ال

                                                            

  3772  وابـ ماجف )2728جاء الـفل طـ االكحـاء طـد السالم يف حديث رواه الرتمذي )  7)
= 
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، أي ُحطَّ طـا خطاياكا، هذا ققل الحسـ ﴾ٺ ٺ﴿ :ثؿ ققؾ لفؿ

 وقتادة وططاء.

 «.ال إلـٰف إال اهلل» :وقال طؽرمة وغقره: أي ققلقا

وكلنَّ أصحاب هذا الؼقل اطتربوا الؽؾؿة التل ُتـحطُّ هبا الخطايا، وهل 

 التقحقد.كؾؿة 

 وقال سعقد بـ جبقر طـ ابـ طباس: ُأمِروا باالستغػار.

ـَ  وطؾك الؼقلقـ فقؽقكقن ملمقريـ بالدخقل بالتقحقد واالستغػار، وُضِؿ

 لفؿ بذلؽ مغػرة خطاياهؿ.

لقا ققاًل فتال غقر الذي ُأمروا  ؾ لفؿ، وفعاًل غقر الذي قق طَب الشقطاُن هبؿ، فبدَّ

ـف طـ أبل ومسؾؿ أيًض « صحقحف»بف، فروى البخاري يف  ا مـ حديث هؿام بـ ُمــــبـ 

: ققؾ لبـل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال: قال رسقل اهلل   رضل اهلل تعالك طـف)هريرة 

لقا ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿ :إسرائقؾ ، فبدَّ

  7)فدخؾقا الباب يزحػقن طؾك َأستاِهِفؿ، وقالقا: )حبَّة يف شعرة .

                                                            
= 

 طـف  قال: قال رجؾ: الرجؾ مـا يؾؼك صاحبف أو صديؼف أيـحـل طـ أكس بـ مالؽ )رضل اهلل

 لف ؟ قال: ال . والحديث صححف األلباين )رحؿف اهلل .

  .3775  ومسؾؿ )4647، 3473رواه البخاري )  7)



 22 تالعب الشقطان بعؼول القفود

 
لقا الؼقل والػعؾ معً   ا مـ السؿاء.كـزل اهلل طؾقفؿ رجزً ا، فلفبدَّ

 قال أبق العالقة: هق الغضب.

 وقال ابـ زيد: هق الطاطقن.

َصد لؿـ بدل ديـ اهلل ققاًل   . وطؿاًل وطؾك هذا فالطاطقن بالرَّ

ـَؾ طؾقفأهنؿ كاكقا يف الربيَّ  ن تالطب الشقطان بفمفصٌل، ومِ   ؿة قد ُضـــؾ 

ُـّ والسؾق ى، فؿؾُّقا ذلؽ، وذكروا طقش الثقم والبصؾ الغؿام، وُأكـِزل طؾقفؿ الـَؿ

والعدس والبؼؾ والِؼثَّاء، فسللقه مقسك )طؾقف السالم ، وهذا مـ سقء اختقارهؿ 

ألكػسفؿ، وقؾة بصرهؿ باألغذية الـافعة الؿالئؿة، واستبدال األغذية الضارة 

ڭ ڭ ڭ ﴿ :الؼؾقؾة التغذية مـفا، ولفذا قال لفؿ مقسك )طؾقف السالم 

، ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ﴿ا مـ األمصار، صرً ، أي مِ ﴾ۈ ۈ ٴۇۇ ۇ ۆ ۆ 

فؽاكقا يف أفسح األمؽـة وأوسعفا وأصقبِفا هقاء، وأبعدها طـ األذى ومجاورة 

األكتان واألقذار، سؼُػفؿ الذي يظؾفؿ مـ الشؿِس الغؿاُم، وصعامفؿ السؾقى، 

 .الـَؿـوشراهبؿ 

ا، كان اهبؿ واحدً ا وشرقال ابـ زيد: كان صعام بـل إسرائقؾ يف الـت قِف واحدً 

ُـّ  : يــزل مـ السؿاء يؼال لفشراهبؿ طساًل  السؾقى،  :، وصعامفؿ صقٌر يؼال لفالـَؿ

يلكؾقن الطقر ويشربقن العسؾ، لؿ يؽـ لفؿ خبز وال غقره، ومعؾقم فضؾ هذا 

الغذاء والشراب طؾك غقرهؿا مـ األغذية واألشربة، وكاكقا مع ذلؽ يتػجر لفؿ مـ 
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قا طقـً الَحَجِر اثـتا طشر  ا مـ الؿاء، فطؾبقا االستبدال بؿا هق دون ذلؽ بؽثقر، فُذمُّ

 بالرشاد، والشرَك 
َّ
الل بالفدى، والغل طؾك ذلؽ، فؽقػ بؿـ استبدل الضَّ

، والعقش الطقب يف  7)بالتقحقد، والسـَة بالبدطة، وخدمة الخالؼ بخدمة الؿخؾقق

ـَ العق
 ِش الـَّؽِِد الػاين يف هذه الدار.الؿساكـ الطقبة يف جقار اهلل تعالك بحظ ِف مِ

أهنؿ لؿا ُطِرضت طؾقفؿ التقراة لؿ يؼبؾقها وقد  ن تالطبه بفمفصٌل، ومِ 

 مـ أصؾف شاهدوا مـ اآليات ما شاهدوه، حتك أَمر اهلل سبحاكف جربيؾ فؼؾع جباًل 

طؾك قدِرهؿ ثؿ رفعــــف فقق رؤوسفؿ، وققؾ لـفؿ: إن لؿ تؼبؾقها ألؼقـاه طؾقؽؿ، 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ :ا، قال اهلل تعالكها ُكرهً فؼبِؾق

 .﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

قال طبد اهلل بـ وهب: قال ابـ زيد: لؿا رجع مقسك مـ طـد ربف باأللقاح 

قال لبـل إسرائقؾ: إن هذه األلقاح فقفا كتاب اهلل وأمُره الذي أمركؿ بف، وهنُقف 

 الذي هناكؿ طـف.

، حتك يْطــُؾَع  ؟ ال واهلل حتك كرى اهلل جفرةً فؼالقا: ومـ يلخذ بؼقلؽ أكت

اهلل إلقـا فقؼقل: هذا كتابل فخذوه، فؿا لف ال يؽؾؿـا كؿا كؾَّؿؽ أكت يا مقسك، 

 فقؼقل: هذا كتابل فخذوه.

                                                            

يعـل )رحؿف اهلل  بخدمة الخالؼ أي صاطتف وامتثال أمره، ولقس الؼقام بف، إذ الخالؼ لقس   7)

 ، بؾ هق الؼققم سبحاكف، أي الؼائؿ بخؾؼف.بحاجة إلك مـ يخدمف
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 فجاءت غضبٌة مـ اهلل تعالك، فجاءهتؿ صاطؼة فصَعؼتفؿ فؿاتقا أجؿعقن.

 مقسك: خذوا كتاب اهلل.قال: ثؿ أحقاهؿ اهلل تعالك بعد مقهتؿ، فؼال لفؿ 

 فؼالقا: ال.

 فؼال: أيُّ شلء أصابؽؿ ؟

 قالقا: ُمتـا ثؿ حقِـقـا.

 فؼال: خذوا كتاب اهلل.

 قالقا: ال.

 قال: فبعث اهلل مالئؽتف فـَــَتؼت الجبؾ فققفؿ، فؼقؾ لفؿ: أتعرفقن هذا ؟

 قالقا: كعؿ، الطقر.

 قال: خذوا الؽتاب وإال صرحـاه طؾقؽؿ.

 ثاق.قال: فلخذوه بالؿق

ي: لـؿا قال اهلل تعالك لـفؿ د  ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿ :وقال السُّ

، فلبقا أن يسجدوا، فلمر اهلل الجبؾ أن يرتػع فقق رؤوسفؿ، فـظروا إلقف ﴾ٺ

ؼ  اآلخر، فؽشػف طـفؿ، ثؿ  ًدا طؾك ِشؼٍّ وكظروا بالش  وقد غِشـقفؿ، فسؼطقا ُسجَّ

اب اهلل، وكبذوه وراء تقلقا مـ بعد هذه اآليات وأطرضقا ولؿ يعؿؾقا بؿا يف كت
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رً  ڤ ڤ ڤ ﴿ :ا لفمالء بؿا جرى مـ أسالففؿضفقرهؿ، فؼال تعالك ُمذك 

چ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

 . ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

وسؾطاكف أن اهلل سبحاكف أكـجاهؿ مـ فرطقن  ، ومن تالطبه بـفمفصٌل 

وآواهؿ  ، وكصرهؿ، وأراهؿ اآليات والعجائب 7)وضؾؿف، وَفـَرق هبؿ البحر

هؿ وآتاهؿ ما لؿ يمِت  ا مـ العالؿقـ، ثؿ أمرهؿ أن يدخؾقا الؼرية التل أحدً  وأطزَّ

كتب اهلل لفؿ، ويف ضؿـ هذا بِشارُتـفؿ بلهنؿ مـصقرون ومػتقح لفؿ، وأن تؾؽ 

 :الؼرية لفؿ، فلبقا صاطتف وامتثال أمِره، وقابؾقا هذا األمر والبشارة بؼقلفؿ

 اهلل تعالك  ،﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿
 
وتلمؾ َتؾطَُّػ كبل

ـَ خطابِف لفؿ، وتذكقرهؿ بـعؿ اهلل طؾقفؿ،  مقسك )طؾقف السالم  هبؿ، وحس

وبِشارَتفؿ بقطد اهلل لفؿ بلن الؼريَة مؽتقبٌة لفؿ، وهنَقفؿ طـ معصقتِف بارتدادهؿ 

ـ طؾك أدبارهؿ، وأهنؿ إن طصقا أمره ولؿ يؿتثؾقا اكؼؾبقا خاسريـ، فجؿع لفؿ بق

ذارة، والرتغقب والرتهقب، والتذكقر بالـعؿ السالػة، مر والـفل، والبِشارة والـ  األ

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿ :الؿؼابؾة، فعارضقا أمر اهلل تعالك بؼقلفؿفؼابؾقه أقبح 

ــروا رسقلَ  ،﴾ۅ ف وكؾقؿف حتك كادوه باسؿف، ولؿ يؼقلقا: يا كبل فؾؿ ُيَقق 

السؿاوات ، وكسقا ُقدرَة جبار ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴿اهلل، وقالقا: 

                                                            

 أي جعؾف فِرقتقـ.  7)
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واألرض، الذي ُيذل الجبابرة ألهؾ صاطتف، وكان خقُففؿ مـ أولًؽ الجباريـ 

الذيـ كقاصقفؿ بقد اهلل أطظَؿ مـ خقفِفؿ مـ الجبار األطؾك سبحاكف، وكاكقا أشد 

حقا بالؿعصقة واالمتـاع مـ الطاطة فؼالقا ۉ ﴿ :رهبة يف صدورهؿ مـف، ثؿ صرَّ

 :مـ التلكقد، فلكدوا معصقتفؿ بلكقاع ﴾ۉ ې ې ې

، ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴿ :العصقان بؼقلفؿ: تؿفقُد طذِر أحدها

روا الجؿؾة بحرف التلكقد وهق  : تصريحفؿ بلهنؿوالثاين غقر مطقعقـ، وصدَّ

)إنَّ ، ثؿ حؼؼقا الـػل بلداة )لـ  الدالة طؾك كػل الؿستؼبؾ، أي ال كدخُؾفا اآلن 

باريـ مـفا، فؼال لفؿ الـؿستؼبؾ، ثؿ طؾَّؼقا دخقلفا بشرط خروج الـجوال يف 

ـَ الذيـ يـخافقن 
رجالن مـ الذيـ أكعؿ اهلل طؾقفـؿا بطاطتف واالكؼقاد إلك أمره، مِ

 ، هذا ققل األكثريـ، وهق الصحقح.اهلل

ــَبعا مقسك )طؾقف السالم . ـَ الذيـ يخافقهنؿ مـ الجباريـ، أسَؾؿا واتَّ
 وققؾ: مِ

ؿ قد ُمــؾًِقا ، أي باب الؼرية، فاهجؿقا طؾقفؿ فنهن﴾ۈئ ېئ ېئ﴿

 .﴾ېئ ىئ ىئ ىئ﴿ا، مـؽؿ رطبً 

الـصر والغؾبـة لفـؿ وهـق التقكـؾ، فؽـان جـقاب  ثؿ أرشدهؿ إلك ما يحؼؼ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿الؼــــقم أن 

ُه بؿثؾ هذه الؿؼابؾة، ، فسبحان مـ َطُظَؿ ِحؾؿف حقث ُيؼاَبؾ أمرُ ﴾ٺ ٺ ٿ

ـفؿ وال يعاجؾفؿ بالعؼقبـة، بـؾ بؿثؾ هذا الخطاب، وهق يحُؾُؿ ط رسقُلفُ  وُيقاَجفُ 
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يف برية الت ـــقِف أربعـقـ  ردَّدهؿوِسَعفؿ حؾُؿف وكرُمف، وكان أقصك ما طاقبفؿ بف أن 

َـّ والسؾقى.  7)ا، ُيَظــؾ ؾُّ طامً  ُل طؾقفؿ الؿ  طؾقفؿ الغؿام مـ الحر، وُيــز 

طـ طبد اهلل بــ مسـعقد )رضـل اهلل طــف  قـال: شـِفدُت  «الصحقحقـ»ويف 

أتـك  : 2)بـف ُطـِدَل ا ألَن أكقن صاحَبف أحبَّ إلل مؿا لؿؼداد بـ األسقد مشفدً مـ ا

وهق يدطق طؾك الؿشركقـ فؼال: ال كؼـقل لـؽ كؿـا  )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ الـبل 

، ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿ :قـــال قـــقم مقســـك لؿقســـك

 ولؽـا كؼاتؾ طـ يؿقـؽ وطـ شؿالؽ، وبقـ يديؽ وخؾَػؽ.

ه قف وسؾؿ )صؾك اهلل طؾفرأيت الـبل  أشرق وجُفف وَســرَّ
(3 .(4  

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿ :قالفؾؿا قابؾقا كبل اهلل هبذه الؿؼابؾة 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

 .﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

ا ما قصف اهلل سبحاكف وتعالك يف يف حقاة كبقفؿ أيًض  فصٌل، ومن تالطبه بفم

                                                            

 يف الؿطبقع )ُيــظِؾ ، وما أثبتف مـ كسخة )طؾل .  7)

أي أَلَن أكقن صاحب ذلؽ الؿققػ أحبُّ إلل مـ كؾ شلء، والؿراد التـبقف إلك َطظؿة ذلؽ   2)

 «.فتح الباري»الؿشفد. اكتفك الغرض مـ كالم ابـ حجر طؾقف يف 

ُه كالم الؿؼداد.  3)  أي سرَّ

  ، وأما مسؾؿ فؾؿ يروه، فؾعؾ الؿملػ وِهؿ )رحؿف اهلل .3952رواه البخاري )  4)
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، حتك ُأمِروا بذبح بؼرة وضربف  7)فكتابف مـ قصة الؼتقؾ الذي قتؾقه وتدافعقا فق

 ويف الؼصة أكقاع مـ العرب، مـفا:ببعضفا، 

 . 2))صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أن اإِلخبار هبا مـ أطالم كبقة رسقل اهلل 

اللة طؾك كبقة مقسك، وأكف رسقل رب العالؿقـ.ومـفا  ، الد 

ـِؿفؿ، ، الداللة طؾك صحة ما اتػؼت طؾقف الرسؾ مـ أولِـفؿ إلك خاتَ ومـفا

 مـ معاد األبدان وققام الؿقتك مـ قبقرهؿ.

، إثبات الػاطؾ الـؿختار، وأكف طالٌؿ بؽؾ شلء، قادٌر طؾك كؾ شلء، ومـفا

 طدٌل ال يجقز طؾقف الظؾؿ والجقر، حؽقٌؿ ال يجقز طؾقف العبث.

، إقامة أكقاع اآليات والرباهقـ والـحجج طؾك طباده بالطرق ومـفا

الل.هداية الؿفتدي، وإطذاًرا وإكذارً الـؿتـقطات، زيادًة يف   ا لؾضُّ

وكثرة األسًؾة، بؾ   3)، أكف ال يـبغل مؼابؾة أمر اهلل تعالك بالتَّعـُِّت ومـفا

متثال، فنهنؿ لؿا ُأمِروا أن يذبحقا بؼرة كان القاجب طؾقفؿ أن إلك اال يبادر

ال فقف وال متثال بذبح أي بؼرة اتَّػؼت، فنن األمر بذلؽ ال إجؿيبادروا إلك اال

                                                            

 تدافعقا فقف أي أن كؾ واحد دفع طـ كػسف هتؿة الؼتؾ واهتؿ هبا غقره.  7)

 .)صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أي محؿد   2)

 «.لؿعجؿ القسقطا»التعـت هق التشدد وتصعقب األمقر وتعؼقدها. اكظر  3)
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ا ، وكحِق ا، وُصؿ يقمً إشؽال، بؾ هق بـؿــزلة ققلف: )اطتِؼ رقبة، وأصِعؿ مسؽقـً 

ذلؽ، ولذلؽ غؾط مـ احتج باآلية طؾك جقاز تلخقر البقان طـ وقت الخطاب، 

دوا  ـتقا وشدَّ فنن اآلية َغـِـــقٌَّة طـ البقان الؿـػصؾ، مبقَّـــٌة بـػسفا، ولؽـ لؿا تعـَـّ

د طؾقفؿ  .ُشد 

قال أبق جعػر بـ جرير طـ الربقع طـ أبل العالقة: لق أن الؼقم حقـ ُأمِروا 

دوا  أن يذبحقا بؼرة استعَرضقا بؼرةً  مـ البؼر فذبحقها لؽاكت إياها، ولؽـفؿ شدَّ

د اهلل طؾقفؿ.  طؾك أكػسفؿ فشدَّ

وجَف   7)الذي ال َيعؾؿ الؿلمقُر بف -، أكف ال يجقز مؼابؾة أمِر اهلل ومـفا

 :باإلكؽار، وذلؽ كقع مـ الؽػر، فنن الؼقم لؿا قال لفؿ كبقفؿ -ِة فقف الحؽؿ

، ﴾ھ ھ﴿ :قابؾقا هذا األمر بؼقلفؿ :﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿

ھ ﴿ :الحؽؿة يف ارتباط هذا األمر بؿا سللقه طـف قالقا فؾؿا لؿ يعؾؿقا وجفَ 

اهلل لفؿ بذلؽ  ، وهذا مـ غاية جفؾفؿ باهلل ورسقلف، فنكف أخربهؿ طـ أمرِ ﴾ھ

بف، ولق كان هق اآلمر بف لؿ يـُجز لِـؿـ آمـ بالرسقل أن يؼابؾ  ولؿ يؽـ هق اآلمرَ 

ـقا أن اهلل ﴾ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﴿ :أمره بذلؽ، فؾؿا قال لفؿ ، وتقؼَّ

سبحاكف أمره بذلؽ: أخذوا يف التعـت بسمالفؿ طـ َطْقـفا ولقهنا، فؾؿا ُأخربوا 

فؾؿا تعقَّـت لفؿ ولؿ يبؼ طـ ذلؽ رجعقا إلك السمال مرة ثالثة طـ طقـفا، 

                                                            

 الؿلمقر بف هق العبد الؿؽؾػ.  7)
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 إشؽال تققػقا يف االمتثال ولؿ يؽادوا يػعؾقن.

، فنْن ﴾ڄ ڃ ڃ﴿ :ثؿ مـ أقبح جفؾفؿ وضؾؿفؿ ققُلـفؿ لـبقفؿ

أرادوا بذلؽ أكؽ لؿ تلت بالحؼ قبؾ ذلؽ يف أمر البؼرة فتؾؽ ِردٌة وكػٌر ضاهر، 

فذلؽ ؼرة الؿلمقر بذبحفا وإن أرادوا أكؽ اآلن بقَّـــت لـا البقان التام يف تعقـقـ الب

، فنكف ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿ :جفؾ ضاهر، فنن البقان قد حصؾ بؼقلف

رسقل اهلل بالحؼ مـ  ال إجؿال يف األمر وال يف الػعؾ وال يف الؿذبقح، فؼد جاء

 أول مرة، قال محؿد بـ جرير:

وقد كان بعض مـ َسَؾَػ يزطؿ أن الؼقم ارتدوا طـ ديـفؿ وكػروا بؼقلفؿ 

 مـفؿ أن يؽقن مقسك )طؾقف ﴾ڃ ڃڄ ﴿ :لؿقسك
ٌ
، وزَطؿ أن ذلؽ كػل

:  7)السالم  أتاهؿ بالحؼ يف أمر البؼرة قبؾ ذلؽ، وأن ذلؽ كػر مـفؿ، قال

 ولقس األمر كؿا قال طـدكا، ألهنؿ قد أذطـقا بالطاطة بذبحفا، وإن كان ققلفؿ

 الذي قالقا لؿقسك جـْفؾًة مـفؿ وهػقًة مـ هػقاهتؿ.

األمة وِغَؾظِفا وطدم تؿؽـ   2)ر طـ قساوة قؾقب هذهاإلخبا ومـفا، فصٌل 

اإليؿان فقفا، قال طبد الصؿد بـ معِؼؾ طـ وهب: كان ابـ طباس يؼقل: إن 

الؼقَم بعد أن أحقا اهلل تعالك الؿقت فلخربهؿ بؼاتِؾف أكؽروا قتؾف، وقالقا: )واهلل ما 

                                                            

 أي ابـ جرير الطربي.  7)

 كؾؿة )هذه  لقست طـد طزير، والؿثبت مـ كسخة طؾل.  2)
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ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ﴿ :والحؼ، قال اهلل تعالك  7)قتؾـاه  بعد أن رأوا اآلية

 .﴾ں ں ڻ ڻ

ا، فنن الؼاتؾ قْصُدُه مقراث ا وقَدرً مؼابؾة الظالؿ الباغل بـؼقِض قصده شرطً  ومـفا

 الؿؼتقل ودفع الؼتؾ طـ كػسف، فػضحف اهلل تعالك وهَتؽف وحرَمُف مقراَث الؿؼتقل.

أن بـل إسرائقؾ ُفـتـقا بالبؼرة مرتقـ مـ بقـ سائر الدواب، فُػتـقا بعبادة  ومـفا

 جؾ وُفتـقا باألمر بذبح البؼرة، والبؼُر مـ أبؾد الحققان حتك َلقُضرب بف الؿثؾ.الع

جؾ، فػل األمر بذبح البؼرة والظاهر أن هذه الؼصة كاكت بعد قصة العِ 

تـبقف طؾك أن هذا الـقع مـ الحققان الذي ال يؿتـع مـ الذبح والحرث والسؼل 

تعالك، وأكف إكؿا َيصُؾح لؾذبح  ا مـ دون اهللا معبقدً ال يصُؾح أن يؽقن إلـٰفً 

 والحرث والسؼل والعؿؾ.

ما قصف اهلل سبحاكف طؾقـا مـ قصة  افصٌل، ومن تالطبه بفذه األمة أيًض 

بت، حقـ مسخفؿ قردة لؿا تحقَّؾقا طؾك استحالل مـحارمف، ومعؾقم  أصحاب السَّ

دم الحرام، أهنؿ كاكقا يعصقن اهلل تعالك بلكؾ الحرام واستباحة الػروج الحرام وال

اهلل تعالك  ا مـ مجرد العؿؾ يقم السبت، ولؽـ لؿا استحؾقا محارمَ وذلؽ أطظؿ إثؿً 

 :قؾ وتالطبقا بديـف وخادطقه كؿخادطة الصبقان ومسخقا ديـف باالحتقالبلدكك الحِ 

                                                            

 يعـل باآلية إحقاء الؿقت الذي أكبل بؼاتؾف.  7)
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ا مسخفؿ اهلل قردة، وكان اهلل سبحاكف قد أباح لفؿ الصقد يف كؾ أيام األسبقع إال يقمً 

وا إلك الصقد فقف، وساطَد الؼَدُر ا، فؾؿ يواحدً  َدْطفؿ حرُصفؿ وجَشُعفؿ حتك تعدَّ

بلن طققبقا بنمساك الـحقتان طـفؿ يف غقر يقم السبت وإرسالفا طؾقفؿ يقم السبت، 

ض لؿحارمف، فنكف يرسُؾفا طؾقف بالؼَدر، حتك  وهؽذا يػعُؾ اهلل سبحاكف بؿـ تعرَّ

الحرُص وما أوجب مـ الحرمان بالُؽؾ قة،  إلقف بلي فا يبدأ، فاكظر ما فعؾ  7)تزدلَػ 

 ـ صؾبف كؾَّف فاتف كؾَّف.ومـ هـٰفـا ققؾ: مَ 

مت طؾقفؿ الشحقم أيًض  فصٌل، ومن تالطب الشقطان بفم ا أهنؿ لؿا ُحر 

أذابقها ثؿ باطقها وأكؾقا أثؿاهنا، وهذا مـ طدم فؼففؿ وَففؿفؿ طـ اهلل تعالك 

ؿفا تحريؿ لبدلفا والؿعاوضة طـفا، كؿا أن ديـَف، فنن أثؿاهنا بدٌل مـفا، فتحري

 تحريؿ الخؿر والؿقتة والدم ولحؿ الخــزير يتـاول تحريؿ أطقاهنا وأبدالفا.

اتخاذ قبقر أكبقائفؿ مساجد، وقد لعـفؿ رسقل اهلل  اومن تالطبه بفم أيًض 

  2)طؾك ذلؽ، ولعـُتُف تتـاول مـ َفـَعــؾ فِعَؾفؿ. )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

أهنؿ كاكقا َيؼتؾقن األكبقاء الذيـ ال ُتــال الفداية إال  اطبه بفم أيًض ومن تال

                                                            

 أي تتؼرب.  7)

قال: لعـ  ؾؿ )صؾك اهلل طؾقف وسمـ ذلؽ حديث زيد بـ ثابت )رضل اهلل طـف  أن رسـقل اهلل   2)

 اهلل القفقد، اتخذوا قبقر أكبقائفؿ مساجد. 

  ، وقال محؼؼق الؿسـد: صحقح لغقره.786، 5/784رواه أحؿد )
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مقن ، ويتخذون أحبارهؿ ورهباهنؿ أربابً  7)طؾك أيديِفؿ ا مـ دون اهلل تعالك، ُيحر 

هؾ ذلؽ  :طؾقفؿ وُيـِحؾُّقن لفؿ، فقلخذون بتحريؿفؿ وتحؾقؾفؿ وال يؾتػتقن

 .التحريؿ والتحؾقؾ مـ طـد اهلل تعالك أم ال

 :وهق يؼرأ )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال َطدي بـ حاتؿ: أتقُت رسقل اهلل 

، ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿

 فؼؾت: يا رسقل اهلل: ما طبدوهؿ.

مقا طؾقفؿ الحالل وأحؾقا لفؿ الحرام فلصاطقهؿ، فؽاكت تؾؽ فؼال: حرَّ 

  2)طبادهتؿ إياهؿ. رواه الرتمذي وغقره.

ـ ُهداه طؾك كسان، أن َيؼُتؾ أو ُيؼاتؾ مَ وهذا مـ أطظؿ تالطب الشقطان باإل

                                                            

، حقـ أهدت لف امرأة مـ خقرب )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ آخر مـ قتؾقا مـ األكبقاء هق كبقـا محؿد   7)

 شاة فدست السؿ فقفا، فلثر فقف حتك مات.

  وغقرهؿا، وصححف ابـ تقؿقة )رحؿف اهلل  كؿا 77/776 ، والبقفؼل )3795)رواه الرتمذي   2)

 ، وهذا تؿام لػظ 3293« )الصحقحة» ، واأللباين بشقاهده يف 7/67« )الؿجؿقع»يف 

 :ويف طـؼل صؾقب مـ ذهب، قال: فسؿعتف يؼقل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ البقفؼل: أتقت الـبل 

 .﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿

 اهلل، إهنؿ لؿ يؽقكقا يعبدوهنؿ. قال: قؾت: يا رسقل

قال: أجؾ، ولؽـ ُيِحؾقن لفؿ ما حرم اهلل فقستحؾقكف، وُيحرمقن طؾقفؿ ما أحؾ اهلل فُقحرمقكف، 

 فتؾؽ طبادهتؿ لفؿ.
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ُم طؾقف وُيـحؾ ؾ لف.  يده، ويتَّخَذ مـ لؿ ُتضؿـ لف طصؿتف كِـًدا هلل، ُيـحر 

ما كان مـفؿ يف شلن زكريا ويحقك )طؾقفؿا السالم   ومن تالطبه بفم

وجـقدهؿا، فـاُلقا   7)وقتؾِفؿ لفؿا، حتك سؾَّط اهلل طؾقفؿ بختـصر وسـجاريب

 ما كالقه.مـفؿ 

ف بالعظائؿ، وهؿ يعؾؿقن أكف  ثؿ كان مـفؿ يف شلن الؿسقح ورمقِف وأم 

ا، وراُمقا قتؾف وصؾبف، فصاكف اهلل ا وطـادً رسقل اهلل تعالك إلقفؿ، فؽػروا بف بغقً 

ره مـفؿ، فلوقعقا الؼتؾ والصؾب طؾك ِشـْبِفِف وهؿ  تعالك مـ ذلؽ ورَفعف إلقف وصفَّ

 طق
ِ
ر )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ سك يظـقن أكف رسقُل اهلل ، فاكتؼؿ اهلل تعالك مـفؿ ودمَّ

سقح كؿا َلِزَم طؾقفؿ أطظؿ تدمقر، وَلِزَمُفْؿ كؾَّفؿ حؽؿ الؽػر بتؽذيبفؿ بالؿ

 . )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ الؽػر بتؽذيبفؿ بؿحؿد  الـصارى معفؿ حؽؿُ 

إلك  ولؿ يزل أمر القفقد بعد تؽذيبفؿ بالؿسقح وكػرهؿ بف يف ِسػاٍل وكؼصٍ 

هؿ أن قطَّعفؿ اهلل تعالك يف األرض أمؿً  قفؿ كؾ مؿزق، وسَؾبفؿ ِطزَّ ا، ومزَّ

)صؾك اهلل ا ومؾؽفؿ، فؾؿ يُؼؿ لفؿ بعد ذلؽ ُمؾٌؽ، فؾؿا بعث اهلل تعالك محؿدً 

                                                            

اكظر قصة تسؾقط اهلل بختـصر وسـجاريب وجـقدهؿا طؾك القفقد يف تػسقر ابـ جرير لسقرة   7)

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿ :اإلسراء طـد ققلف تعالك

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڑ ڑ

 .﴾ڱ ں ں ڻ
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، وألزمفؿ أتم طؾقفم غضَبه ودمرهم غاية التدمقرفؽػروا بف وكذبقه  طؾقف وسؾؿ 

إلك أن يــزَل أخقه الؿسقح مـ السؿاء، فقستلصَؾ ال ُيرفُع طـفؿ   7) وَصغاًراذاًل 

ر األرض مـفؿ ومـ ُطبَّاد الصؾقب، قال تعالك ڤ ڦ ڦ ﴿ :شلفتفؿ وُيطف 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 .﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

فالغضب األول بسبب كػرهم بالؿسقح، والغضب الثاين بسبب كػرهم 

 (2)بؿحؿد صؾوات اهلل وسالمه طؾقفؿا.

أن ألؼك إلقفؿ أن الرب سبحاكف  فصٌل، ومن تالطب الشقطان بفذه األمة

يف كسخ الشرائع، فَحجروا طؾقف أن يػعَؾ ما يشاء   3)وتعالك محجقر طؾقف

لفؿ يف جحد كبقة   4)ويحؽَؿ ما يريد، وجعؾقا هذه الشبفة الشقطاكقة ُترًسا

روا ذلؽ بلن ال)صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ رسقل اهلل  ،  5)ـسخ يستؾزم الَبداء، وقرَّ

                                                            

غار هق الذل. اكظر   7)  «.الـفاية»الصَّ

 ولفذا سؿك الشقخ ابـ الؼقؿ )رحؿف اهلل  أمة القفقد باألمة الغضبقة.  2)

 «.الـفاية»الـَحْجر هق الؿـع مـ التصرف. اكظر   3)

الؿعجؿ »الجـدي ضربات األطداء يف الحرب. اكظر الرتس يف األصؾ آلة مستديرة يتققك هبا   4)

 «.القسقط

ِه بعد أن لؿ يؽـ، والقفقد يُردُّون كسخ الشرائع الشابؼة بشريعة   5) البداء هق ضفقر الرأي وبُدو 

ا لف هذا الرأي ولؿ يؽـ يعؾؿف مـ قبؾ. اكظر ا مـفؿ أن ذلؽ يستؾزم أن اهلل بدَ اإلسالم زطؿً 
= 
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 وهق طؾك اهلل تعالك ُمـحال.

وقد َأْكذهبؿ اهلل سبحاكف يف كص التقراة كؿا أكذهبؿ يف الؼرآن، قال اهلل 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿ :تعالك

چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

 .﴾گ گ

ـت هذه اآليات بقان ا يف إبطال الـسخ، فنكف سبحاكف كِذبِفؿ صريحً  فتضؿَّ

لبـل إسرائقؾ قبؾ كـزول التقراة ِسقى ما  أخرب أن الطعام كؾَّف كان ِحاًل  وتعالك

م إسرائقؾ طؾك كػسف مـف، ومعؾقٌم أن بـل إسرائقؾ كاكقا طؾك شريعة أبقفؿ  حرَّ

تعالك لف طؾك   إكؿا كان بنحالل اهللإسرائقؾ ومؾَّتف، وأن الذي كان لفؿ حالاًل 

لساِن إسرائقَؾ واألكبقاِء بعده إلك حقـ كـزول التقراة، ثؿ جاءت التقراة بتحريؿ 

  لبـل إسرائقؾ، وهذا محُض الـسخ.كثقر مـ الؿآكؾ طؾقفؿ التل كاكت حالاًل 

ٿ ٹ ٹ ﴿ :، متعؾٌؼ بؼقلف﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿ :وققلف تعالك

قن ذلؽ، ثؿ قال  قبؾ كـُزول التقراة وهؿ يعؾؿ، أي كان لفؿ حالاًل ﴾ٹ

، هؾ تجدون فقفا أن ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿ :تعالك

                                                            
= 

 لؾجرجاين.« التعريػات»
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َمتف التقراة طؾقؽؿ، أم تجدون فقفا تحريؿ ما  م طؾك كػسف ما حرَّ إسرائقؾ حرَّ

ف بالتحريؿ، وهق لحقم اإلبؾ وألباُكفا خاصة ؟  خصَّ

م هذا وحده، وكان ما سقاه حالاًل   لف ولِـــَبـــقف، وقد وإذا كان إكؿا حرَّ

م جِر َضفر كذبؽؿ وافرتاؤكؿ يف إكؽار كسخ الشرائع والحَ  :ا مـفت التقراة كثقرً َحرَّ

 طؾك اهلل تعالك يف كسخفا.

 فتلمل هذا الؿوضع الشريف الذي حام حوله أكثر الؿػسرين وما أوردوه.

مت  وهذا أولك مـ احتجاج كثقر مـ أهؾ الؽالم طؾقفؿ بلن التقراة َحرَّ

ئح واألفعال واألققال، وذلؽ كسخ لحؽؿ الرباءة أشقاء كثقرة مـ الؿـاكح والذبا

ا، فنن الؼقم لؿ ُيـؽروا رفع الرباءة ، فنن هذه الؿـاضرة ضعقػة جدً  7)األصؾقة

األصؾقة بالتحريؿ واإليجاب، إذ هذا شلُن كؾ الشرائع، وإكؿا أكؽروا تغققر ما 

مف فقجعُؾف أباحف اهلل تعالك فقجعُؾف حرامً  ا، وأما رفع مباًح ا، أو تحؾقؾ ما كان حرَّ

 فؾؿ ُيـؽره أحد مـ أهؾ الؿؾؾ.  2)الرباءة واالستصحاب

                                                            

أي الرباءة مـ التحريؿ واإليجاب حتك يـص الشرع بذلؽ، كالرباءة مـ إيجاب الزكاة إلك أن   7)

 ورد الشرع بنيجاهبا، والرباءة مـ تحريؿ الخؿر إلك أن ورد الشرع بتحريؿفا.

الـزمـ الؿاضـل لؾـزمـ الحاضـر  صقلققـ هق اسـتبؼاُء حؽـٍؿ ثبـت يفاصطالح األ االستصحاب يف  2)

، فؽــلن الحؽــؿ بِؼــل ا أو حــالاًل يطــرأ الحــَدث طؾقــف، ســقاء كــان الحؽــؿ حراًمــ والؿســتؼبؾ مــا لــؿ

ا مـ الؿاضل إلك الحاضر ثؿ إلك الؿستؼبؾ، وضـده رفـع الـرباءة، أي رفـع بؼـاء الحؽـؿ، مستصحبً 
= 
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ون أكف كان قبؾ التقراة شريعة أم ال،  ثؿ يؼال لفذه األمة الغضبقة: هؾ ُتـِؼــرُّ

 ففؿ ال يـؽرون أن يؽقن قبؾ التقراة شريعة ؟

 ال ؟ ا مـ أحؽام تؾؽ الشرائع الؿتؼدمة أمفقؼال لفؿ: ففؾ رَفَعْت التقراُة شقًً 

ا مـ أحؽام تؾؽ الشرائع فؼد جاهروا بالؽذب لؿ َترفع شقًً  فنن قالقا:

وا بالـسخ قطعً   ا.والَبفت، وإن قالقا: قد َرَفــعت بعض الشرائع الؿتؼدمة فؼد أقرُّ

ا فقؼال لألمة الغضبقة: هؾ أكتؿ الققم طؾك ما كان طؾقف مقسك )طؾقف وأيًض 

 السالم  ؟

ا  التقراة أنَّ مـ مسَّ طظؿ مقٍت أو وصِ  قربً)كعؿ  قؾـا: ألقس يف :فنن قالقا

ا طـد مقتف فنكف يصقر مـ الـجاسة بحاٍل ال مخرج لف مـفا إال رماَد أو حضر مقتً 

 َيـحِرقفا ؟  7)البؼرة التل كان اإلمام الفاروين

 فال يؿؽـفؿ إكؽار ذلؽ.

 فقؼال لفؿ: ففؾ أكتؿ الققم طؾك ذلؽ ؟

                                                            
= 

 أن شريعة استجدت كؾؿا بد ال فنكف ،– الؼقؿ ابـ قال كؿا –وكالهؿا ال يؼقل بف أحد مـ أهؾ الؿؾؾ 

م إرشـاد الػحـقل إلـك تحؼقـؼ الحـؼ مــ » اكظر. احرامً  كاكت اأمقرً  وتحؾ ؾ حالاًل  كاكت اأمقرً  تحر 

 )رحؿف اهلل . لؾشقكاين الرياض، – ، الـاشر: دار الػضقؾة 2/974) «طؾؿ األصقل

 ـ كان مـ كسؾ هارون طؾقف السالم.يعـل بالفاروين مَ   7)
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ؿ جعؾتؿ أنَّ مـ لؿس العظَؿ ل لفؿ: فؾِ فقؼا :فنن قالقا: )ال كؼِدر طؾقف 

 يصؾح لؾصالة، والذي يف كتابؽؿ خالفف ؟  7)اوالؼربَ والؿقَت صاهرً 

ألكا َطِدمـا أسباب الطفارة وهل رماد البؼرة، وَطِدمـا اإلمام )فنن قالقا: 

ر الؿستغػر   فقؼال لفؿ: ففؾ أغـاكؿ طدُمُف طـ فعؾف أو لؿ يغـؽؿ ؟ :الـُؿطف 

ل الحؽؿ الشرطل مـ  :غـاكا َطدُمف طـ فعؾففنن قالقا: )أ ققؾ لفؿ: فؼد تبدَّ

فقؼال: وكذلؽ يتبدل الحؽؿ الشرطل  :القجقب إلك إسؼاصف لؿصؾحة التَّعذر 

بـَسخف لؿصؾحة الـسخ، فنكؽؿ إن بـقتؿ طؾك اطتبار الؿصالح والؿػاسد يف 

ون األحؽام فال ريب أن الشلء يؽقن مصؾحًة يف وقت دون وقت ويف شريعة د

أخرى، كؿا كان تزويج األخ باألخت مصؾحة يف شريعة آدم )طؾقف السالم  ثؿ 

صار مػسدة يف سائر الشرائع، وكذلؽ إباحة العؿؾ يقم السبت كان مصؾحًة يف 

يف شريعة مقسك )طؾقف   2)شريعة إبراهقؿ )طؾقف السالم  وَمـ قبَؾف، مػسدةً 

 السالم ، وأمثال ذلؽ كثقرة.

ؿصالح يف األحؽام ومـعتؿ تعؾقؾفا بـفا فاألمر حقـًذ وإن مـعتؿ مراطاة ال

أضفر، فنكف سبحاكف ُيـحؾؾ ما يشاء وُيـحرم ما يشاء، والتحؾقؾ والتحريؿ تبٌع 

 لؿجرد مشقًتف، ال ُيسلل طؿا يػعؾ.

                                                            

 ا، يؿؽـف أن يصؾل.أي يؽقن صاهرً   7)

 يف شريعة مقسك طؾقف السالم. مػسدةً  التؼدير: وكان  2)
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 :وإن قؾتؿ: ال كستغـل يف الطفارة طـ ذلؽ الطُّفقر الذي كان طؾقف أسالفـا

 ، وال سبقؾ لؽؿ إلك حصقل الطفارة.افؼد أقررتؿ بلكؽؿ األكجاس أبدً 

ا طؾك مؼتضك ققؾ لفؿ: فنذا كـتؿ أكجاًس  :فنن قالقا: )كَعؿ، األمر كذلؽ 

 أصقلؽؿ فؿا بالؽؿ تعتزلقن الحائض بعد اكؼطاع الحقض وارتػاطف سبعة أيام اطتزااًل 

ستؿقه مع ثقبف ؟  تخرجقن فقف إلك َحدٍّ لق أن أحدكؿ َلَؿس ثقبف ثقب الؿرأة كـجَّ

ققؾ لؽؿ: ألقس يف التقراة أن ذلؽ  :قؾتؿ: )ذلؽ مـ أحؽام التقراة  فنن

رت طـدكؿ، والـجاسة التل أكتؿ طؾقفا  ُيراد بف الطفارة، فنذا كاكت الطفارة قد تعذَّ

 ففل إًذا أشدُّ مـ كجاسة الحقض. :ال ترتػع بالغسؾ

ثؿ إكؽؿ ترون أن الحائض صاهر إذا كاكت مـ غقر مؾتؽؿ، وال تخشقن مـ 

 سفا وال الثقب الذي تؾَؿُسف، فتخصقص هذا األمر بطائػتؽؿ لقس يف التقراة.لؿ

بؾ ولؿ ا كاكت مباحة مِـ قَ ، قالت األمة الغضبقة: التقراة قد حَظرت أمقرً فصٌل 

تلت بنباحة محظقر، والـسخ الذي ُكـؽره وكؿـُع مـف هق ما أوجب إباحَة محظقر، ألن 

الؿػَسدة، فنذا جاءت شريعة بتحريؿف كان ذلؽ تحريؿ الشلء إكؿا هق ألجؾ ما فقف مـ 

راهتا، فنذا جاء َمـ أباحف طؾِؿـا بنباحتف الـُؿػِسدة أكف غقُر كبل،  مـ ممكداهتا وُمؼر 

 ا، فنكَّا كؽقن مَتـعب ديـ بتحريؿف.بخالِف تحريؿ ما كان مباًح 

م قالقا: وشريعتؽؿ جاءت بنباحة كثقر مؿا حرمتف التقراة، مع أكف إكؿا ُحر  

 لؿا فقف مـ الؿػسدة.
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اها خالِـٌف مـفم طن  ففذه الـؽتة هي التي تعتؿد طؾقفا األمة الغضبقة ويتؾؼَّ

، وإكؿا أصالوا معفم الؽالم يف رفع (1)سالٍف، والُؿتؽؾؿون لم ُيشػوهم يف جوابفا

 البراءة األصؾقة بالشرائع ويف كسخ اإلباحة بالتحريم.

تفؿ، ألنَّ رفع الرباءة األصؾقة ورفع اإلباحة وَلَعؿُر اهلل إكف لؿؿا ُيبطِؾ شبف

بالتحريؿ هق تغقـقٌر لؿا كان طؾقف الحؽؿ االستصحابل أو الشرطل بحؽؿ آخر 

لؿصؾحٍة اقتضت تغقـقَره، وال فرق يف اقتضاء الؿصؾحة بقـ تغقـقر اإلباحة 

 بالتحريؿ أو تغقـقر التحريؿ باإلباحة.

ـ هل بعقـفا يف الؿقضع اآلخر، والشبفة التل َطرضت لفؿ يف أحد الؿقضعق

فنن إباحَة الشلء يف الشريعة تابٌع لعدم مػسدتف، إذ لق كاكت فقف مػسدة راجحة لؿ 

متف الشريعة األخرى وجب قطعً  ا أن يؽقن تحريُؿف تلت الشريعة بنباحتف، فنذا حرَّ

ـ  فقفا هق الؿصؾحة كؿا كان إباحتُف يف الشريعة األولك هل الؿصؾحة، فنْن تضؿَّ

ـ تحريؿ  -وحاشا هلل  -باحة الؿحرم يف الشريعة األولك إباحة الؿػاسد إ َتضؿَّ

 ا.الؿباح يف الشريعة األولك تحريؿ الؿصالح، وكالهؿا باصؾ قطعً 

مف  فنذا جاز أن تليت شريعة التقراة بتحريؿ ما كان إبراهقؿ ومـ تؼدَّ

 ا.قراة محظقرً فجائز أن تليت شريعة أخرى بتحؾقؾ بعض ما كان يف الت :يستبقُحف

                                                            

 ا.ا شافقً أي: لؿ يعطقهؿ جقابً   7)
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وهذه الشبفة الباصؾة الداحضة هل التل َردَّت هبا األمة الغضبقة ُكــُبقة 

، هل بعقـفا التل ردَّ هبا أسالُففؿ كبقَة )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ سقدكا محؿد 

كؿا  )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ا طـ كافر، وقالقا لؿحؿد الؿسقح، وتقارثقها كافرً 

 التقراة! ــرُّ بـبقِة َمـ َغــقَّـر شريعةَ قال أسالففؿ لؾؿسقح: ال ُكـؼِ 

فقؼال لفؿ: فؽقػ أقررتؿ لؿقسك بالـبقة وقد جاء بتغقـقر بعِض شرائِع مـ 

مف، فنْن َقَدَح ذلؽ َقَدَح يف   طؾقفؿا الصالة والسالم)يف الؿسقح ومحؿد   7)تؼدَّ

ا أكؽؿ ال مقسك، فال تؼدحقن يف كبقهتؿا بؼادٍح إال ومثَؾف يف كبقة مقسك سقاء، كؿ

)صؾك اهلل طؾقف ُتــثبتقن كبقة مقسك بربهان إال وأضعاُفف شاهد طؾك كبقة محؿد 

ـِ الؿحال أن يؽقن مقسك رسقاًل وسؾؿ  ا ومحؿٌد لقس برسقل، أو  صادقً ، فؿـ أبق

 لقس برسقل. )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  ومحؿد يؽقن الؿسقح رسقاًل 

إما أن يؽقن تحريؿف لعقـِف  :ما: ال يخؾق الـُؿـحرَّ ويؼال لألمة الغضبقة أيًض 

ـف  وذاتِف بحقث تؿتـع إباحتف يف زمان مـ األزمـة، وإما أن يؽقن تحريؿف لؿا تضؿَّ

مـ الؿػسدة يف زماٍن دون زماٍن، ومؽاٍن دون مؽاٍن، وحاٍل دون حاٍل، فنن كان 

َمتف التقراة محرمً  :األول  ا طؾك جؿقع األكبقاء يف كؾ زمانلِزم أن يؽقن ما حرَّ

ومؽان، مـ طفد كقح إلك خاتؿ األكبقاء صؾقات اهلل وسالمف طؾقفؿ أجؿعقـ، 

ثبَت أن التحريَؿ واإلباحَة تابعان لؾؿصالح، وإكؿا يختؾػان  :وإن كان الثاين

                                                            

 أي تغققر الشرائع.  7)
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ا يف مؾة دون مؾة، باختالف الزمان والؿؽان والحال، فقؽقن الشلء القاحد حرامً 

ال دون حال، وهذا معؾقم ويف وقت دون وقت، ويف مؽان دون مؽان، ويف ح

 باالضطرار مـ الشرائع، وال يؾقؼ بحؽؿة أحؽؿ الحاكؿقـ غقُر ذلؽ.

ا طؾك إبراهقؿ وكقح أال ترى أن تحريؿ السبت لق كان لِعقـف لؽان حرامً 

 وسائر الـبقـقـ ؟

متف التقراة مـ الؿطاطؿ والؿـاكح وغقرها ا لق كان حرامً  :وكذلؽ ما حرَّ

 َب تحريؿف طؾك كؾ كبل ويف كؾ شريعة.لعقـِِف وذاتِِف َلــَقَج 

وإذا كان الربُّ تعالك ال َحْجَر طؾقف، بؾ يػعؾ ما يشاء ويحؽؿ ما يريد، ويبتؾل 

طؾقف ويؿـعف أن يلمَر   7)طباده بؿا يشاء وَيـحؽؿ وال ُيـحؽؿ طؾقف، فؿا الذي َيـحقُؾ 

م م مً أمًة بلمر مـ أوامر الشريعة ثؿ يـفك أمًة أخرى طـف، أو ُيـحر  ا طؾك أمة ويبقحف حرَّ

ألمٍة أخرى، بؾ أيُّ شلء يؿـُعُف سبحاكف أن يػعؾ ذلؽ يف الشريعة القاحدة يف وقتقـ 

ٻ ٻ ٻ ﴿ :مختؾػقـ بحسب الؿصؾحة، وقد بقَـّ ذلؽ سبحاكف وتعالك بؼقلف

ٹ ٹ  ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

  ؟﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

ن طؿقم قدرتف وُمؾؽف وتصرفف يف مؿؾؽتف وخؾؼف ال يؿـعف فلخرب سبحاكف أ

                                                            

 أي يستحقؾ.  7)
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ؼدرية الؽقكقة ما أن يـسَخ ما يشاء وُيثبَت ما يشاء، كؿا أكف يؿحق مـ أحؽامف ال

، ففؽذا أحؽامف الديـقة األَمرية يـسخ مـفا ما يشاء وُيثبت مـفا ما يشاء وُيـــثبت

الذي جاء بالبقـات  قُل يشاء، فِؿـ أكػر الؽػر وأضؾؿ الظؾؿ أن ُيعاَرض الرس

ا مً والفدى، وُتدفع كبقُتف، وُتـجحد رسالُتف، بؽقكف أتك بنباحة بعِض ما كان محرَّ 

ا لفؿ، وباهلل التقفقؼ، ُيضؾ مـ يشاء ـ قبؾف، أو بتحريِؿ بعض ما كان مباًح طؾك مَ 

 ويفدي مـ يشاء.

ما يشاء ومـ العجب أن هذه األمة الغضبقة َتـْحُجُر طؾك اهلل تعالك أن يـسخ 

مـ شرائعف، وقد تركقا شريعة مقســـك )طؾقف السالم  يف أكثر ما هؿ طؾقف، 

ؽقا بؿا شرطف لفؿ أحبارهؿ وطؾؿاؤهؿ!  وتؿسَّ

فؿـ ذلؽ أهنؿ يؼقلقن يف صؾقاهتؿ ما ترَجـؿُتف هؽذا: الؾفؿ اضرب ببقٍق 

ؽ ا مـ أربعة أقطار األرض إلك ُقدسؽ، سبحاك، واقبضـا جؿقعً  7)طظقَؿ لِػقَػـا

 يا جامع شتات ققم إسرائقؾ.

لقـ، وُمشقريـا  ويؼقلقن كؾ يقم ما ترَجـؿتف هؽذا: ُاردد حؽامـا كاألوَّ

كا ببـقاهنا، سبحاكؽ يا باين  كاالبتداء، وابـ أورشؾقؿ قرية ُقدسؽ يف أيامـا، وأِطزَّ

 يقرشؾقؿ.

                                                            

 «.الؿعجؿ القسقط»الؾػقػ هق الجؿع مـ الـاس. اكظر   7)
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ففذا ققلفؿ يف صالهتؿ، مع طؾؿفؿ بلن مقسك وهارون )طؾقفؿا السالم  

ؼقها بعد زوال دولتفؿ. شقًً لؿ يؼقال  ا مـ ذلؽ، ولؽـفا فصقل لػَّ

كصقم إحراق بقت الؿؼدس، وصقم حصبا، وصقم  -وكذلؽ صقامفؿ 

ا، لؿ يصؿفا مقسك وال يقشع بـ كقن، وكذلؽ التل جعؾقها فرًض  -َكَدلِــقا 

صقم َصؾب هامان، لقس شلء مـ ذلؽ يف التقراة، وإكؿا وضعقها ألسباب 

 ؿ.اقتضت وضعفا طـده

ال تزيدوا طؾى األمر الذي أكا موصقؽم به هذا مع أكف يف التقراة ما ترَجـؿتف: 

 .اا وال َتـُؼصوا مـه شقئً شقئً 

ـت التقراة أوامر كثقرة جدً  ا هؿ مجؿعقن طؾك تعطقؾفا وإلغائفا، وقد تضؿَّ

فنما أن تؽقن مـسقخة بـصقص أخرى مـ التقراة، أو بـؼؾ صحقح طـ مقسك 

أو باجتفاد طؾؿائفؿ وأحبارهؿ، وطؾك التؼادير الثالثة فؼد بطؾت )طؾقف السالم ، 

 شبفتفؿ يف إكؽار الـسخ.

ثؿ مـ العجب أن أكثر تؾؽ األوامر التل هؿ ُمـجؿعقن طؾك طدم الؼقل هبا 

والعؿؾ هبا إكؿا يستـِدون فقفا إلك أققال طؾؿائفؿ وآرائفؿ، وقد اتػؼقا طؾك تعطقِؾ 

 راة، وتعطقِؾ أحؽام كثقرة مـصقصة يف التقراة.الرجؿ لؾزاين، وهق كصُّ التق

أهنؿ يزطؿقن أن الػؼفاء إذا أحؾُّقا لفؿ الشلء  ومن تالطب الشقطان بفم

مقه صار حرامً صار حالاًل  ا، وإن كان كصُّ التقراة بـخالفـف، وهذا ، وإذا حرَّ
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روا طؾك الرب تعالك  تجقيز مـفؿ لـسخفؿ ما شاءوا مـ شريعة التقراة، فحجَّ

زوا ذلؽ ألحبارهؿ وطؾؿائفؿ، كؿا وتؼ س أن يـسَخ ما يريد مـ شريعتف وجقَّ دَّ

، ثؿ رضل أن يؽقن  7)تؽبَّـر إبؾقُس أن يسجد آلدم، ورأى أن ذلؽ َيُغضُّ مـف

اًدا  وفاسؼ. لؽؾ طاصٍ   2)ققَّ

ا، ثؿ رضقا أن وكؿا أكَِػ ُطــبَّاد األصـام أن يؽقن الـبل الؿرسؾ إلقفؿ َبشرً 

 ا.ومعبقُدهؿ َحَجرً  يؽقن إلـُٰففؿ

هت الـصارى َبتارِ  طـ القلد والصاحبة، ولؿ يتحاشقا مـ   3)فؿكَ وكؿا كـزَّ

 كِسبة ذلؽ إلك اهلل سبحاكف وتعالك.

هت الػرطقكقة مـ الجفؿقة الربَّ سبحاكف أن يؽقن مستِقيً  ا طؾك طرشف وكؿا كـزَّ

 جقاف الحققاكات.ثؿ جعؾقه سبحاكف يف اآلبار والحاكات وأ -لًال َيـؾزم الحصر  -

دوه طؾك أكػسفؿ يف باب الذبائح  فصٌل، ومن تالطب الشقطان بفم ما شدَّ

وغقرها مؿا لقس لف أصٌؾ طـ مقسك )طؾقف السالم  وال هق يف التقراة، وإكؿا هق 

                                                            

 أي ُيـِؼُص مـ قدره.  7)

اد يف األصؾ هق الساطل بقـ الرجؾ والؿرأة لقققعفؿا يف الػجقر، واستع  2) قرت الؽؾؿة هـا الؼقَّ

 «.الؿعجؿ القسقط»ا. اكظر فُقِصػ إبؾقس هبا، إذ هق يسعك بقـ بـل آدم وبقـ الؿعاصل طؿقمً 

م الـصارى.   3) البتارك جؿع بـرتك ويسؿك البطريؼ والبطريؽ، هق رئقس رؤساء األساقػة، وُمَؼدَّ

 «.الؿعجؿ القسقط»اكظر 
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 وآرائفؿ، وهؿ فؼفاؤهؿ.  7)مـ أوضاع الحخامقؿ

مداِرس ولؼد كان لفذه األمة يف قديؿ الزمان بالشام والعراق والؿدائـ 

وفؼفاء كثقرون، وذلؽ يف زمـ دولة البابِؾق ـــقـ والػرس، ودولة الققكان والروم، 

 .«التؾؿقد»و  «الـِؿْشـا»حتك اجتؿع فؼفاؤهؿ يف بعض تؾؽ الدول طؾك تللقػ 

ففق الؽتاب األصغر ومبؾغ حجِؿف كحق ثؿان مًة ورقة، وأما  «الـِؿْشـا»فلما 

مبؾغف كحق كصػ ِحـْؿِؾ بغٍؾ لؽثرتف، ولؿ يؽـ ففق الؽتاب األكرب، و «التؾؿقد»

 بعد جقؾ، فؾؿا كظر الػؼفاء الذيـ ألَّػقه يف طصر واحد، وإكؿا ألػقه جقاًل 

الؿتلخرون مـفؿ إلك هذا التللقػ، وأكف كؾؿا مر طؾقف الزمان زادوا فقف، وأنَّ يف 

َيؼطعقا ذلؽ  طؾِؿقا أهنؿ إن لؿ :الزيادات الؿتلخرة ما ُيـاقض أوائَؾ هذا التللقػ

ُه، قطعقا الزيادة فقف   2)وَيؿـعقا مـ الزيادة فقف أدى إلك الخؾؾ الذي ال يؿؽـ َسدُّ

مقا  ومـعقا مـفا، وحَظروا طؾك الػؼفاء الزيادة فقف وإضافة شلء آخر إلقف، وحرَّ

 طؾك ذلؽ الؿؼدار.  3)ا آخر، فقَقَػ مـ يضقُػ إلقف شقًً 

مقا طؾقفؿ يف ه ـٰذيـ الؽتابقـ مماكؾة األجاكب، وهؿ وكاكت أئؿُتفؿ قد حرَّ

مـ كان طؾك غقر مؾتفؿ، وحَظروا طؾقفؿ أكؾ الؾحؿان مـ ذبقحة مـ لؿ يؽـ 

                                                            

 ـ الشقخ بعده.الحخامقؿ جؿع حاخام، وهق فؼقف القفقد كؿا بقَّ   7)

 تؼدير الؽالم: لذلؽ قطعقا الزيادة فقف.  2)

 أي وَقػ الؽتاب.  3)
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مع كقهنؿ   7)طؾك ديـفؿ، ألن طؾؿاءهؿ طؾِؿقا أن ديـفؿ ال يبؼك يف هذه الخؾقة

تحت الذل والعبقدية إال أن يُصدوهؿ طـ مخالطة مـ هق طؾك غقر مؾتفؿ، 

مقا طؾقفؿ ا ألكُؾ مـ ذبائحفؿ وُمـاكحتفؿ، ولؿ ُيـْؿؽِـُْفؿ تؼريَر ذلؽ إال فحرَّ

بحجة يبتدطقهنا مـ أكػسفؿ ويؽذبقن هبا طؾك اهلل تعالك، ألن التقراة إكؿا 

مت طؾقفؿ مـاكحة غقرهؿ مـ األمؿ لًال ُيقافؼقا األزواَج  يف طبادة األصـام  َحرَّ

َم طؾقفؿ يف التقراة أكَؾ ذبا ا إلك ئح األمؿ التل يذبحقهنا قرباكً والشرك باهلل، وَحـرَّ

 طؾقفا اسُؿ غقِر اهلل تعالك، فلما الذبائح التل لؿ ُتـذبح 
َ
ل األصـام ألكف قد ُسـؿ 

ا لألصـام فؾؿ َتـطؼ التقراة بتحريؿفا، وإكؿا كطؼت بنباحة األكؾ مـ أيدي قرباكً 

اد األصـام غقرهؿ مـ األمؿ، ومقسك )طؾقف السالم  إكؿا هناهؿ طـ مـاكحة ُطــبَّ 

وأكِؾ ما يذبحقهنا طؾك اسؿفا، فؿا باُل همالء ال يلكؾقن مـ ذبائح الؿسؾؿقـ 

 وهؿ ال يذبحقن لألصـام وال يذكرون اسؿفا طؾقفا ؟!

فؾؿا كظر أئؿتفؿ إلك أن التقراة غقُر كاصؼٍة بتحريِؿ مآكؾ األمؿ طؾقفؿ إال 

فؿ ومخالطتِفؿ ُطبَّاد األصـام، وأن التقراة قد صرحت بلن تحريَؿ مماكؾتِ 

استدارِج الؿخالطِة إلك الؿـاكحة، وأن مـاكحَتفؿ إكؿا ُمـَِع مـفا خقَف   2)خقَف 

                                                            

الخؾقة هل الحال التل يؽقن فقفا صاحبفا غقر مختؾط بالـاس، والؿؼصقد هـا أن القفقد كاكقا   7)

 .يريدون الحػاظ طؾك ديـفؿ وطدم االختالط باألمؿ األخرى لًال يدخؾ يف طؼقدهتؿ ما لقس مـفا

 تؼدير الؽالم: لخقف.  2)



 49 تالعب الشقطان بعؼول القفود

 
ا استتباطفا إلك االكتؼال إلك أدياهنؿ وطبادة أوثاهنؿ، ووجدوا جؿقع هذا واضحً 

باحة، ووضعقا فقف مـ التشديد واآلصار اختؾؼقا كتابً  :يف التقراة ا يف طؾؿ الذ 

ل والؿشؼة، وذلؽ أهنؿ أمروهؿ أن واألغالل ما شغؾ ا هؿ فقف مـ الذُّ قهؿ بف طؿَّ

يـػخقا الرئة حتك يؿؾموها هقاء ويتلمؾقهنا، هؾ يخرج الفقاء مـ ثؼٍب مـفا أم 

مقها، وإن كان بعض أصراف الرئة الصؼً  ا ببعٍض لؿ ال، فنن خرج مـفا الفقاء حرَّ

د الذبقحة أن ُيدِخؾ يده  يف بطـ الذبقحة ويتلمؾ يلكؾقه، وأمروا الذي يتػؼَّ

ولق كان  -ا إلك الظفِر أو أحد الجاكبقـ بلصابعف، فنن وجد الؼؾَب مؾتصؼً 

قه  -االلتصاق بعرٍق دققٍؼ كالشعرة  مقه ولؿ يلكؾقه، وسـؿَّ ، يعـقن «اصريػً »حرَّ

بذلؽ أكف كجٌس وأكؾف حراٌم، وهذه التسؿـــقة هل أصُؾ بالئفؿ، وذلؽ أن التقراة 

مت طؾقفؿ أ هل الػريسة التل يػرتسفا األسد أو  «الطريػا»، و «الطــريػا»كؾ حرَّ

ٺ ﴿ :الذئب أو غقرهؿا مـ السباع، وهق الذي طرب طـف الؼرآن بؼقلف تعالك

، والدلقؾ طؾك ذلؽ أكف قال يف التقراة: )ولحًؿا يف الصحراء فريسًة ﴾ٺ ٿ

 ال تلكؾقه، ولؾؽؾب ألؼقه .

هذه الؾػظة يف التقراة يف قصة صقارف، وقد جاءت  «صريػا»وأصُؾ لػظ 

يقسػ )طؾقف السالم  لؿا جاء إخقتف طؾك قؿقصف بدم كذب، وزطؿقا أن الذئب 

ا يف الصحراء فريسًة ال تلكؾقا ، والػريسة إكؿا افرتسف، وقال يف التقراة: )ولحؿً 

 ا يف الصحراء.تقجد غالبً 
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لرب، ألهنؿ يسؽـقن ا  7)وكان سبب كـزول هذا طؾقفؿ أهنؿ كاكقا ذِوي أخبقة

َـّ مؽثقا يرتددون يف الرب والت ـــقف أربعقـ سـة، كاكقا ال يجدون صعامً  ا إال الؿ

قة أن أكؾ لحؿف ُيؾق ــ  ؿان، وفقف مـ الخاص  والسؾقى، وهق صائر صغقر يشبف السَّ

الؼؾب وَيذهب بالـُحزون والؼساوة، فننَّ هذا الطائر يؿقت إذا سؿع صقت 

يؼتؾف الربد، فللفؿف اهلل سبحاكف وتعالك أن َيسؽـ   2)افالرطد، كؿا أن الـُخطَّ 

جزائر البحر التل ال يؽقن هبا مطر وال رطد إلك اكؼضاء أواِن الؿطر والرطد، 

فقخرج مـ الجزائر ويـتشر يف األرض، فجؾب اهلل تعالك إلقفؿ هذا الطائر 

 ا.لقـتػعقا بف ويؽقن اغتذاؤهؿ بف كالدواء، لِــِغَؾِظ قؾقهبؿ وقسقهت

وا يف تػسقر  طـ مقضقطفا وما ُأريد هبا، « الطريػا»والؿؼصقد أن مشايخفؿ َتَعدَّ

وكذلؽ فؼفاؤهؿ اختؾؼقا مـ أكػسفؿ َهَذياكات وُخرافات تتعؾؼ بالرئة والؼؾب، 

ا مـ تؾؽ الشروط ففق دخـا ، ومعـك هذه الؾػظة أكف وقالقا: )ما كان مـ الذبائح سؾقؿً 

 ، وتػسقرها أكف حرام.«صريػا»ه الشروط ففق ا طـ هذصاهر، وما كان خارًج 

قالقا: ومعـك كص التقراة )ولحًؿا فريسًة يف الصحراء ال تلكؾقه، ولؾؽؾب 

أي إكؽؿ إذا ذبـحتؿ ذبقحة ولؿ تقجد فقفا هذه الشروط فال تلكؾقها، بؾ  :ألؼقه 

 تبقعقهنا طؾك مـ لقس مـ أهؾ مؾتؽؿ.

                                                            

 «.الؿعجؿ القسقط»أخبقة جؿع ِخباء، وهق البقت الؿصـقع مـ وبر أو شعر أو صقف. اكظر   7)

 «.الؿعجؿ القسقط»الـُخطَّاف كقع مـ الطققر. اكظر   2)
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روا ققَلف س مـ أهؾ مؾتؽؿ فلصِعؿقه )لؾؽؾب ألؼقه  أي لؿـ لق :وفسَّ

 وبِقعقه، وهؿ أحؼ هبذا الؾؼب وأشبف بالؽالب.

طرفقا أن أولًؽ السؾػ الذيـ  إحداهؿا :ثؿ إن هذه األمة الغضبقة فرقتان

ػقا  كذبقا طؾك اهلل وطؾك مقسك  -وهؿ فؼفاء القفقد  - «التؾؿقد»و  «الـِؿْشـا»ألَّ

، يزطؿقن أهنؿ كاكقا إذا الـبل، وهؿ أصحاب حؿاقات وتـطُّع ودطاوى كاذبة

اختؾػقا يف شلء مـ تؾؽ الؿسائؾ يقحل اهلل تعالك إلقفؿ بصقت يسؿعف 

قن هذا الصقت  بث »جؿفقُرهؿ يؼقل: )الحؼُّ يف هذه الؿسللة مع فالن ، ويسؿُّ

اؤون «ُققل إلك هذه  -وهؿ أصحاب طاكان وبـقامقـ  -، فؾؿا كظرت القفقد الؼرَّ

اكػصؾقا  :ا االفرتاء الػاحش والؽِذب الباردالشـقعة وهذ  7)الـَؿـحاالت

بقهؿ يف كؾ ما افرتوا  بلكػسفؿ طـ الػؼفاء وطـ كؾ مـ يؼقل بؿؼاالهتؿ، وكذَّ

طؾك اهلل، وزطؿقا أكف ال يجقز َقبقل شلء مـ أققالفؿ، حقث ادطقا أن اهلل تعالك 

 كان ُيقحل إلقفؿ كؿا ُيقحل إلك األكبقاء.

وكسبقها  -وهؿ فؼفاؤهؿ  -فا الحخامقؿ وأما تؾؽ التُّـرهات التل ألػ

مقا  :إلك التقراة وإلك مقسك ائقـ اصَّــرحقها كؾفا وألغقها، ولؿ ُيـحر  فنن الؼرَّ

مقا سقى لحؿ الـَجْدي شقًً  ا مـ الذبائح التل يتقلقن ذبقحتفا البتة، ولؿ ُيـحر 

ـِ أمف فؼط، مراطاًة لـص التقراة: )ال ُيـضُج الجدي بؾبـ أمف ، و لقسقا بؾب

                                                            

 أي األمقر الؿستحقؾة.  7)
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 بلصحاب ققاس بؾ أصحاب ضاهر فؼط.

ا مـ ففؿ الرباكققن، وهؿ أصحاب الؼقاس، وهؿ أكثر طددً  الػرقة الثاكقةوأما 

ائقـ، وفقفؿ الحخامقؿ الؿػرتون طؾك اهلل تعالك الؽذب، الذيـ زطؿقا أن اهلل  الؼرَّ

 «.بث ُققل»تعالك كان يخاصب جؿقعفؿ يف كؾ مسللة بالصقت الذي يسؿقكف 

الطائػة أشدُّ القفقد طداوة لغقرهؿ مـ األمؿ، ألن حخامقؿفؿ وهذه 

أوهؿقهؿ أن الؿلكقالت إكؿا َتـِحؾُّ لؾـاس إن استعؿؾقا فقفا هذا الِعـؾؿ الذي كسبقه 

إلك مقسك )طؾقف السالم  وإلك اهلل تعالك، وأن سائر األمؿ ال يعرفقن هذا، وأهنؿ 

رهات، فصار أحدهؿ يـظُر إلك مـ إكؿا شرففؿ اهلل تعالك هبذا وأمثال ذلؽ مـ ا لتُـّ

لقس طؾك مذهبف ومؾتف كؿا يـظر إلك الحققان البفقؿ، ويـظُر إلك مآكؾ األمؿ 

، وهذا مـ كقد الشقطان لفؿ ولعبِِف هبؿ، فنن  7)وذبائحفؿ كؿا يـظر إلك الَعِذرة

 الحخامقؿ قصدوا بذلؽ الؿبالغة يف مخالػتفؿ األمؿ واإلزراء طؾقفؿ وكسبتِفؿ إلك

 قؾة العؾؿ، وأهنؿ اختصقا دون األمؿ هبذه اآلصار واألغالل والتشديدات.

قالقا:  :اا وأكثَر تحريؿً ا وأشدَّ إصرً وكؾؿا كان الحخامقؿ فقفؿ أكثَر تؽؾػً 

 هذا هق العالؿ الرباين!

دون يف شرق األرض  ومؿا دطاهؿ إلك التشديد والتضقـقؼ أهنؿ ُمبدَّ

دة إال وإذا قدم طؾقفؿ رجؾ مـ أهؾ ديـفؿ مـ وغرهبا، فؿا مـ جؿاطة مـفؿ يف بؾ

                                                            

 الَعــــِذرة هل ما يخرج مـ اإلكسان مـ الغائط.  7)
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فنن كان مـ  :بالد بعقدة ُيظفر لفؿ الخشقكَة يف ديـفؿ والؿبالغَة يف االحتقاط

ا هؿ طؾقفؿ فة ففق َيشرع يف إكؽار أشقاء طؾقفؿ، ويقهـؿـفؿ التــزه طؿَّ الؿتػؼ 
(7  ،

هؾ بؾده، ويؽقن ويـِسبفؿ إلك قؾة الديـ، ويـِسب ما ُيـؽره طؾقفؿ إلك مشايخف وأ

ا، وقصده بذلؽ إما الرياسة طؾقفؿ وإما تحصقؾ بعض يف أكثر تؾؽ األشقاء كاذبً 

مآربف مـفؿ، وال سقؿا إن أراد الـُؿؼام طـدهؿ، فرتاه أول ما يــزل بـفؿ ال يلكؾ مـ 

قـ ذبَّاحفؿ أصعؿتفؿ وال مـ ذبائحفؿ، ويتلمؾ ِسؽ 
 قفؿ بعُض ر طؾُيـؽَ ، و 2)

أكا ال آكُؾ إال مـ ذبقحة يدي ، فرتاهؿ معف يف طذاب، ال يزال ويؼقل: )  3)أمره

قن يف ذلؽ،  يـؽر طؾقفؿ الؿباح، ويقهؿفؿ تحريؿف بلشقاء يخرتطفا حتك ال َيُشؽُّ

اه وأكرمف  : 4)فنن قِدم طؾقفؿ قادم آخر فخاف الؿؼقُؿ أن يـتؼَض طؾقف الؼادم تؾؼَّ

ـُ ما فعؾف األ ول، ويؼقل لفؿ: )لؼد طظَّؿ وسعك يف مقافؼتف وتصديؼف، فقستحس

ى كامقس الديـ يف قؾقب هذه الجؿاطة، وشدَّ  اهلل تعالك ثقاب فالن ، إْذ ققَّ

 سقاج الشرع طـدهؿ، وإذا لؼقف ُيظفر مـ مدحف وشؽره والدطاِء لف ما يمكد أمره.

                                                            

ؾقفؿ التـزه طؿا هؿ فقف مـ الحال الديـقة، وكؾؿة )طؾقفؿ  مثبتتة يف أي يقهؿفؿ أكف يـبغل ط  7)

كسختل طزير وطؾل، ولعؾف سبؼ قؾؿ مـ ابـ الؼقؿ )رحؿف اهلل ، فنن األشبف بالسقاق كؾؿة 

 )طؾقف ، واهلل أطؾؿ.

 أي الجزار.  2)

 .اا وغامًض أي يؽقن أمره طـدهؿ مـؽرً   3)

 أي ُيػِسد طؾقف ما فعؾف.  4)
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ا لؿا جاء بف األول مـ التشديد والتضقـقؼ لؿ وإن كان الؼادم الثاين مـؽِرً 

يـِسبقكف إما إلك الجفؾ وإما إلك رقة الديـ، ألهنؿ يعتؼدون يؼع طـدهؿ بؿققع، و

 أن تضقـقؼ الؿعقشة وتحريؿ الحالل هق الؿبالغة يف الديـ.

د وُيضق ؼ طؾقفؿ، هذا إن وهؿ أبدً  ا يعتؼدون الصقاب والحؼ مع مـ ُيشد 

 كان الؼادم مـ فؼفائفؿ.

الُعجاب مـ  فلما إن كاكقا مـ ُطبــَّادهؿ وأحبارهؿ ففـاك ترى الَعجب

ــ التل ُيـْحِدثفا وُيؾحؼفا بالػرائض، فرتاهؿ   7)الـامقس الذي يعتؿده والسُّ

ُهؿْ  ُمسؾ ؿقـ لف مـؼاديـ، وهق َيـْحــَتؾُِب َدرَّ
، وَيـْجَتــؾُِب ِدرهـَؿفؿ، حتك إذا  2)

ا مـ مسؾؿ ا جؾس طؾك قارطة الطريؼ يقم السبت أو اشرتى لبـً بؾغف أن يفقديً 

 وسبَّف يف مجؿع القفقد، وأباح طرضف وكسبف إلك قؾة الديـ.  3)َثَؾَبفُ 

أهنؿ إذا رأوا األمر أو  فصٌل، ومن تالطب الشقطان بفذه األمة الغضبقة

الـفل مؿا ُأمروا بف أو ُكفقا طـف شاًقا طؾقفؿ صؾبقا التخؾص مـف بقجقه الـحقؾ، 

 ؾؽ والرياسة.فنن َأطقتفؿ الحقؾة قالقا: هذا كان طؾقـا لؿا كان لـا الـؿُ 

                                                            

 «.الؿعجؿ القسقط»سقاق الؼاكقن والشريعة. اكظر ، وتعـل يف هذا الكؾؿة الـامقس لفا طدة معانٍ   7)

هؿ أي يحتؾب البفقؿة التل تدر حؾقبً   2) ا، كـاقة وكحقها، يعـل بذلؽ أكف يلخذ ا كثقرً يحتؾب درَّ

 أكػس ما طـدهؿ مـ الخقر.

 «.الؿعجؿ القسقط»الثؾب هق العقب والتـؼص. اكظر   3)
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فؿـ ذلؽ أهنؿ ُأمِروا إذا أقام َأَخقان يف مقضع واحد ومات أحُدهؿا ولؿ 

يـؽحفا،   7)فال تـخرج امرأة الؿقت إلك رجؾ أجـبل، بؾ َوَلَد َحـِؿق فا :اُيْعـــِؼب ولدً 

، فنن أبك أن يـؽِحفا خرجت مشتؽقة  2)وأوُل ولٍد ُيقلُِدها ُيـسُب إلك أخقف الدارج

ا ألخقف يف إسرائقؾ شقخِة ققمف تؼقل: )قد أبك ابـ َحـِؿل أن َيستبؼل اسؿً مـف إلك م

ــُػف أن يؼػ ويؼقل: )ما أردُت  ولؿ ُيِرد كؽاحل ، فُقحضُره الحاكؿ هـاك وُيؽؾ 

بقدها وتبصؼ يف وجفف   3)كؽاحفا ، فتتـاوُل الؿرأة َكعؾُف فتخرجُف مـ رجؾف وتؿِسُؽف

جؾ الذي ال يبـل بقت أخقف ، وُيدطك فقؿا بعد بـ وتـادي طؾقف: )كذا فؾـُقصـَع با لرَّ

 «.بـل مخؾقع الـعؾ»بـقه بـ   4)، وُيــــــَبــزُ «الؿخؾقع الـَّعؾ»

هذا كؾُّف مػرتض طؾقفؿ فقؿا يزطؿقن يف التقراة، وفقف حؽؿة ُمؾِجًٌة لؾرجؾ 

ثر كؽاحفا إلك كؽاح زوجة أخقف الدارج، فنكف إذا طؾؿ أن ذلؽ يـاُلف إن لؿ يـؽِْحفا آ

ا لفا، َزِهًدا يف كؽاحفا، أو كاكت هل زاهدة يف كؽاحف مبغضة طؾقف، فنن كان مبغًض 

استخرج لفؿا الػؼفاء حقؾة َيتخؾص هبا مـفا وتتخؾص مـف، فقُؾزمقهنا الحضقر  :لف

ـقهنا أن تؼقل: )َأبَـك ابـ َحـؿل أن يؼقؿ  طـد الحاكؿ بؿحضر مـ مشايخفؿ، وُيؾؼ 

                                                            

 حؿقُّفا أي َحــؿـُقها وهق أخق زوجفا.  7)

 «.لسان العرب»خقف الدارج أي الؿقت. اكظر أ  2)

ُجؾ.  3)  أي الرُّ

 «.لسان العرب»ُيــــــبِز أي ُيؾؼب. اكظر   4)
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رائقؾ، لؿ ُيرد كؽاحل ، فقُؾزمقهنا بالؽذب طؾقف ألكف أراد كؽاحفا ا يف إسألخقف اسؿً 

ـقها هذه األلػاظ قالتفا، فقلمروكف بالؽذب وأن يؼقم ويؼقل: )ما  وكِرهتف، فنذا لؼَّ

فا ، ولعؾَّ ذلؽ سمُلف وأمـقتُف، فقلمروكف بلن يؽذب، ولؿ يؽِػـفؿ أن أردُت كؽاَح 

والبُصاق يف   7)طقها طؾك اإلخراق بفكَذبقا طؾقف وألزمقه أن يؽِذب حتك سؾَّ 

 «.البقاما والحالقس»وجفف، وُيسؿقن هذه الؿسللة 

وقد تؼدم مـ التـبقف طؾك حقؾفؿ يف استباحة محارم اهلل تعالك بعُض ما فقف 

 كػاية، فالؼقم بقُت الحقؾ والؿؽر والخبث.

الحقؾ بلكقاع  )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طقن يف طفد رسقل اهلل وقد كاكقا يتـقَّ 

والؽقد والؿؽر طؾقف وطؾك أصحابف، ويُردُّ اهلل سبحاكف وتعالك ذلؽ كؾف طؾقفؿ، 

ؾقا طؾقف قف مـ كقدهؿ، فتحقَّ ا، واهلل تعالك ُيـج  فتحقَّؾقا طؾقف وأرادوا قتؾف مرارً 

أرادوا صرحفا طؾقف وهق جالس يف ضؾ   2)وصعدوا فقق سطٍح وأخذوا رًحا

، فؼام مـصرفً 
ُ
 ا، وأخذ يف حرهبؿ وإجالئفؿ.حائط، فلتاه القحل

ره اهلل تعالك هبؿ.  ومؽروا بف وضاهروا طؾقف أطدائف مـ الؿشركقـ، فظػَّ

ر اهلل تعالك برئقسفؿ فؼتؾف.  ومؽروا بف وأخذوا يف جؿع العدو لف، فظػَّ

                                                            

 «.الؿعجؿ القسقط»اإلخراق بف أي الؽذب طؾقف. اكظر   7)

 «.الؿعجؿ القسقط»الرحا: أداة ُيطحـ هبا. اكظر   2)
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ؿ، فلطؾؿف اهلل تعالك بف وكجاه مـف.  ومؽروا بف وأرادوا قتؾف بالسُّ

قؾ إلقف أكف يػعؾ الشلء ولؿ يػعؾف، ومؽروا بف وسحروه، حتك كان ُيـخ

 فشػاه اهلل تعالك وخؾَّصف.

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿ :ومؽروا بف يف ققلفؿ

ل الـفار ﴾ڤ ، يريدون بذلؽ تشؽقؽ الؿسؾؿقـ يف كبقتف، فنهنؿ إذا أسؾؿقا أوَّ

اصؿلن الؿسؾؿقن إلقفؿ، وقالقا: )قد اتَّبعقا الحؼ وضفرت لفؿ أدلتف ، فقؽػرون 

يـجحدون كبقتف ويؼقلقن: )َلـْؿ كؼصد إال الـحؼ وات ـباطف، فؾؿا تبقـ آخر الـفار و

 رجعـا طـ اإليؿان بف ، وهذا مـ أطظؿ ُخبثفؿ ومؽرهؿ. :لـا أكف لقس بف

مجتفديـ يف الؿؽر والخبث إلك أن أخزاهؿ اهلل   7)ولؿ يزالقا ُمقِضعقـ

قفؿ  )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بقِد رسقلف وأتباطف  ورضل طـفؿ أطظؿ الخزي، ومزَّ

 كؾ مؿزق، وشتَّت شؿؾفؿ كؾ مشتَّت.

وُيصالحقكف، فنذا خرج لحرِب  )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وكاكقا ُيعاهدوكف 

 طدوه كؼضقا طفده.

ها، وأذلفا وقطَّعفؿ يف األرض  :ولؿا َسؾب اهلل تعالك هذه األمَة ُمؾَؽفا وِطزَّ

                                                            

يف  )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قل الـبل ُمقِضعقـ أي مسرطقـ، مـ اإليضاع وهق السرطة، ومـف ق  7)

 حجتف: طؾقؽؿ بالسؽقـة، فنن الرب لقس باإليضاع.
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، طان إلى التدبقر بالؿؽر والدهاء والخداعاكتؼؾوا من التدبقر بالُؼدرة والسؾ

وكذلؽ كؾ طاجز جبان، سؾطاُكف يف مؽره وخداطف وَبـْفــتِف وكِذبف، ولذلؽ كان 

الـساء بقت الؿؽر والخداع والؽذب والخقاكة، كؿا قال اهلل تعالك طـ شاِهِد 

 .﴾ې ې ې ې ى ى ائ ائ﴿ :قال  7)يقسػ )طؾقف السالم  أكف

أهنؿ ُيؿث ــؾقن أكػسفؿ بعـــــــاققد األمة  ومن تالطب الشقطان بفذه

، وسائَر األمؿ بالشقك الؿحقط بلطالل حقطان الؽْرم، وهذا مـ غاية  2)الَؽــْرم

جفؾفؿ وَسَػِففؿ، فنن الؿعتـقـ بؿصالح الؽْرم إكؿا َيـجعؾقن طؾك أطالل حقطاكف 

مؿ إال الضرر الشقَك حػًظا لف وِحقاصًة وصقاكًة، ولسـا كرى لؾقفقد مـ سائر األ

غار، كؿا يػعؾ الـاُس بالشقك.  والذل والصَّ

ك شػتقف أهنؿ يـتظرون قائؿً ومن تالطبه بفم  ا مـ َوَلِد داوَد الـبل إذا حرَّ

هق الؿسقح الذي  -بزطؿفؿ  -بالدطاء مات جؿقع األمؿ، وأن هذا الـُؿـتَظر 

، ففؿ أكثُر (3)دجالالحؼقؼة إكؿا يـتظرون مســــقح الضاللة الُوِطدوا بف، وهؿ يف 
                                                            

 يف كسخة طزير )أن ، والؿثبت مـ كسخة طؾل.  7)

 الؽْرم هق العـب.  2)

  طـ أكس بـ مالؽ )رضل اهلل طـف : يتبع 2944جاء ذلؽ يف الحديث الذي رواه مسؾؿ )  3)

 .االدجال مـ يفقد أصبفان سبعقن ألػً 

قصة الؿسقح »وأصبفان مـ مدن إيران، واكظر لؾتقسع كتاب الشقخ األلباين )رحؿف اهلل  

 «.وقتؾِف إياه  طؾقف السالم)الدجال، وكزول طقسك 
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أتباِطف، وإال فؿسقُح الفدى طقسك ابـ مريؿ )طؾقف السالم  يؼتُؾفؿ، وال ُيبؼل 

 ا.مـفؿ أحدً 

واألمؿ الثالُث تـتظر مـَتـَظًرا يخرج يف آخر الزمان، فنهنؿ ُوِطدوا بف يف كؾ مؾة، 

تؾ والؿسؾؿقن يـتظرون كـزوَل الؿسقِح طقسك ابـ مريؿ مـ السؿاء لؽسر الصؾقب وق

ف مـ القفقد وُطـبَّاِده مـ الـصارى، ويـتظرون خروج الؿفدي مـ 
الخــزير وقتؾ أطدائِ

 ا.ا وضؾؿً  كؿا ُمؾًت جقرً ، يؿأُل األرض طداًل  7)أهؾ بقت الـبقة

أهنؿ يف العشر األَُوِل مـ  فصٌل، ومن تالطب الشقطان بفذه األمة الغضبقة

ِل مـ كؾ سـة يؼقلقن يف صالهتؿ: )كؿ تؼقل األمؿ: أيـ إلـُٰففؿ ؟  الشفر األَوَّ

 . 2) استقؼظ من رقدتكاكتبف، كؿ تـام يا رب ؟ 

وهمالء إكؿا أقدمقا طؾك هذه الُؽػريات مـ ِشدة ضجرهؿ مـ الذل 

ا، فلوقعفؿ ذلؽ يف الؽػر والتزكدق والعبقدية واكتظاِر فرج ال يزداد مـفؿ إال ُبعدً 

اهلل سبحاكف وتعالك هبذه الؿـاجاة  وا طؾكؤالذي ال َيستحسـُف إال أمثالفؿ، وتجرَّ 

بذلؽ لقـتخل لفؿ ويحؿل لـػسف، فؽلهنؿ ُيـخربوكف   3)الؼبقحة، كلهنؿ َيـَخقكف

                                                            

ورد يف خروج الؿفدي طدة أحاديث، كؼؾ جؿؾة مـفا الشقخ األلباين )رحؿف اهلل  يف   7)

  .2378، 2293، 2236، 7529« )الصحقحة»

 قؾة أدهبؿ مع اهلل تعالك وسقء تقققرهؿ لف.لك إاكظر   2)

، وطؾقف فؿعـك يـخقكف أي «الؿعجؿ القسقط»الـخقة هل العظؿة والؽربياء والحؿاسة، كؿا يف   3)
= 
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سبحاكف وتعالك بلكف قد اختار الخؿقل لـػسف وألحبابف وأبـاء أكبقائف، فقـتَخقكف 

قت! ـباهة واشتفار الص   لؾـَـّ

ؼشعرُّ جؾُده، وال َيشؽُّ يف فرتى أحَدهؿ إذا تال هذه الؽؾؿاِت يف الصالة ي

ه  أن هذه الؿـاجاة تؼع طـد اهلل تعالك بؿققع طظقؿ، وأهنا تمثُر فقف وتحركف وهتزُّ

ـــقف.  وُتــــخ 

، فؿـ أكفم يـسبون إلى اهلل سبحاكه وتعالى الـدم طؾى ما يػعل  7)ومن ذلك

خؾؼ البشر  ذلؽ ققلفؿ يف التقراة التل بليديفؿ: وكِدَم اهلل سبحاكف وتعالك طؾك

 الذيـ يف األرض وشؼَّ طؾقف، وطاد يف رأيف.

 وذلؽ طـدهؿ يف قصة ققم كقح.

ا رأى فساد ققم كقح، وأن وزطؿقا أن اهلل سبحاكف وتعالك وتؼدس لؿَّ 

هؿ وكػرهؿ قد َطُظؿ  كِدم طؾك خؾؼ البشر. :شرَّ

وطاَدتف   3)بؽك طؾك الطقفان حتك رمِدَ   2)إكف :وكثقٌر مـفؿ يؼقل

                                                            
= 

 يستثقرون فقف العظؿة والؽربياء والحؿاسة.

 أي: ومـ أمثؾة جرأهتؿ طؾك اهلل تعالك.  7)

 .-ا بقرً ا كسبحاكف وتعالك طؿا يؼقلقن طؾقً  -أي اهلل   2)

 الرمد: مرض يصقب العقـقـ.  3)
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 ، وأكف طضَّ طؾك أكامؾف حتك جرى الدُم مـفا.الؿالئؽة

طؾك بـل إسرائقؾ،  «شاؤول »إن اهلل تعالك كِدم طؾك تؿؾقؽِف  :اوقالقا أيًض 

 وأكف قال ذلؽ لَشؿقيؾ.

ا )طؾقف السالم  لؿا خرج مـ السػقـة بدأ ببـاء مذبٍح ا أن كقًح وطـدهؿ أيًض 

ب طؾقف ُقرباكَ  ، فؼال اهلل  7)ستـشؼ رائحة الُؼتارقـ، وأن اهلل تعالك اهلل تعالك وقرَّ

تعالك يف ذاتف: لـ ُأطاِود لعـة األرض بسبب الـاس، ألن خاصَر البشر مطبقع طؾك 

 الرداءة، ولـ ُأهؾؽ جؿقع الحققان كؿا صـعُت.

رضل اهلل تعالك )وأصحاَبف  )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وقد واجفقا رسقل اهلل 

: )إن )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مـفؿ لؾـبل  بلمثال هذه الُؽػريات، فؼال قائؾ  طـفؿ

اهلل سبحاكف وتعالك خؾؼ السؿاوات واألرض يف ستة أيام ثؿ اسرتاح ، فشؼَّ ذلؽ 

ڦ ڦ ﴿ا لفؿ ، فلكـزل اهلل تعالك تؽذيبً )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؾك الـبل 

  2).﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

أطداء  ، فننَّ ﴾چ ڇ ڇ ڇ﴿ :ذلؽ  3)وتلمؾ ققلف تعالك َطــِؼقَب 

ه  )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ الرسقل  كسبقه إلك ما ال يؾقؼ بف، وقالقا فقف ما هق ُمــزَّ

                                                            

 «.الؿعجؿ القسقط»الُؼــتار دخان ذو رائحة خاصة يـبعث طـ الطبخ أو االحرتاق. اكظر   7)

 «.الـفاية»الؾغقب هق التعب واإلطقاء. اكظر   2)

 َطــِؼقب أي بعد.  3)
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أن يصرب طؾك ققلفؿ، ويؽقن لف أسقٌة بربف   سبحاكف وتعالك)طـف، فلمره اهلل 

 حقث قال أطداؤه فقف ما ال يؾقؼ بف.  سبحاكف وتعالك)

أغـقاء، ولفذا  ألبل بؽر: )إن اهلل فؼقر وكحـ «فِـحاص»وكذلؽ قال 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ :مـ أمقالـا ، فلكـزل اهلل سبحاكف وتعالك  7)استؼرَضـا

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

 . 2)﴾ٹ ٹ ٹ

 :ا: يد اهلل مغؾقلة كؿا حؽك اهلل ذلؽ سبحاكف طـفؿ يف ققلفوقالقا أيًض 

 .﴾                 ڭ﴿

ل مـ كؾ ســـــة: يا إلـَٰفـا وإلـَٰف شر األُ ويؼــــــقلقن يف العَ  َوِل مـ الشفر األَوَّ

: اهلل إلـٰف إسرائقؾ  3)آبائـا، امُؾـؽ طؾك جؿقع أهؾ األرض، لقؼقَل كؾُّ ذي َكَسَؿة

 قد َمَؾؽ، ومؿؾؽُتف يف الؽؾ ُمتسؾ طة.

ا: وسقؽقن هلل تعالك الـُؿؾؽ، ويف ذلؽ الققِم ويؼقلقن يف هذه الصالة أيًض 

                                                            

ى ى ۉ ې ې ې ې ﴿ :أي: صؾب مـا أن ُكؼِرضف، قال ذلؽ لؿا أكزل اهلل تعالك  7)

 ، كؿا رواه ابـ جرير يف تػسقر اآلية الؿذكقرة.﴾ائ ائ ەئ ەئ

اكظر تػسقر اآلية وسبب كزولفا يف تػسقر ابـ جرير وكذا تػسقر ابـ أبل حاتؿ، )سقرة آل   2)

  .787طؿران: 

 «.الـفاية»الـَّسؿة هل الروح. اكظر   3)
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 ا.ا واسؿف واحدً تعالك واحدً  يؽقن اهلل

ويعـقن بذلؽ أكف ال َيظفر أن الـُؿؾؽ هلل تعالك إال إذا صارت الدولة لؾقفقد 

  سبحاكف وتعالك)الذيـ هؿ صػقُتف وُأمتف، فلما ما دامت الدولة لغقر القفقد فنكف 

 كر طـد األمؿ، مطعقٌن يف مؾؽف، مشؽقٌك يف قدرتف.خامُؾ الذ  ِ

أهنؿ ُمقلعقن بالؼـــــدح يف األكبقاء  قطان بـفمفصٌل، ومن تالطب الش

أه اهلل تعالك  ــتفؿ، وقد آذوا مقسك )طؾقف السالَم  يف حقاتف، وكسبقه إلك ما برَّ وأِذيَّ

گ ﴿ :مـف، وهنك اهلل سبحاكف هذه األمة طـ االقتداء هبؿ يف ذلؽ حقث يؼقل

 . ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

مـ حديث أبل هريرة )رضل اهلل طـف  طـ الـبل « الصحقحقـ»وثبت يف 

قال: كاكت بـق إسرائقؾ يغتسؾقن طراًة يـظر بعضفؿ إلك  )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

مقسك أن يغتسؾ ، وكان مقسك يغتسؾ وحده، فؼالقا: )واهلل ما يؿـع  7)بعض

 ، فذهب مقسك يغتسؾ فقضع ثقبف طؾك َحَجٍر، فػرَّ الحجُر  2)معـا إال أكف آَدرُ 

مقسك بلثرِه يؼقل: )ثقبل يا حجر، ثقبل يا حجر ، حتك َكَظَرْت   3)بثقبف، فجؿَح 

 بـق إسرائقؾ إلك مقسك وقالقا: واهلل ما بؿقسك مـ بلس.

                                                            

 أي يـظر بعضفؿ إلك طقرة بعض.  7)

 آدر أي بف اكتػاخ يف خصقتف.  2)

ه شلء. اكظر جؿح أي أسرع إسراطً   3)  «.الـفاية»ا ال يُردُّ
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  2)ا، فؼال أبق هريرة: واهلل إكف لـــَــَدٌب بالحجر ضربً   7)وأخذ ثقبف فَطــِػــَؼ 

  3)ا بالحجر.بالحجر ستة أو سبعة ضربً 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿ :عالك هذه اآليةوأكـزل اهلل ت

 .﴾ڱ ڱ ڱ ں

وقال ابـ جرير: حدثـا ابـ حؿقد، حدثـا يعؼقب طـ جعػر طـ سعقد: قالت 

ـِرِه.   4)بـق إسرائقؾ: إن مقسك آدر، وقالت صائػة: هق أبرص مـ شدة َتــَســتُـّ

ـُ سقريـ طـ أبل هريرة طـ الـبل  : إن مقسك )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وقال اب

ـقرً رجاًل كان  ـ آذاه ا، ال يؽاد ُيرى مـ جؾده شلٌء استحقاء مـف، فآذاه مَ  حقِــــقًا ِســتـ 

ـر إال مـ طقٍب يف جؾِده، إما برٌص وإما  ــستُـّ ر هذا التَـّ مـ بـل إسرائقؾ وقالقا: ما َتستَـّ

ئف مؿا قالقا، وذكر الحديث. ُأْدرٌة وإما آفٌة، وإنَّ اهلل أراد أن ُيــبـــــر 
(5  

وقال سػقان بـ حسقـ طـ الــــحؽؿ طـ ابـ جبقـــــر طـ ابـ طـــباس طـ 

                                                            

 «.الـفاية»َصِػؼ أي أخذ يف فعؾ ما. اكظر   7)

الـَدب أثر الجرح إذا لؿ يرتػع طـ الجؾد، فُشبف بف أثر «: الـفاية»قال ابـ األثقر )رحؿف اهلل  يف   2)

 الضرب يف الحجر. 

 ػظ لؾبخاري، وقد ضبطت الـص مـف. ، والؾ339  ومسؾؿ )278رواه البخاري )  3)

 اكظر كالمف هذا يف تػسقر اآلية الؿذكقرة يف تػسقره )رحؿف اهلل .  4)

 اكظر كالمف هذا يف تػسقر اآلية الؿذكقرة يف تػسقره )رحؿف اهلل .  5)
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قال: صعد مقسك  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿ :طؾل بـ أبل صالب يف ققلف تعالك

: )أكت قتؾتَف، وكان أشدَّ حًبا  7)وهاروُن الجبؾ، فؿات هاروُن، فؼالت بـق إسرائقؾ

وا لـا مـؽ وألقـ لـا مـؽ ، وآذوه بذلؽ، فلمر اهلل تعا لك الؿالئؽة فحؿؾتف حتك َمـــرُّ

حتك َطرف بـق إسرائقؾ أكف قد   2)بف طؾك بـل إسرائقؾ، وتؽؾَّؿت الؿالئؽة بؿقتف

أه اهلل تعالك مـ ذلؽ، فاكطؾؼقا بف فدفـقه، فؾؿ يطَّؾَِع طؾك قبـــره أحٌد مـ  مات، فبـرَّ

َخؿ خــؾؼ اهلل تعالك إال الرَّ
 .، فجعؾف اهلل تعالك أصؿَّ أبؽؿ 3)

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿ :وقال اهلل تعالك

 . ﴾ې ې ې

، فنهنا جؿؾة يف مقضع ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې﴿ :وتلمؾ ققلف

 الحال، أي: )أتمذوكـل وأكتؿ تعؾؿقن أين رسقل اهلل إلقؽؿ ، وذلؽ أبؾغ يف العـاد.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿ :وكذلؽ الؿسقح قال

 . ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

 ففذا قؾقٌؾ مـ كثقٍر مـ أذاُهؿ ألكبقائفؿ.

                                                            

 . طؾقف السالم)أي قالت لؿقسك   7)

 .أي بسبب مقتف وأكف لؿ يؽـ مؼتقاًل   2)

َخؿ كقع مـ ال  3)  «.الـفاية»طقر معروف، واحدتف رَخؿة، وهق مقصقف بالغدر، وققؾ: بالؼذر. اكظر الرَّ
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 وأما أذاهؿ لفؿ بالؼتؾ والـػل فلشفُر مـ أن ُيذكر.

بُجفِدهؿ بالؼقل والػعؾ،  )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ولؼد بالغقا يف أذى الـبل 

 حتك ردَّهؿ اهلل تعالك خاسًقـ.

 أمة لقط ومـ قدحفؿ يف األكبقاء ما كسبقه إلك كص التقراة أكف لؿا أهؾؽ اهلل

ك لقصً  َـّ ابـتاه أن األرض قد خؾت مؿـ يستبِؼقـ  :ا بابـتقف فؼطلػسادها وكجَّ ض

، فؼالت الصغرى لؾؽربى: )إن أباكا شقٌخ، ولؿ يبؼ يف األرض إكساٌن  7)مـف َكْساًل 

ل كسؼل أباكا خؿرً  2)يلتقـا كسبقؾ البشر ا وُكضاجُعف لـستبؼل مـ أبقـا ، ففُؾؿ 

بزطؿفؿ، فـسبقا إلك الـبل أكف سؽَِر حتك لؿ َيعرف ابـتقف، ثؿ   ، فػعؾتا ذلؽكساًل 

ًَفؿا وأحَبؾفؿا تف وهق ال يعرففؿا، فقلدت إحداهؿا ولدً   3)وصِـــ ، «مقاب»ا سـؿَّ

ت ولدها   . 4)، يعـل أكف مـ َقبقؾفا«ابـ طؿل»يعـل أكف مـ األب، والثاكقة سـؿَّ

قراة، فؾؿ يؽـ كؽاُح وقد أجاب بعضفؿ طـ هذا بلكف كان قبؾ كـزول الت

ُبـفؿ، فنن فقفا أن إبراهقؿ الخؾقؾ خاَف يف ذلؽ األقارب حرامً  ا، والتقراة ُتؽذ 

ا لف طؾك زوجتف سارة، فلخػك كؽاحفا وقال: العصر أن يؼتَؾف الِؿصِريقن حسدً 

                                                            

 .أي: ُيــــِجبـ مـف كساًل   7)

 أي: َيـــؽحـا كحال البشر.  2)

  مـف.أحَبؾفؿا أي حؿاَل    3)

 أي مـ جفتفا يف العائؾة.  4)
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 ا مـف بلكف إذا قال ذلؽ لؿ يبَؼ لؾظـقن إلقفؿا سبقؾ.)هل أختل ، طؾؿً 

ا يف ذلؽ الزمان، تحريؿ كؽاِح األخِت كان ثابتً وهذا أضفر دلقؾ طؾك أن 

 فؿا ضـُّؽ بـؽاح البـت الذي لؿ ُيشرع وال يف زمـ آدم )طؾقف السالم .

ا يف التقراة التل بليديـفؿ قصٌة أطجب مـ هـذه، وهـل أن يفـقذا وطـدهؿ أيًض 

ــَده األكــرب مـــ امــرأٍة يؼــال لفــا ج ول ــل زوَّ ـــ يعؼــقب الـب ، فؽــان يلتقفــا «تامــار» :ب

ج يفقذا ولده اآلخر هبـا، فؽـان  7)استدبرً م ، فغِضب اهلل تعالك مـ فعؾف، فلماتف، فزوَّ

ُل األوالِد مـدطًقا ِطؾؿً   2)إذا دخؾ هبا أكـَزل طؾك األرضِ  ا مـف بلكف إن أْوَلدها كـان أوَّ

ا، فلمرهـا ا إلك أخقف، فؽِره اهلل تعالك ذلؽ مــ فعؾـف، فلماتـف أيًضـباسؿ أخقف ومـسقبً 

ا مــ أن يصـقَبف ولُده ويتؿَّ طؼُؾف، حذرً  «شقال»الؾ حاق ببقت أبقفا إلك أن يؽُبَر يفقذا ب

ما أصاب أخَقيف، فلقامت يف بقت أبقفا، ثؿ ماتت مـ بعُد زوجُة يفـقذا، وصـِعد إلـك 

بنصـعاد َحــْؿِقها إلـك الؿـــزل « تامـار»مــزل لقحـرس غـؿـف، فؾؿـا ُأخـربت الؿـرأة 

واين وجؾس ، فؾؿـا  4)ــبَــِؼــفِ َش طؾك صريِؼف لعؾؿفا بِ   3)ت يف ُمستشَرٍف لبِست ِزيَّ الزَّ

ـَ طـدها طصاُه  زاكقةً   5)مر هبا خاَلـفا فراَودها فطالبتف باألُجرة، فقطدها بِـَجدٍي ورَه
                                                            

 أي يلتقفا يف ُدُبِرها.  7)

  فرجفا.أي أكـزل َمـِــقَُّف يف األرض ولقس يف  2)

 مستشرف أي مؽان مشِرٍف ضاهر.  3)

بؼ هق شدة الشفقة. اكظر   4)  «.الؿعجؿ القسقط»الشَّ

 خاَلـفا أي ضـفا.  5)
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ـــتَـــفُ  7)وخاتؿُف ودخؾ هبا، فعؾَِؼت مـف طؾِؼـت مــ   2)، فؾؿـا ُأخبِـــر يفـقذا أن َكـــــَـّ

هــٰذيـ أكـا   3)ا، فبعَثـت إلقـف بخاتؿـِف وطصـاه، فؼالـت: مِــ رب  الزكا أفتـك بنحراقفـ

 حامؾ.

 فؼال: صدقِت، ومتك ذلؽ ؟

واطتذر بلكف لؿ يعرففا، ولؿ يستِحؾ معاودهتا، وال تسؾقؿفا إلك ولده، 

 . 4)وطؾِؼت مـ هذا الزكا بِعاِرض

.
ُّ
  5)قالقا: ومِـ وَلِدها داوُد الـبل

إلك أهؾ بقت الـبقة ما ُيؼارُب ما كسبقه ويف ذلؽ مـ كسبتفؿ الزكا والؽػر 

 إلك لقط )طؾقف السالم .

وهذا كؾُّف طـدهؿ ويف كص  كتاهبؿ، وهؿ يجعؾقن هذا كَسًبا لداود وسؾقؿان 

 )طؾقفؿا السالم  ولؿسقِحفؿ الؿـتظر.

، «َمـؿازير»ومـ العجب أهنؿ يجعؾقن الؿسؾؿقـ أوالد زكا، ويسؿقهنؿ 

                                                            

 أي حؿؾت مـف.  7)

ـف: امرأة االبـ وامرأة األخ. اكظر   2)  «.الؿعجؿ القسقط»الَؽـــــَـّ

 َربُّ هـٰذيـ، أي مالؽفؿا.  3)

ْكــــــقة. ا، بسبب تؾؽأي هؽذا َطــَرًض   4)  الزَّ

 هذه فِرية أخرى طؾك األكبقاء.  5)



 69 تالعب الشقطان بعؼول القفود

 
لقلد الزكا، ألنَّ شْرطفؿ أن الزوج إذا راجع زوجتف  ، وهق اسؿٌ «َمـؿزير»واحدها 

 ا غقره فلوالدهؿا أوالد زكا.بعد أن كؽحت زوًج 

وزطؿقا أن ما جاءت بف شريـــعة اإلســـالم مـ ذلؽ هق مـ مـــقضــقطات 

 طبد اهلل بـ سالم، قصد بف أن يجعؾ أوالد الؿسؾؿقـ َمـؿازير بزطؿفؿ.

قد رأى أحالًما تدل طؾك أكف  ف وسؾؿ )صؾك اهلل طؾققالقا: وكان محؿد 

، فسافر إلك الشام يف تجارة لخديجة، واجتؿع بلحبار القفقد  7)صاحب دولة

وقصَّ طؾقفؿ أحالمف، فعؾِؿقا أكف صاحب دولة، فَلصَحبقه طبَد اهلل بـ سالم، 

فؼرأ طؾقف ُطؾقم التقراة وفِؼَففا مدًة، وكســــــــبقا الػصاحة واإلطــــــــجاز 

ره طبد اهلل بـ سالم ال ــــــذي يف الؼرآن إلك طبد اهلل بـ سالم، وأن مـ جؿؾة ما قرَّ

ا إال بعد أن يـؽحفا رجؾ آخر، لقجعؾ أوالَد أن الزوجة ال تحؾُّ لؾُؿطؾ ِؼ ثالثً 

 الؿسؾؿقـ أوالَد زكا.

 ؿقرهؿ.وال ريب أن مثؾ هذا الَبفِت يروج طؾك كثقر مـ َح 

صٍؾ وَبـفٍت حـََؿؾًة، كؿا لؾحؼ حؿؾة، ولقس وقد خؾؼ اهلل تعالك لؽؾ با

 وراء هذا الَبفت َبـفٌت.

ولقس بؿستـَؽٍر ألمٍة قَدحت يف معبقدها وإلـٰففا وَكَسبتف إلك ما ال يؾقؼ 

                                                            

 هذه فِرية أخرى طؾك األكبقاء.  7)
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أن يـُسبقا  :بعظؿتف وجاللف، وَكَسبت أكبقاَءه إلك ما ال يؾقؼ هبؿ، ورمتفؿ بالعظائؿ

داوُتف لفؿ ومالِحـُؿف فقفؿ وإجالؤه إلك ذلؽ، وط )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ا محؿدً 

 ذراريِفؿ وكسائِفؿ معؾقٌم غقر مجفقل.
ُ
 لفؿ مـ ديارهؿ وأمقالفؿ وسبل

سبت هذه األمُة الغضبقة طقسك ابـ مريؿ إلك أكف ساحر َوَلُد وقد كَ 

 ، وكسبت أمف إلك الػجقر. 7)َغــقَّــةٍ 

 ـ الخؿر.م   ابـتقف وأْوَلَدهؿا وهق سؽرانا إلك أكف وصِ وكسبت لقصً 

ا، وكان أبقه طـدهؿ وكسبقا سؾقؿان )طؾقف السالم  إلك أكف كان مؾًِؽا ساحرً 

 ا.مؾًِؽا مسقحً 

ةَ  َة   2)وكسبقا يقسػ الصديؼ )طؾقف السالم  إلك أكف َحؾَّ تِؽَّ سراويؾف وتِؽَّ

سراويِؾ سقدتف، وأكف قعد مـفا مؼعد الرجؾ مـ الؿرأة، وأن الحائط اكشؼَّ لف 

ب )طؾقف السالم  طاًضا طؾك أكامؾف، فؾؿ َيؼْؿ حتك كـزل طؾقف فرأى أباه يعؼق

كاة وأكت معدوٌد طـد اهلل  جربيؾ )طؾقف السالم  فؼال: يا يقسػ، تؽقُن مـ الزُّ

 تعالك مـ األكبقاء ؟

 فؼام حقـًذ.

                                                            

 «.الؿعجؿ القسقط»أي ولُد َزكقة، حاشا كبل اهلل وأمف. اكظر   7)

 «.الؿعجؿ القسقط»الــت ــؽة هل رباط السراويؾ. اكظر   2)
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ومعؾقم أن تْرَك الػاحشة طـ هذا ال مدح فقف، فنن أفسؼ الـاس لق رأى 

 حشة.ا وترك الػاذلؽ لقلَّك هاربً 

ومـفؿ مـ يزطُؿ أن الؿسقح كان مـ العؾؿاء، وأكف كان ُيداوي الؿرضك 

باألدوية، ويقهُؿفؿ أن االكتػاع إكؿا حصؾ لفؿ بدطائف، وأكف داوى جؿاطًة مـ 

الؿرضك يف يقم السبت، فلكؽرت طؾقف القفقد ذلؽ، فؼال لفؿ: أخبِروين طـ 

 قفا وُتـِحؾُّقن السبت لتخؾقصفا ؟الشاة مـ الغـؿ إن وقعت يف بًٍر، أَما تــِزلقن إل

 قالقا: بؾك.

قال: فؾَِؿ أحؾؾتؿ السبت لتخؾقص الغـؿ وال ُتـِحؾُّقكف لتخؾقص اإلكسان 

 الذي هق أكرب حرمة مـ الغـؿ ؟

 فُلفِحؿقا.

ا طـف أكف كان مع ققم مـ تالمقذه يف جبؾ ولؿ يحـُضرهؿ ويـحؽقن أيًض 

بت، فلكؽرت طؾقف القفقد قطع الطعام، فلِذن لفؿ يف تـاول الحشقش يقم الس

ا مع ققم طؾك الحشقش يف يقم السبت، فؼال لفؿ: أرأيتؿ لق أنَّ أحدكؿ كان وحقدً 

غقر مؾتف، وأمرهؿ بؼطع الـبات وإلؼائف لدواهبؿ، ال يؼِصدون بذلؽ إبطال 

 السبت، ألستؿ ُتـجقزون لف قطع الـبات ؟

 قالقا: بؾك.
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بات لقلكؾقه ولِقغتذوا بف، ال لِؼطع قال: فنن همالء الؼقم أمرُتـفؿ بؼطع الـ

 السبت.

ومـ العجب أن طـدهؿ يف التقراة التل بليديفؿ: ال يزوُل الـُؿؾُؽ مـ آل 

اِسؿُ  يفقذا، والرَّ
 إلك أن يليت الؿسقح. :مـ بقـ ضفراكقفؿ  7)

 وهؿ ال يؼدرون أن يجحدوا ذلؽ.

فقؼال لفؿ: إكؽؿ كـتؿ أصحاَب دولة حتك ضفر الؿسقح، ثؿ اكؼضك 

مؾُؽُؽؿ ولؿ يبؼ لؽؿ الققم ُمؾؽ، وهذا برهان طؾك أن الؿسقح قد ُأرسؾ، ومـ 

حقـ ُبِعث الؿسقح وكػروا بف وصؾبقا قتؾف استقلت مؾقك الروم طؾك القفقد 

ق شؿؾفؿ.  وبقت الؿؼدس واكؼضت دولتفؿ وتػرَّ

 فقؼال لفؿ: ما تؼقلقن يف طقسك ابـ مريؿ ؟

، وكان قد َطرف اسؿ  2)ـقَّــٍة ال لِــِرشَدةٍ فقؼقلقن: َوَلُد يقسَػ الـجار، لِــَغـ

ُر بف كثقرً   ا مـ األشقاء.اهلل األطظؿ، ُيَسخ 

                                                            

ف ماء كان يجري يف ديارهؿ مـ كبع ، ولعؾ«الؿعجؿ القسقط»الراسؿ هق الؿاء الجاري كؿا يف   7)

 أو هنر وكحقه.

شدة أي كؽاح صحقح، اكظر   2) والقفقد يعـقن هبذا أن «. الؿعجؿ القسقط»َغـــقَّــٌة أي زكقة، والر 

طقسك طؾقف السالم ولُد يقسػ الـجار، وأن أمف مريؿ حؿؾت بف مـ ِسػاح ال مـ كؽاح، حاشا 

 كبل اهلل طقسك مـ ذلؽ.
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ا أن اهلل تعالك كان قد أْصؾع مقسك )طؾقف السالم  وطـد هذه األمِة الغَضبقة أيًض 

 ا، وبف شؼَّ البحر وطِؿؾ الؿعجزات!طؾك االسؿ الؿركب مـ اثـقـ وأربعقـ حرفً 

ان مقسك قد طؿؾ الؿعجزات باسؿ اهلل سبحاكف، فؾِؿ فقؼال لفؿ: فنذا ك

ْقتؿ كبقتف وأقررتؿ هبا، وجحدتؿ كبقة طقسك وقد طؿؾ الؿعجزات باالسؿ  صدَّ

 األطظؿ ؟

فلجاب بعضفؿ طـ هذا اإللزام بلن اهلل سبحاكف هق الذي طؾَّؿ مقسك ذلؽ 

 االسؿ، فعؾَّؿف بالقحل، وطقسك إكؿا تعؾَّؿ مـ حقطاٍن ببقت الؿؼدس.

ذا هق الالئؼ بَبفتِفؿ وكِذهبؿ طؾك اهلل تعالك وأكبقائف، وهق يُسدُّ طؾقفؿ وه

 الرسقلقـ اشرتكا يف الؿعجزات واآليات الظاهرة العؾؿ بـبقة مقسك، ألن كاَِل 

التل ال يؼِدر أحد أن يليت بؿثؾفا، فنن كان أحدهؿا قد طِؿؾفا بحقؾٍة أو بعؾٍؿ 

هق الذي   سبحاكف وتعالك)ا أن اهلل قعً فاآلخُر يؿؽـ ذلؽ يف حؼف، وقد أخربا جؿ

أجرى ذلؽ طؾك أيديفؿا وأكف لقس مـ صـعفؿا، فتؽذيُب أحِدهؿا وتصديؼ 

 اآلخِر تػريٌؼ بقـ الؿتؿاثؾقـ.

ك تؾؽ الؿعجزات طـ اهلل وأيًض  ا، فنكف ال دلقؾ لفؿ طؾك أن مقسك تؾؼَّ

اها أيًض  ـ اهلل تعالك، فنْن ا طتعالك إال وهق يدل طؾك أن طقسك )طؾقف السالم  تؾؼَّ

أمؽـ الؼدُح يف معجزات طقسك أمؽـ الؼدُح يف معجزات مقسك )طؾقف 

 ا باصؾ. ففذا أيًض السالم ، وإن كان ذلؽ باصاًل 
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وَتــَشــتُّــِت   7)وإذا كان هذا شلن معجزات هـٰذيـ الرسقلقـ مَع ُبعِد العفدِ 

ـــ بـ :شــؿِؾ ُأمتقفؿــا يف األرض، واكؼطــاع معجزاهتؿــا بــقِة َمـــ معجزاُتــف فؿــا الظَّ

هؿ،  وآياُتف تزيد طؾـك األلـػ، والعفـُد هبـا قريـٌب، وكاقِؾقهـا أصـدُق الخؾـؼ وأبـرُّ

، وَكْؼُؾفا ثابت بالتقاتر قركً  ا بعد قرن، وأطظـــــؿفا معجـزًة كتـاٌب بـاٍق غـضٌّ صـريٌّ

ٌل اآلن، وهق الؼرآن العظقؿ، وما أخـرب  لؿ يتغقر ولؿ يتبدل مـف شلء، بؾ كلكف مــزَّ

 يؼع كؾَّ وقٍت طؾك القجف الذي َأخرب بف حتك كلكف كان يشاهُده َطقاًكا. بف

ـَ يفقدي بـبقة مقسك )طؾقف السالم  إن لؿ فصٌل  ، وال يؿؽـ البتة أن يمم

ا أن يؼر بـبقة ، وال يؿؽـ كصراكقً )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يممـ بـبقة محؿد 

 . ؾؿ )صؾك اهلل طؾقف وسالؿسقح إال بعد إقراره بـبقة محؿد 

وبقان ذلؽ أن ُيؼال لفاتقـ األمتقـ: أكتؿ لؿ تشاهدوا هـٰذيـ الرسقلقـ، وال 

ا ذا دطقة شاهدتؿ آياهتؿا وبراهقـ كبقهتؿا، فؽقػ َيسع العاقؾ أن يؽذب كبقً 

ق مَ  ا مـف يف ذلؽ ـ لقس مثؾف وال قريبً شائعة وكؾؿة قائؿة وآيات باهرة، وُيصد 

ب بـبقة أحدهؿا لِزمف ألكف لؿ ير أحد الـبقَّــْقــ وال  شاهد معجزاتف، فنذا كذَّ

ق بلحدهـؿا لِزمف التصديؼ بـبقهتؿا، فؿـ كػر بـبل  التؽذيب بـبقتـفؿا، وإن صدَّ

ڦ ڄ ﴿ :واحد فؼد كػر باألكبقاء كؾفؿ ولؿ يـػعف إيؿاكف بف، قال اهلل تعالك

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

                                                            

 عفِد أي ُبعد الزمان.ُبعُد ال  7)
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ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  گ گ ک ک ک ک

ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿ :، وقال تعالك﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

 ، فـؼقل لؾؿغضقب طؾقف: هؾ رأيت مقسك وطايـَت معجزاتف ؟﴾ہ ھ ھ

 فبالضرورة يؼقل: ال.

 فـؼقل لف: بلي شلٍء طرفت ُكبقتف وِصدقف ؟

فـل ذلؽ وأخربين  :، أن يؼقلأحدهؿافؾف جقابان:   بف.أبل طرَّ

ـؼت  والثاين ؼ ذلؽ طـدي كؿا حؼَّ أن يؼقل: التقاتر وشفادات األمؿ حؼَّ

 شفادهتؿ ُوجقد البِـالد الـائقة والبحار واألهنار الؿعروفة وإن لؿ أشاهدها.

فنن اختار الجقاب األول وقال: )شفادة أبل وإخباِره إياي بـبقة مقسك 

ا يف ذلؽ ـدك صادقً هل سبب تصديؼل بـبقتف ، فقؼال لف: ولِؿ كان أبقك ط

ا طـ الؽذب وأكت ترى الؽػار ُيعؾ ؿفؿ آباؤهؿ ما هق كػٌر طـدك ؟ فنذا معصقمً 

كـت ترى األديان الباصؾة والـؿذاهب الػاسدة قد أخذها أرباُبـفا طـ آبائفؿ 

 :هؿ طؾقف ضالل  7)كلخذك مــــــــذهَبؽ طـ أبقؽ، وأكت تعؾؿ أن الذيـ

                                                            

 هؽذا يف الؿطبقع ويف كسخة )طؾل ، ولعؾ الصقاب: الذي.  7)
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 ف.ا أن تؽقن هذه حالَ أبقؽ خقفً  فقؾزمؽ أن تبحث طؿا أخْذَتف طـ

فنن قال: )إنَّ الذي أخذُتف طـ أبل أصحُّ مـ الذي أخذه الـاس طـ 

  7)كػاُه معارضُة غقره لف بؿثؾ ققلف. :آبائفؿ 

طارضف سائر الـاس يف  :فنن قال: )أبل أصدق مـ آبائفؿ وأطرف وأفضؾ 

 آبائفؿ بـظقر ذلؽ.

ــؽ  :حال غقره فنن قال: )أكا أطِرف حال أبل وال أطرف  ققؾ لف: فؿا يمم 

 أن يؽقن غقر أبقؽ أصدق مـ أبقؽ وأفضؾ وأطرف ؟

وبؽؾ حال فنن كان تؼؾقد أبقف حـــــجة صحقحة كان تؼؾقد غقره ألبقف 

 . كان تؼؾقده ألبقف باصاًل كذلؽ، وإن كان ذلؽ باصاًل 

 فنن رجع طـ هذا الجقاب واختار الجقاب الثاين وقال: )إكؿا َطؾِؿُت كبقة

ا بعد قرن، فنهنؿ أخربوا بظفقره وبؿعجزاتف وآياتف وبراهقـ مقسك بالتقاتر قركً 

فقؼال لف: )ال يـػعؽ هذا الجقاب، ألكؽ قد  :كبقتف التل َتضطر إلك تصديؼف 

  . )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أبطؾت ما شِفد بف التقاتر مـ كبقة طقسك ومحؿد 

قاتر ذلؽ يف الؿسقح فنن قؾت: تقاَتـَر ضفقر مقسك ومعجزاتف ولؿ يت

                                                            

أي أن ما يعاِرض بف غقُره كالَمف يؽػل يف بطالن ققلف، ففق يصػ ما أخذه طـ أبقف بالصدق،   7)

 وهؿ كذلؽ يصػقن ما أخذوه طـ آبائفؿ بالصدق. 
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ققؾ: هذا هق الالئؼ بُبفت األمة الغضبقة، فنن األمؿ جؿقعفؿ قد طرفقا  :ومحؿد

أهنؿ ققٌم ُبـفت، وإال فِؿـ الؿعؾقم أن الـاقِؾِقـ لؿعجزات الؿسقح ومحؿد 

أضعاُف أضعافؽؿ بؽثقر، والؿعجزات التل   صؾقات اهلل وسالمف طؾقفؿ)

جزات التل أتك هبا مقسك )طؾقف السالم ، شاهدها أوائؾفؿ ال تـُؼص طـ الؿع

ا بعد قرن، وأكت ال َتؼبؾ خرب  بعد جقؾ وقركً وقد كؼؾفا طـفؿ أهؾ التقاتر جقاًل 

ه، فقؾزُمؽ أن ال تؼبؾف يف أمر مقسك )طؾقف السالم .  التقاتر يف ذلؽ وتُردُّ

 ًً ا وكػك كظقره فؼد تـاقض، وإذا ومـ الؿعؾقم بالضرورة أن مـ أثبت شق

ت كبقُتف يف ذلؽ العصر باآليات التل ضفرت طؾقف اشتفر  الـبل يف طصر وصحَّ

وجب طؾقفؿ تصديُؼف واإليؿان  :ألهؾ طصره، ووصؾ خرُبه إلك أهؾ طصٍر آخر

 يف هذا سقاء.  صؾقات اهلل وسالمف طؾقفؿ)بف، ومقسك والؿسقح ومحؿد 

ولعؾ تقاُتر الشفادات بـبقة مقسك أضعػ مـ تقاتر الشفادات بـبقة 

قفا اهلل تعالك كؾ مؿزق، وقطَّعفا يف طق سك ومحؿد، ألن األمة الغضبقة قد مزَّ

ها، فال طقش لفا إال تحت قفر سقاها مـ األمؿ لفا،  األرض، وسَؾبفا ُمؾؽفا وِطزَّ

بخالف أمة طقسك )طؾقف السالم ، فنهنا قد اكتشرت يف األرض، وفقفؿ الؿؾقك، 

د صبَّؼت مشارَق األرِض ومغارَبفا، ولفؿ الؿؿالِؽ، وأما الحـػاء فَؿؿالؽفؿ ق

ا، وكؼُؾ األمة ، فؽقػ يؽقن كؼُؾفؿ لؿا كؼؾقه كذبً  وجباًل وا الدكقا سفاًل مومؾ

 ا ؟!الغضبقة الخامؾة الؼؾقؾة الزائؾة ِصدقً 
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ق بـبقة مقسك )طؾقف فثبت أكف ال يؿؽـ يفقديً  ا طؾك وجف األرض أن ُيصد 

، وال يؿؽـ )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ السالم  إال بتصديؼف وإقراره بـبقة محؿد 

)صؾك اهلل ا البتة اإليؿان بالؿسقح )طؾقف السالم  إال بعد اإليؿان بؿحؿد كصراكقً 

 . طؾقف وسؾؿ 

وال يـػع هاتقـ األمتقـ شفادة الؿسؾؿقـ بـبقة مقسك والؿسقح ألهنؿ إكؿا 

اإليؿان ، وكان إيؿاهنؿ هبؿا مـ )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ آمـقا هبؿا طؾك يد محؿد 

بؿحؿد وبؿا جاء بف، فؾقاله ما طرفـا كبقهتؿا وال آمـا هبؿا وال بـبقفؿا، فنن أمة 

الغضب والضالل لقس بليديفؿ طـ أكبقائفؿ ما يقجب اإليؿان هبؿ، فؾقال الؼرآن 

ا مـ آيات األكبقاء الؿتؼدمقـ، ما طرفـا شقًً  )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ومحؿد 

ر كبقة مقسك وكبقة الؿسقح و )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فؿحؿد  كتابف هق الذي قرَّ

طؾقفؿا الصالة والسالم، ال القفقد والـصارى، بؾ كان كػُس ضفقره ومجقًف 

را بظفقره قبؾ ضفقره، تصديؼً  فؾؿا ُبِعث كان َبعُثــه ا لـبقهتؿا، فنهنؿا أخربا بف وبشَّ

ڱ ں ں ڻ ﴿ :، وهذا أحد الـَؿعـَقـقـ يف ققلف تعالكا لفؿاتصديؼً 

ًُف تصديٌؼ لفؿ مـ ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ڻ ڻ ڻ ، أي مجق

جفتقـ: مـ جفة إخبارهؿ بؿجقًف ومبعثف، ومـ جفة إخباره بؿثؾ ما أخربوا بف، 

ل إذا أتك بلمٍر ال ُيعؾُؿ إال  ومطابؼة ما جاءوا بف لؿا جاءوا بف، فنن الرسقل األوَّ

ك طـف بـؿثؾ بالقحل، ثؿ جاء كبل آخر لؿ يؼاِربف يف الزمان وال يف الـؿؽان، و ال تؾؼَّ
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دل ذلؽ طؾك صدق الرسقَلقـ األول واآلِخر، وكان ذلؽ  :ما جاء بف سقاء

بؿــزلة رجؾقـ أخرب أحدهؿا بخربٍ طـ َطقان، ثؿ جاء آخر مـ غقر بؾده وكاحقتف 

ـ تؾؼك طـف  فلخرب بؿثؾ ما  -بحقث كعؾؿ أكف لؿ يجتؿع بف وال تؾؼك طـف وال طؿَّ

 ف ُيضطر السامع إلك تصديؼ األول والثاين.أخرب بف األول سقاًء، فنك

ا طؾقفؿ، كؿا ا لؿـ قبؾف مـ األكبقاء ُمزِريً بً أكف لؿ يلت ُمؽذ   والؿعـى الثاين

ا قً يػعؾ الؿؾقك الـُؿتغؾبة طؾك الـاس بؿـ تؼدمفؿ مـ الؿؾقك، بؾ جاء مصد  

ًًا مِـ طـده سقا بـبقهتؿ، ولق كان كاذبً لفؿ، شاهدً  اًل ُمــِش ق َمـ  :اسةً ا ُمتؼق  لؿ ُيصد 

 َقـبؾف، بؾ كان ُيزري هبؿ ويطعـ طؾقفؿ كؿا يػعؾ أطداء األكبقاء.

لة، أم فصٌل  ، وقد اختؾػ أققال الـاس يف التقراة التل بليديفؿ، هؾ هل ُمبدَّ

صرفقـ  :التبديؾ والتحريػ وقع يف التلويؾ دون التــزيؾ، طؾك ثالثــــة أققال

 ووسط:

لة مغقَّ وزطؿت أهن فلفرصت صائػة رة، لقست التقراة ا كؾَّفا أو أكثرها مبدَّ

ض همالء لتـاقضفا  التل أكـزلفا اهلل تعالك طؾك مقسك )طؾقف السالم ، وتعرَّ

 وتؽذيب بعضفا لبعض.

ز االستجؿار هبا مـ البقل.  وغال بعضفؿ، فجقَّ

مـ أئؿة الحديث والػؼف والؽالم فؼالقا: بؾ التبديؾ  صائػة أخرىوقابؾفؿ 

التلويؾ ال يف التــزيؾ، وهذا مذهب أبل طبد اهلل، محؿد بـ إسؿاطقؾ  وقع يف
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فقن: ُيــزيؾقن، ولقس أحد ُيزيؾ لػظ كتاب «: صحقحف»البخاري، قال يف  ُيـحر 

فقكف، يتلولقكف طؾك غقر تلويؾف. مـ كتب اهلل )طز وجؾ ، ولؽـفؿ ُيـحر 
(7  

 «.تػسقره»وهذا اختقار الرازي يف 

ؼقل: وقع الــزاع يف هذه الؿسللة بقـ بعض الػضالء، ي  2)وسؿعت شقَخـا

ـ غقره، فُلكؽِر   3)بف. طؾقف، فَلحضر لفؿ خؿسة طشر كؼاًل  فاختار هذا الؿذهب ووهَّ

ومـ حجة همالء أن التقراة قد صبَّؼت مشارق األرض ومغارهبا، 

ع أن خفا إال اهلل تعالك، ومـ الؿؿتـ، وال َيعؾؿ طدد ُكَس ا وشؿااًل واكتشرت جـقبً 

َيؼع التقاصم طؾك التبديؾ والتغقـقر يف جؿقع تؾؽ الـسخ بحقث ال يبؼك يف 

األرض كسخة إال مبدلة ُمغقَّـرة، والتغقـقر طؾك مِـفاج واحد، وهذا مؿا ُيـحقؾف 

 العؼؾ ويشفد ببطالكف.

ا طؾك القفقد محتجً  )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قالقا: وقد قال اهلل تعالك لـبقف 

 .﴾ڃ چ چ چ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿ :هبا

قالقا: وقد اتػؼقا طؾك ترك فريضة الرجؿ ولؿ يؿؽـفؿ تغقـقرها مـ التقراة، 

ا قرؤوها طؾك الـبل  وضع الؼارئ يده طؾك آية  )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ولفذا لـؿَّ

                                                            

 ، وقد ضبطت الـص مـف.55قحقد، باب: ، كتاب الت«صحقحف»قالف البخاري )رحؿف اهلل  يف   7)

 يعـل بشقخف: ابـ تقؿقة )رحؿف اهلل .  2)

 يثبت كالمف. أي َأحضر لفؿ خؿسة طشر كؼاًل   3)
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الرجؿ فؼال لف طبد اهلل بـ سالم: )ارفع يدك طـ آية الرجؿ ، فرفعفا، فنذا هل 

  7)تؾقُح تحتفا.

لقا ألػاظ التقراة لؽان هذا مـ أهؿ ما يبدلقكف. فؾق كاكقا قد  بدَّ

ومخرِجِف هق يف التقراِة  )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قالقا: وكذلؽ صػات الـبل 

ـٌ جدً  فؿ اهلل تعالك بؽتؿاكف، وكاكقا إذا بق ـ ا، ولؿ يؿؽـفؿ إزالتف وتغقـقره، وإكؿا ذمَّ

 : لقس هق، وكحـ كـتظره.احُتجَّ طؾقفؿ بؿا يف التقراة مـ كعتف وصػتف يؼقلقن

طـ ابـ طؿر قال: أتك كػٌر مـ القفقد « ســف»قالقا: وقد روى أبق داود يف 

، فلتاهؿ يف بقت  2)إلك الُؼػ   )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فدطقا رسقل اهلل 

 ا زكك بامرأة فاحؽؿ بقـفؿ. مـَّ فؼالقا: يا أبا الؼاسؿ إنَّ رجاًل   3)الـِؿْدراس

ادة فجؾس طؾقفا ثؿ قال: )ائتقين بالتقراة ، فُلتـــل فقضعقا لرسقل اهلل وس
                                                            

 مـ القفقد زكك بامرأة  ، وهل أن رجاًل 7699  ومسؾؿ )3635قصة الرجؿ رواها البخاري )  7)

: ما تجدون يف التقراة يف شلن ، فسللفؿ)صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مـفؿ، فذكروا ذلؽ لرسقل اهلل 

الرجؿ ؟ فؼالقا: كػضحفؿ وُيجؾدون. فؼال طبد اهلل بـ سالم وكان مـ أحبارهؿ: كذبتؿ، إن فقفا 

 قبؾفا ما فؼرأ الرجؿ آية طؾك يده أحدهؿ فجعؾ فـشروها بالتقراة فلتقا. الرجؿ – التقراة أي –

قد: القف فؼال الرجؿ، آية فقفا فنذا فرفعفا يدك، ارفع: سالم بـ اهلل طبد لف فؼال بعدها، وما

 فُرِجؿا. )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ صدق يا محؿد، فقفا آية الرجؿ. فلمر هبؿا رسقل اهلل 

 «.الـفاية»الَؼػُّ واٍد مـ أودية الؿديـة. اكظر   2)

 «.الـفاية»الِؿدراس هق البقت الذي يدرس فقف القفقد. اكظر   3)
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بـفا، فــزع القسادة مـ تحتف ووضع التقراة طؾقفا، ثؿ قال: )آمـُت بِِؽ وبؿـ 

  7)أكـزلِؽ ، ثؿ قال: )ائتقين بلطَؾِؿؽؿ ، فُليت بػتك شاب، ثؿ ذكر قصة الرجؿ.

لة مغقرة لؿ يضعفا طؾك القسادة، ولؿ ي  ؼؾ: آمـُت بِؽ.قالقا: فؾق كاكت مبدَّ

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴  ﴿ :قالقا: وقد قال تعالك

 ، والتقراة مـ كؾؿاتف.﴾﮵ ﮶ ﮷

 )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قالقا: واآلثار التل يف كتؿان القفقد ِصػَة رسقل اهلل 

ـِ اصَّؾع  فؿ مـ االصالع طؾقفا مشفقرٌة، وم يف التقراة، وَمـِعفؿ أوالَدهؿ وطقامَّ

 . 2)لف: لقس بفطؾقفا مـفؿ قالقا 

 ففذا بعض ما احتجت بف هذه الػرقة.

وقالقا: قد ِزيَد فقفا وُغـق ــَر ألػاٌظ يسقرة، ولؽـ  صائػة ثالثةوتقسطت 

ا، ومؿـ اختار هذا أكثَرها باٍق طؾك ما ُأكـِزل طؾقف، والتبديؾ يف يسقر مـفا جدً 

ل ديـ الؿس»يف كتابف   3)الؼقل شقُخـا ، قال: وهذا «قحالجقاب الصحقح لؿـ بدَّ

قال إلبراهقؿ )طؾقف السالم :   سبحاكف وتعالك)كؿا يف التقراة طـدهؿ أن اهلل 

                                                            

  .5/94« )اإلرواء»األلباين يف   ، وحسـف4449رواه أبق داود )  7)

 أي لقست األوصاف بف.  2)

 يعـل بشقخف: ابـ تقؿقة )رحؿف اهلل  كؿا تؼدم.  3)
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 اذبح ولدك، بِْؽَرَك ووحقَدك إسحاق.

 زيادة مـفؿ يف لػظ التقراة.« إسحاق»فــــ 

 ا مـ وجقه طشرة:قؾت: وهل باصؾة َقطعً 

ثالث، فالجؿع : أن بِْؽــَرُه ووحقده هق إسؿاطقؾ باتػاق الـِؿؾؾ الأحدها

 ا بذبِح بِْؽـــِره وتعقـقـف بنسحاق جؿٌع بقـ الـؼقضقـ.بقـ كقكِف ملمقرً 

: أن اهلل سبحاكف وتعالك أمر إبراهقؿ أن يـُؼَؾ هاَجَر وابـفا إسؿاطقؾ طـ الثاين

ِة مؽة لًال َتـــِغقـُر سارة سارة وُيسؽـفؿا يف َبــِريَّ
ــة، فلمر بنبعاد السُّ  7) يَّ ــر 

ها وولد  2)

ا ألذى الَغقرة طـفا، فؽقػ يلمر اهلل سبحاكف وتعالك بعد هذا ا لؼؾبفا ودفعً طـفا حػظً 

ــة، ففذا مؿا ال تؼتضقف الحؽؿة. يَّ ـــر   بذبح ابـ سارة وإبؼاء ابـ السُّ

ا، ولفذا جعؾ اهلل تعالك ذبح : أن قصة الذبح كاكت بؿؽة قطعً الثالث

 ؿا كان مـ قصة أبقفؿ إبراهقؿ مع ولده.ا لألمة بالفدايا والؼرابقـ بؿؽة تذكقرً 

ر سارة أم إسحاق الرابع ی جئ حئ مئ ىئ ﴿: أن اهلل سبحاكف بشَّ

رها هبؿا جؿقعً ﴾يئ ر أبقيف ، فبشَّ ا، فؽقػ يلمر بعد ذلؽ بذبح إسحاق وقد بشَّ

 بِقلِد ولِده ؟!

                                                            

 ا.أي تغار مـ الؿؿؾقكة كؿا سقليت قريبً   7)

 أي األَمة الؿؿؾقكة.  2)



 84 تالعب الشقطان بعؼول القفود

 
لؿا ذكر قصة الذبقح، وتسؾقَؿف كػسف هلل   سبحاكف وتعالك): أن اهلل الخامس

ڇ ڇ ڇ ﴿ :قال بعدها :قداَم إبراهقؿ طؾك ذبحف، وفرغ مـ قصتفتعالك، وإ

، فشؽر اهلُل تعالك لف استسالَمف ألمره، وبْذَل ولِده لف، وجَعـَؾ مِـ ﴾ڍ ڍ ڌ

ك إسؿاطقؾ مـ الذبح وزاده طؾقف إسحاق.  إثابتف طؾك ذلؽ أن آتاه إسحاق، فـجَّ

ربَّف القَلَد سلل   صؾقات اهلل تعالك وسالمف طؾقف): أن إبراهقؿ السادس

ره بف، فؾؿا بؾغ معف السعل  :أمره بذبحف، قال تعالك  7)فلجاب اهلل دطاَءه وبشَّ

، ففذا ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴿

ر بف بعد دطائِف وسمالِـف ربف أن َيَفَب لف ولدً  ا، وهذا دلقؾ طؾك أن هذا القلد إكؿا ُبش 

ر بف هق الـؿلمقر بذبـحف قطعً  ر بف مـ ا الـُؿبشَّ بـص الؼرآن، وأما إسحاق فنكف ُبـش 

ـ وكقِن مثؾِف ال ُيقلد لف، وإكؿا كاكت البِشارة بف  غقر دطقٍة مـف، بؾ طؾك كِـبـَِر الس 

بت مـ حصقل القلد مـفا ومـف، قال تعالك ڭ ﴿ :المرأتف سارة، ولفذا تعجَّ

ې ى  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

ٱ ٻ ٻ  ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ ىئ

، فتلمؾ ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

                                                            

أي صار االبـ يؿشل مع والده ويسعك لؾعؿؾ، وهق سـ يؽقن فقف االبـ قد بؾغ حبف طـد والده   7)

 ا.ا طظقؿً مبؾغً 
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سقاق هذه البشارة وتؾؽ تجُدهؿا بشارتقـ متػاوتتقـ، مخرُج إحداهؿا غقر 

مخرج األخرى، والبشارة األولك كاكت لف والثاكقة كاكت لفا، والبشارة األولك 

ر بف فقفا د  ون الثاكقة.هل التل ُأمر بذبح مـ ُبـش 

: أن إبراهقؿ )طؾقف السالم  لؿ َيؼُدم بنسحاق إلك مؽة البتة، ولؿ السابع

ق بقـف وبقـ أمف، وكقػ يلمره اهلل تعالك أن يذهب بابـ امرأتف فقذبحف بؿقضع  ُيػر 

هتا ؟! هتا، ويف بؾِدها، ويَدع ابـ ضرَّ  َضرَّ

ة تؼتضل أن يؽقن ـُخؾَّ وال - : أن اهلل تعالك لؿا اتخذ إبراهقؿ خؾقاًل الثامن

وهبف إسـؿاطقؾ،   7)فؾؿا سلل القلدَ  -ا بربف، لقس فقف شعبة لغقره قؾُبف كؾُّف معؾؼً 

فَتعؾََّؼ بف شعبٌة مـ قؾبف، فلراد خؾقُؾف سبحاكف أن تؽقن تؾؽ الشعبة لف لقست لغقره 

مـ الخؾؼ، فامتحـف بذبح ولده، فؾؿا أقدم طؾك االمتثال َخُؾصت لف تؾؽ الـُخؾَّة، 

ضت هلل وحده، فـُِسخ األمر بذبحف لحصقل الؿؼصقد، وهق العزم  وتؿحَّ

 وتقصقـ الـػس طؾك االمتثال.

ومـ الؿعؾقم أن هذا إكؿا يؽقن يف أول األوالد ال يف آخرها، فؾؿا حصؾ هذا 

الؿؼصقد مـ القلد األول لؿ ُيـحتج يف القلد اآلخر إلك مثؾف، فنكف لق زاحؿت محبُة 

ؾَة ألََمَر بذبحف كؿا أمر بذبح األول، فؾق كان الؿلمقر بذبحف هق القلِد اآلخر الـخُ 

ه يف األول طؾك مزاحؿة الخؾة بف مدة صقيؾة، ثؿ أمره بؿا  القلد اآلخر لؽان قد أقرَّ
                                                            

 أي سلل إبراهقُؿ ربَّــــُف القلد.  7)
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 يزيؾ الؿزاِحؿ بعد ذلؽ، وهذا خالف مؼتضك الحؽؿة، فتلمؾف.

الم  طؾك : أن إبراهقؿ )طؾقف السالم  إكؿا ُرِزق إسحاق )طؾقف السالتاسع

تف، والعادة أن الؼؾَب أْطؾُؼ  الؽَِبـر، وإسؿاطقؾ )طؾقف السالم  ُرِزقف يف طـػقاكف وققَّ

ُف طؾك الؽَِبـر، ومحؾ ــَقُؾ ولف أحب، بخالف مـ ُيرَزقُ بلول األوالد، وهق إلقف َأْمـ

  7)القلد بعد الؽَِبـر كؿحؾ الشفقة لؾؿرأة.

بقحقــ. )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ : أن الــبل العاشر    2)كان يػتخر بؼقلف: أكا ابـ الذَّ

 يعـل أباه طبد اهلل، وجده إسؿاطقؾ.

والؿؼصقد أن هذه الؾػظة مؿا زادوها يف التقراة، وكحـ كذكر السبب 

ـــبِع، فال كغؾق غؾقَّ الؿستفقـقـ الؿقِجب  لتغققر ما ُغـق ـر مـفا، والحؼُّ أحؼُّ ما اتُّ

إهنا باققة كؿا ُأكزلت  :عاذ اهلل مـ ذلؽ، وال كؼقل، بؾ م 3)ريـ هبا، الؿستجؿِ هبا

 مـ كؾ وجٍف كالؼرآن، فـؼقل وباهلل التقفقؼ:

                                                            

ر كؿؽاكة الشفقة لؾؿرأة بعدما تؽرب، فنن الؿؽاكة تؽقن بَ أي مؽاكة القلد يف الؼؾب بعد الؽِ   7)

 ضعقػة يف الحالقـ.

، 337« )الضعقػة»لألماكة العؾؿقة، فالحديث ضعقػ كؿا بقـف األلباين )رحؿف اهلل  يف   2)

 طـف ما تؼدمف مـ األدلة العؼؾقة والـؼؾقة، والحؿد هلل.  ، ويغـل7677

 -برمتفا  –هنا تصؾح لالستجؿار، يشقرون إلك أهنا غقر محرتمة ألهنا إ :أي الذيـ يؼقلقن  3)

 ، حسب ققلفؿ.لقست كالم اهلل أصاًل 
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إن طؾؿاء القفقد وأحبارهؿ ال يعتؼدون أن هذه التقراة التل بليديفؿ هـل التـل 

أكزلفا اهلل تعالك طؾـك مقسـك بــ طؿـران بِعقـِفـا، ألن مقسـك )طؾقـف السـالم  صـان 

قفؿ قؾ خقفً التقراة طـ بـل إسرائ ا مـ اختالففؿ مـ بعده يف تلويؾفا الؿمدي إلك تػرُّ

ــ ، ودلقــؾ ذلــؽ ققلــف يف التــقراة: «الوي»ا، وإكؿــا ســؾَّؿفا إلــك طشــقرتف أوالد أحزاًب

، وكـان بــق هـارون «الوي»)وكتـب مقسك هذه التقراة ودفعفا إلك األئؿة مــ بــل 

كت مقققفـة بِقـ وبقت الؿؼدس كاُقضاَة القفقِد وحؽاَمفؿ، ألن اإلمامة وِخدمة الؼرا

ل مقسك )طؾقف السالم  مـ التقراة لبـل إسـرائقؾ إال كصـػ سـقرة، طؾقفؿ، ولؿ يبذُ 

 وهل التل قال فقفا: وكتب مقسك هذه السقرة وطؾَّؿفا بـل إسرائقؾ .

هذا كص التقراة طـدهؿ، قال: )وتؽقن لل هذه السقرة شاهدًة طؾك بـل 

 الك: )إن هذه السقرة ال ُتــسك مـ أفقاه أوالدهؿ .إسرائقؾ ، وفقفا قال اهلل تع

وأن وهذه السقرة مشتؿؾة طؾك ذم  صبائعفؿ، وأهنؿ سقخالػقن شرائع التقراة، 

ُب ديارهؿ، وُيْسبقَن يف البالد، خط يلتقفؿ بعد ذلؽ، وُتـخرَّ ففذه السقرة تؽقن  السُّ

 ة ما ققؾ لفؿ.متداَولة يف أفقاهفؿ كالشاهد طؾقفؿ، الـُؿققِػ لفؿ طؾك صح

ـُـسك مـ أفقاه أوالدهؿ دلَّ ذلؽ  :فؾؿا كصت التقراة أن هذه السقرة ال ت

 طؾك أن غقرها مـ السقر لقس كذلؽ، وأكف يجقز أن ُيـسك مـ أفقاهفؿ.

وهذا يدل طؾك أن مقسك )طؾقف السالم  لؿ ُيعِط بـل إسرائقؾ مــ التـقراة إال 

د هــارون، وجعؾفــا فــقفؿ، وصــاهنا طـــ هــذه الســقرة، فلمــا بؼقتفــا فــَدفعفا إلــك أوال
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سقاهؿ، وهمالء األئؿة الفاروكققن الذيـ كـاكقا َيعرفـقن التـقراة ويحػظـقن أكثرهـا 

ر»َقَتؾفؿ  طؾك دٍم واحد يقم فـتح بقـت الؿؼـدس، ولـؿ يؽــ ِحػـُظ التـقراة « بُـْختــصَّ

قراة،  مــ التـفصـاًل ا طؾقفؿ وال ُســة، بؾ كان كؾُّ واحد مـ الفاروكققـ يحػـظ فرًض 

ق جؿعفـؿ وُرفـع  أن الؼقم قد ُأحرق هقؽُؾفؿ وزالت« ُطزير»فؾؿا رأى  دولتفؿ وتػرَّ

جؿع مـ محػقضاتف ومـ الػصقل التل يحػظفا الؽفـة ما اجتؿعت مـف هذه  :كتاهبؿ

 هذا غاية الؿبالغة.« طزير»التقراة التل بليديفؿ، ولذلؽ بالغقا يف تعظقؿ 

العراق ألكف   7)ه وهق طـد بطائحفزطؿقا أن الـقر اآلن يظفر طؾك قرب

 َجـؿع لفؿ ما َيـحػظ ديـفؿ.

  2)هق ابـ اهلل، ولذلؽ كسب اهلل تعالك ذلؽ :وغال بعضفؿ فقف حتك قال

  3)إلك القفقد إلك جـسفؿ، ال إلك كؾ واحد مـفؿ.

، وفقفا كثقر مـ التـقراة «ُطزير»ففذه التقراة التل بليديفؿ يف الحؼقؼة كتاب 

، ثـؿ تـداولتفا أمـٌة قـد  طؾقـف الصـالة والسـالم)هلل تعالك طؾك مقسك التل أكزلفا ا

قفا اهلل تعالك كؾ مؿزق وشتَّت شؿؾفا، فؾِحؼفا ثالثة أمقر:  مزَّ

                                                            

بطائح جؿع أبطح، وهق الؿؽان الؿتسع يؿر بف السقؾ، فقرتك فقف الرمؾ والحصك الصغار.   7)

 «.الؿعجؿ القسقط»اكظر 

 أي ذلؽ الؼقل.  2)

 .﴾ڱ ڱ ڱ ں ں﴿ :كؿا يف ققلف تعالك  3)



 89 تالعب الشقطان بعؼول القفود

 
 : بعُض الزيادة والـؼصان.أحدها

 : اختالُف الرتجؿة.الثاين

 : اختالُف التلويؾ والتػسقر.الثالث

 وكحـ كذكر مـ ذلؽ أمثؾة تبقـ حؼقؼة الحال:

: ما َتؼدم مـ ققلف: )ولحٌؿ يف الصحراء فريسٌة ال تلكؾقا، ثال األولالؿ

 ولؾؽؾب ألؼقه . 

 وتؼدم بقان تحريِػفؿ هذا الـص، وحؿؾِف طؾك غقر محَؿؾف.

،  7)ا ُأققؿ لفؿ مـ وسِط إخقهتؿ مثؾَؽ : ققُلف يف التقراة: )كبقً الؿثال الثاين

فقا تلويَؾف، إذ لؿ يؿؽِـفؿ  أن ُيَبدلقا تــزيؾف، وقالقا: هذه بشارة فؾقممـقا بف ، فحرَّ

 مـ بـل إسرائقؾ، وهذا باصؾ مـ وجقه:
ٍّ
 بـل

: أكف لق أراد ذلؽ لؼال: )مـ أكػسفؿ ، كؿا قال يف حؼ محؿد أحدها

، ﴾ەئ ەئۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ﴿ :)صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

 )مـ إخقتؽؿ . :، ولؿ يؼؾ﴾ے ۓھ ھ ے ﴿ :وقال تعالك

التــقراة أن إخــقَتفؿ غقــر بـــل إســرائقؾ، فػــل الجــزء  : أن الؿعفــقد يفالثــاين

                                                            

 . )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ الؿخاصب هق مقسك طؾقف الصالة والسالم، والؿؼصقد بالـبل هق الـبل محؿد   7)
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ػِر الـخامس ققُلف لفؿ: )أكـتؿ طـابرون يف ُتــخقم األول مـ الس 
بــل »إخـقتؽؿ   7)

، إياكؿ أن تطؿعقا يف شلء مــ أرضـــفؿ ، فـنذا «سقعقر»، الـؿؼقؿقـ يف «الِعــقص

إســحاق،  إخــقًة لبـــل إســرائقؾ ألن العــقص وإســرائقؾ ولــدا« بـــق العــــقص»كــان 

فؽـذلؽ بــق  :، والقفقد هـؿ بــق إسـرائقؾ وهـؿ إخـقُتفؿ«بـق العقص»والروم هؿ 

 إسؿاطقؾ إخقٌة لجؿقع ولد إبراهقؿ.

أو غقره مـ بـل إسرائقؾ لؿ « شؿقيؾ»: أن هذه البشارة لق كاكت بــــ الثالث

َيصح أن يؼال: )بـق إسرائقؾ إخقة بـل إسرائقؾ ، وإكؿا الؿػفقم مـ هذا أن بـل 

 هؿ إخقة بـل إسرائقؾ.« بـل العقص»سؿاطقؾ أو إ

ا مثؾؽ ، ويف مقضع آخر: )ُأكزل طؾقف تقراًة : أكف قال: )ُأققُؿ لفؿ كبقً الرابع

وغقَره مـ أكبقاء بـل إسرائقؾ لؿ يؽـ « شؿقيؾ»مثؾ تقراة مقسك ، ومعؾقم أن 

سك ، فقفؿ مثؾ مقسك، ال سقؿا ويف التقراة: )ال يؼقم يف بـل إسرائقؾ مثؾ مق

ا فؾقس يف بـل إسرائقَؾ َمـ ُأكزل طؾقف تقراٌة مثُؾ تقراِة مقسك إال محؿد وأيًض 

والؿسقح صؾقات اهلل وسالمف طؾقفؿ أجؿعقـ، والؿسقح كان مـ َأكُػِس بـل 

فنكف مـ إخقهتؿ  )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ إسرائقؾ ال مـ إخقهتؿ، بخالف محؿد 

 بـل إسؿاطقؾ.

ا الـص: )كؾؽؿ لف تسؿعقن ، وشؿقيؾ لؿ ا فنن يف بعض ألػاظ هذوأيًض 
                                                            

 «.الؿعجؿ القسقط»ُتـخقم جؿع تخؿ، وهق الحد الػاصؾ بقـ أرضقـ. اكظر   7)
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َي أيدَيفؿ طؾك أهؾ فؾسطقـ ولقُردَّهؿ  يلت بزيادة وال كسخ، ألكف إكؿا ُأرسؾ لُقؼق 

إلك شرع التقراة، فؾؿ يلت بشريعة جديدة وال كتاب جديد، وإكؿا ُحـؽؿف حؽؿ 

كبل قام األكبقاء، كؾؿا هؾؽ   7)سائر أكبقاء بـل إسرائقـــؾ، فنكـفؿ كاكت تسقُسفؿ

 ـففل بشارة بسائر األكبقاء الذي« شؿقيؾ»فقفؿ كبل، فنن كاكت هذه البشارة بــ 

ُبعثقا فقفؿ، ويؽقكقن كؾُّفؿ مثؾ مقسك )طؾقف السالم ، وكؾُّفؿ قد ُأكزل طؾقفؿ 

 كتاٌب مثُؾ كتاِب مقسك )طؾقف السالم .

وأشرق  : ققلف يف التقراة: )جاء اهلل تعالك مـ ُصقر سقـاء،الؿثال الثالث

 ، ومعف ربقات الؿؼدسقـ .«جبال فاران»، واستعؾـ مـ «سقعقر»كقره مـ 

راة الذي يسؽـف  « بـق العقص»وهؿ يعؾؿقن أن جبؾ سقعقر هق جبؾ السَّ

الذيـ آمـقا بعقسك، ويعؾؿقن أن يف هذا الجبؾ كان ُمؼام الؿسقح، ويعؾؿقن أن 

طؾك جبال الشام، وهذا  ففؿ يحؿؾقهنا« جبال فاران»سقـاء هق جبؾ الطقر، وأما 

هل جبال مؽة، وفاران اسؿ مـ « جبال فاران»مـ َبـفتفؿ وتحريػ التلويؾ، فنن 

أسؿاء مؽة، وقد دل طؾك هذا كصُّ التقراة أن إسؿاطقؾ لؿا فارق أباه سؽـ يف 

ـــُف «برية فاران»، ولػُظ التقراة: )أن إسؿاطقؾ أقام يف «برية فاران» ، وأكؽحتف ُأمُّ

 أرض مِصر . امرأًة مـ 

ـٌ لقلد إسؿاطقؾ، وإذا كاكت « جبال فاران»فثبت بـص التقراة أن  مسؽ
                                                            

 «.الؿعجؿ القسقط»س، أي تقلك الؼقادة والرئاسة. اكظر ـ ساتسقسفؿ مِ   7)
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لِزم أهنا تـَـزل طؾك ولد « جبال فاران»التقراة قد أشارت إلك كبقٍة تـَـزل طؾك 

إسؿاطقؾ ألهنؿ سؽاهنا، ومـ الؿعؾقم بالضرورة أهنا لؿ تـَـزل طؾك غقر محؿد 

ؾ )طؾقف السالم ، وهذا مـ أضفر األمقر مـ ولد إسؿاطق )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

 بحؿد اهلل تعالك.

، ومؿا يدل طؾك َغؾِط أففام هذه األمة الغضبقة وقؾة فؼففؿ وفساد فصٌل 

كؿا جاء يف التقراة )أهنؿ شعٌب طاِدمق الرأي، فؾقس فقفؿ  -رأيفؿ وطؼقلفؿ 

اهلل ربؽ،  ؾ إلك بقتؽ ُتـحؿَ أهنؿ سؿعقا يف التقراة: )ُبؽقُر ثؿاِر أرض -فطاكة  

وال ُيـَضج الجدي بؾبـ أمف ، والؿراد مـ ذلؽ أهنؿ ُأمِروا َطـِؼقب افرتاض الحج 

قا أبؽار أغـامفؿ   7)إلك بقت الؿؼدس طؾقفؿ أن يستصحبقا معفؿ إذا حجُّ

، ألكف كان ُفِرض طؾقفؿ قبؾ ذلؽ أن تبؼك  2)وأبؽار ُمستَغــالت أرضفؿ

ة أيام، ويف الققم الثامـ فصاطًدا َيصُؾح أن البؼر والغـؿ وراء أمفا سبع  3)ُسخقلةُ 

ا، فلشار يف هذا الـص بؼقلف: )ال ُيـَضج الجدي بؾبـ أمف  إلك أهنؿ ال تؽقن قرباكً 

أوالد البؼر والغـؿ وراء أمفا، بؾ يستصحبقن   4)ُيبالِغقن يف إصـــــالة مؽث باكقر

                                                            

 أبؽار أغـامفؿ أي أول َكتاجفا.  7)

 أبؽار مستغالت أرضفؿ أي أول َكتاجفا.  2)

 «.الؿعجؿ القسقط»سخقلة جؿع سخؾة وهل صغار الغـؿ والبؼر بعد والدهتا. اكظر   3)

 باكقر أوالد البؼر أي أول كتاجفا.  4)



 93 تالعب الشقطان بعؼول القفود

 
حجقا إلك بقت أبؽارهـ الاليت قد طبـَرن سبعة أيام مـذ مقالدهـ معفؿ إذا 

 الؿؼدس لقتخذوا مـفا الؼرابقـ.

ؿ الؿشايخ الُبـْؾُف أن الشرع يريد باإلكضاج إكضاج الطبقخ يف الؼِ  در، فتَقهَّ

مقا  وأهنؿ ُكفقا أن يطبخقا لحؿ الجدي بالؾبـ، ولؿ يْؽػفؿ هذا الَغَؾط حتك حرَّ

ـؾقا الـص أكؾ سائر الؾُّحؿان بالؾبـ، فللغقا لػظ الجدي وألغقا حؾقب أمف، وحؿَّ 

مـفؿا طؾك حدة،  يلكؾقا الؾحؿ والؾبـ أكؾقا ُكاًل أن  أرادواما ال يحتؿؾ، وإذا 

 واألمر يف هذا وكحِقه قريب.

، وال ُيستبعد اصطالح كافة هذه األمة طؾك الـُؿحال واتػاقفؿ طؾك فصٌل 

أكقاع الضالل، فنن الدولة إذا اكؼرضت طـ أمٍة باستقالء غقرها طؾقفا وأخِذها 

َدها اكطؿست معالـُؿ ديـفا واكدرست آثارها، فنن الدولة إكؿا يؽقن زوالفا بال

وإخراب البالد وإحراقفا، وال تزال هذه األمقر   7)بتتابع الغارات والؿصافَّات

، وكثرهتا قؾة، وكؾؿا ، وطزها ذاًل ُطؾقُمفا جفاًل   2)متقاترة طؾقفا إلك أن تعقد

غار كان حظفا كاكت األمة أقدم واخَتؾػت طؾقفا الد ل والصَّ ول الؿتــاولة لفا بالذُّ

 مـ اكدراس معالؿ ديـفا وآثارها أوفر.

                                                            

الؿعجؿ »صػقف الجقش، ومؼصقد الؿملػ تتابع الحروب طؾقفؿ، واكظر الؿصافَّات أي   7)

 «.القسقط

 يف الؿطبقع )يعقد ، والؿثبت مـ كسخة طؾل.  2)
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ا مـ هذا األمر ألهنا مـ أقدم األمؿ، ولؽثرة وهذه األمة أوفُر األمؿ حظً 

األمؿ التل استقلت طؾقفا مـ الؽشداكققـ والؽِؾداكققـ والبابؾققـ والػرس 

وما مـ هذه األمؿ إال مـ صؾب  والققكان والـصارى وآخر ذلؽ الؿسؾؿقن،

استًصالفؿ وبالغ يف إحراق بالدهؿ وكتبفؿ وقطع آثارهؿ إال الؿسؾؿقـ، فنهنؿ 

ہ ہ ﴿ :ا لقصقة اهلل لفؿ حقث يؼقلأطدل األمؿ فقفؿ ويف غقرهؿ، ِحػظً 

﮷  ﮸  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

﮼  ﮻  هذه األمة تحت ذمة الػرس   7)، وصادف اإلسالم﴾﮹ ﮺

ــــــصارى، بحقث لؿ َيــبــَؼ لفؿ مديـة وال جقش، وأطزُّ ما صاَدفف وذمة الــــ

مـ هذه األمة يفقُد خقرب والؿديـة وما جاورها، فنهنؿ إكؿا قصدوا تؾؽ  اإلسالمُ 

هبا، وكاكقا  )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ الـاحقة لِؿا كاكقا ُوِطدوا بف مـ ضفقر رسقل اهلل 

)صؾك اهلل رون طؾقفؿ باإليؿان برسقل اهلل ُيؼاتؾقن الؿشركقـ مـ العرب فقستــص

قبؾ ضفقره، وَيِعدوهنؿ بلكف سقخرج كبل كتَّـــبِعف وكؼُتؾؽؿ معف قتؾ طاٍد  طؾقف وسؾؿ 

سبؼفؿ إلقف مـ كاكقا  )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وإرم، فؾؿا بعث اهلل )طز وجؾ  كبقف 

 ف.يحاربقهنؿ مـ العرب، فحؿؾفؿ الحسد والبغل طؾك الؽػر بف وتؽذيب

وأشدُّ ما طؾك هذه األمة مـ ذلؽ ما كالفؿ مـ مؾقك العصاة وغقِرهؿ مـ 

مؾقك اإلسرائقؾققـ، الذيـ قتؾقا األكبقاء وبالـــــغقا يف تطؾُّبفؿ، وطبدوا األصـام، 

                                                            

 «.الؿعجؿ القسقط»صادف اإلسالم هذه األمة أي قابؾفا طؾك غقر مقطد. اكظر   7)
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، وبـقا لفا البِــَقَع  7)وأحضروا مـ البالد سَدكتفا لُقعؾ ؿقا ُرسقَمفا يف العبادة

 . 2)ا متصؾةادهتا، وتركقا أحؽام التقراة أطصارً والفقاكؾ، وطؽػقا طؾك طب

فؿا الظـ باآلفات  :فنذا كان هذا تقاُتر اآلفات طؾك ديـفؿ مـ قِـَبِؾ مؾقكفؿ

 التل كالتفؿ مـ غقر مؾقكفؿ وإحراقفؿ كتبفؿ ومـعفؿ مـ الؼقام بديـفؿ ؟

ا ما مـعقهؿ مـ الصالة، ا ما مـعقهؿ مـ الختان، وكثقرً فنن الػرس كثقرً 

فتفؿ بلن ُمعظؿ صالة هذه الطائػة دطاء طؾك األمؿ بالبقار، وطؾك العالؿ لؿعر

بالخراب، فؾؿا رأت هذه األمة الِجدَّ مـ الػرس يف مـعفؿ مـ الصالة اخرتطقا 

اكة»أدطقة سؿقها  ا، وصاروا يجتؿعقن يف أوقات ، وصاغقا لفا ألحاكً «الحزَّ

قا الؼائؿ هب ان»ا صؾقاهتؿ طؾك تؾحقـفا وتالوهتا، وسؿَّ  .«الـــحــــزَّ

والػرُق بقـفا وبقـ الصالة أن الصالة بغقر لحـ، والؿصؾل يتؾق الصالة 

اكة، ويعاوكقكف  ان يشاركف غقره يف الجفر بالـحزَّ وحده وال يجفر معف غقره، والـحزَّ

 يف األلحان.

ا أحقاكً   3)وكاكت الػرس إذا أكؽرت ذلؽ مـفؿ قالت القفقد: )إكا كـعل

 سـا ، فقرتكقهنؿ وذلؽ.وكـقح طؾك أكػ

                                                            

 أي لُقعؾ ؿقا الـاس صػة طبادة تؾؽ األصـام.  7)

 ا متقاصؾة.أي طصقرً   2)

ل ، والؿثبت مـ كسخة طؾل.  3)  يف كسخة طزير )ُكـــَغـــــ 
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اكة ولؿ  هؿ طؾك صؾقاهتؿ استصحبقا تؾؽ الـحزَّ فؾؿا قام اإلسالم وأقرَّ

 ُيعط ؾقها.

ففذه فصقل مختصرة يف كقد الشقطان وتالطبف هبذه األمة، َيعرف هبا 

َـّ بف طؾقف مـ العؾؿ  الؿسؾؿ الحـقُػ قدرَ  كعؿة اهلل )طز وجؾ  طؾقف، وما َم

 ـ أراد اهلل تعالك هدايتف مـ صالبل الحؼ مـ هذه األمة. واإليؿان، ويفتدي هبا م

  7)وباهلل التقفقؼ.

 

* * * 

                                                            

تؿ الؽتاب بحؿد اهلل، وقد تؽؾؿ غقر ابـ الؼقؿ )رحؿف اهلل  مـ طؾؿاء الؿسؾؿقـ يف بقان تؾبقس   7)

ِذكر تؾبقس »، باب: «تؾبقس إبؾقس»ابؾقس طؾك القفقد، كابـ الجقزي )رحؿف اهلل  يف كتابف 

 ع إلقف مـ أراد االستزادة.، فؾقرج«إبؾقس طؾك القفقد




