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بسم اهلل الرزتن الرحيم
احلمد هلل رب العادلُت كالصالة كالسالـ على سيدنا زلمد كعلى آلو كصحبو أرتعُت.
كثَتا طيبنا مبارنكا كنسألو مبننو ككرمو أف غلعل القرآف الكرًن ربيع قلوبنا كنور صدكرنا كجالء أحزاننا كعلومنا،
ضلمد اهلل ن
زتدا ن

اللهم آمُت.

نتدارس يف ىذه الساعة اليت نسأؿ اهلل أف غلعلها ساعة مباركة سببا لزيادة إؽلاننا كرفعتنا عند ربنا كجالء مايف قلوبنا من
شك كتثبيت اليقُت فإف ىذه كلها مطالب من قراءة كالـ رب العادلُت كمن كراء فهم كالمو سبحانو كتعاىل.
كصف حلاؿ موسى
ما سنقرؤه يف ىذه الساعة آيات من سورة إبراىيم كفيها ه

-عليو السالـ  -كتذكَته لقومو ٍ ،ب ينتقل

رتيعا كتذكَتىم ألقوامهم ،كىذا ما نشهد عليو كنتيقن بو كدلا نلقى ربنا نكوف مع نبينا
السياؽ للكالـ عن األنبياء ن

-صلى اهلل

عليو كسلم -من الشاىدين.

ابتدأ السياؽ باخلرب أف اهلل أرسل موسى بآياتو من أجل
أف ؼلرج قومو من الظلمات إىل النور كقد أيمر أف يذكرىم بأياـ
وسى لَِق ْوِم ِه
اهلل كمن أياـ اهلل مامسعنا يف قوؿ اهللَ { :وإِ ْذ قَ َ
ال ُم َ
ِ ِ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ومونَ ُك ْم
سُ
اذْ ُك ُروا ن ْع َمةَ الله َعلَْي ُك ْم إ ْذ أَنْ َجا ُك ْم م ْن آَل ف ْر َع ْو َن يَ ُ

ِ
ِ
او ُك ْم َوفِي
ُس َ
او ُك ْم َويَ ْستَ ْحيُو َن ن َ
سَ
وو ال َْع َ اا َويُ َ بِّ ُحو َن أَبْـنَ َ
ِ
ِ
ِ
يم } كىذه من أياـ اهلل اليت البد لبٍت
ذَل ُك ْم بََ وٌء م ْن َربِّ ُك ْم َع ٌء
إسرائيل من تذكرىا ،بل ال بد ألىل اإلؽلاف من تذكرىا ،فإف ىذا ادلوقف من ادلواقف العظيمة اليت نشهد فيها أف اهلل نصر رسولو

موسى -عليو السالـ ،-فإنو سبحانو كتعاىل أصلاىم من آؿ فرعوف ،كالنجاة ىنا كانت نعمة عظيمة عليهم كقد كانوا يسوموهنم
يسوء العذاب ،ككاف من ىذا العذاب أهنم يذحبوف أبناءىم كيبقوف نساءىم أحياء من أجل اخلدمة كالذؿ ،فييبقوا النساء كيقتلوا

األبناء فيكوف ىذا فيو من اإلىانة ما فيو ،ؼإبقاء النساء أحياء يقصد بو تعذيبيهن ؛ ألنو غلمع ذلن بُت قتل األبناء كبُت اإلىانة
ذلن.
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كلذلك قاؿ اهلل يف حق ىذه احلالة أم كاف اختبار عظيم ،فاخترب اهلل صربىم على ىذا َ { :وفِي ذَلِ ُك ْم بََ وٌء ِم ْن َربِّ ُك ْم
ِ
يم} :معناه أف اهلل الذم اختربىم فخلى بُت فرعوف كبينهم ،ففعل فرعوف ما فعل هبم  ،كاحلقيقة أف ىذا كاف لو سبب فهو
َع ٌء
جزاء على نبذ بٍت إسرائيل دينهم احلق الذم أكصى بو إبراىيم بنيو كيعقوب -عليهم السالـ -كاتبعوا شيء من تعلم السحر من

األقباط ،فأراد رهبم إصالحهم فابتالىم ىذا البالء العظيم  .فكانوا ذلم مبثابة األعداء ،فلما ػلصل العداكة حتصل ادلفارقة – يقصد
بذلك ادلفارقة يف الدين عدـ الرضا عن دينهم فيحفظ بذلك دينهم .-
كعطف على ذلك النجاة بأف أتى اخلرب أف اهلل -عز كجل  -تأذف لئن شكرًب ألزيدنكم؛ ألف اجلزاء عن شكر النعمة
بالزيادة منها ىذا فضل من اهلل -عز كجل -فموسى -عليو السالـ -يقوؿ ذلم{ :اذْ ُكروا نِ ْعمةَ اللَّ ِه َعلَْي ُكم إِ ْذ أَنْ َجا ُكم ِم ْن آ ِ
َل
ْ
ْ
ُ َ
فِ ْر َع ْو َن} فهذه نعمة.
أيضا ،أف ينجيكم نعمة ،كأف غلعل جزاء
ىكاذكركا نعمة اهلل عليكم {إِ ْذ ََذَّ َن َربُّب ُك ْم لَِ ْن َ َك ْرُ ْم َ َ ِزي َينَّ ُك ْم } فهذه نعمة ن
شكركم شكر منو ىذه نعمة.
تأذف :معناه تكلم سبحانو كالما كصل إىل اخللق فسمعوه بآذاهنم فكلم اهلل موسى مبا تضمنتو ىذه اآليةً ،
كمسع بٍت
إسرائيل ىذا ادلعٌت ،كىذا الذم تأذف بو ربنا تكلم بو كأمسعو موسى كمسعو بٍت إسرائيل ىو الفضل العظيم منو الذم كاف لبٍت
إسرائيل ككاف لكل من بعدىم يف اخلرب عن معاملة رهبم بالفضؿ.
لئن شكرًب :الالـ ىنا للقسم يعٍت فيها تأكيد  ،لئن شكرًب نعماء اهلل ألزيدنكم فيها نعمة .
فإذا كاف الكالـ لبٍت إسرائيل سيكوف معناه لئن شكرًب نعمة اإلصلاء

من آؿ فرعوف كغَتىا من النعم سيزيدكم اهلل

كغلعلكم بعد أف كنتم أذالء سيجعلكم سادة ،كبعد أف كنتم فقراء سيجعلكم ملوكا ،ىذا لو فهمنا السياؽ على بٍت إسرائيل .
شكرا لشكره كىذا
كنفهم السياؽ على اخللق ن
رتيعا فنقوؿ :ىذا من فضل اهلل أف من شكر اهلل تفضل اهلل عليو بأف يزيده ن
ما ييتعامل بو إال من ىو كرًن كاسع العطايا ،فمن شكر فليعلم أمنا شكره لنفسو.
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نقف وقفة بسيطة عني الشكر:
الشكر كما ىو مشهور  :اعًتاؼ القلب مبنة الرب  ،كأهنا منو كحده ال شريك لو ،كشعور العبد بفقره إليها كإىل غَتىا،
امنت كالعبد فقَت ،فهو بأشد احلاجة إىل ىذه النعمةٍ ،ب ؼلرج من ىذا الشكر يف القلب شكر على اللساف بثناء اهلل على
فاهلل ٌ
عطيتو كبياف اخلَت الذم فيها ككيف أف اهلل اختار كنفعنا باالختيار كأعطانا كما حرمنا كمن كل ما سألناه ربنا كىبناٍ ،ب العمل

شكرا هلل.
بالطاعة ،فإذا كاف ىذا ػاؿيػمػعطىى ينفع أف تعمل يف نفسو طاعة فاحلمد هلل ،أك تنشئ منو طاعة ن
كيقابل ىذا { :ىكلىئً ٍن ىك ىف ٍريًٍب} ادلقصود بو :كفر النعمة ألنو يقابل شكر النعمة .
الكفر العاـ كىو جحد اخلالق كعبادة غَته ىذا معلوـ ،ىنا يقصد إف كفرًب كفر النعمة إف عذايب لشديد  ،يعٍت ألعذبنو
شديدا فعيلًم من ذلك أف اهلل ػلب لعباده االعًتاؼ بنعمتو كيبغض منهم اجلحود ،كاجلحود ىو اإلنكار أك الشعور أهنا غَت
عذابنا ن
فقَتا ،فإذا أنعم عليو انتقد نعمة
مناسبة أك إطالؽ اللساف يف انتقادىا كالتقليل منها كىذا كلو دأب ابن آدـ ،فإنو إذا احتاج كاف ن
اهلل.

وسى إِ ْن َ ْك ُف ُروا أَنْـتُ ْم َوَم ْن فِي ا ْ َْر ِ
ض َج ِم ًيعا } كىنا أتى الكالـ لدفع
يقوؿ موسى -عليو السالـ  -لقوموَ { :وقَ َ
ال ُم َ
كىم من يتوىم أف اهلل زلتاج إىل ىؤالء الشاكرين ،فإف اهلل -عز كجل -غٍت عن اخللق كلهم  ،فقد يظن ظاف أف اىتماـ الرسل
كعنايتًهم كإرساؿ الرب ذلم يظنوف أهنم يػلسنوف إىل اهلل بإؽلاهنم ،كأف الرسل دلا تكرر عليهم كتعرض عليهم يظنوف إظلا تريد أف
تقوم جانب الرب -تعاىل اهلل عما يقولوف-
كعلى ذلك نفهم أف اهلل دلا كعدنا على الشكر بالزيادة كأكعد على الكفر بالعقوبة ال حتسب أف ذلك من حاجة اهلل
فيثيب من شكر أك كقع عليو ضرر فيعاقب من ترؾ ! ىذا خاطر شيطاين ،فال تظنوا أف إؽلانكم ينفع اهلل أك كفركم يضر اهلل كلذا
يشكر من آمن كيعذب من كفر ىذه ليست احلقيقة.
بل {إِ ْن َ ْك ُف ُروا أَنْـتُ ْم َوَم ْن فِي ا ْ َْر ِ
ض َج ِم ًيعا } أنتم يا بٍت إسرائيل كبل كل اخللق.
يي } فهو ال حاجة لو -سبحانو كتعاىل -بعبادتكم فإنو الغٍت كىو الذم أغٌت خلقو ،كقد كرد يف
{فَِ َّن اللَّهَ لَ َنِ ٌّيي َ ِم ٌء
ً
ب رج ول ك ً و
ً
ً
ً
ً
احلديث(( :يىا ًعبى ًادم ،لى ٍو أ َّن
ك ًيف يم ٍل ًكي
احد ًمٍن يك ٍم ،ىما ىز ىاد ىذل ى
ىف أ َّنىكلى يك ٍم ىكآخىريك ٍم ،ىكإنٍ ىس يك ٍم ىكجنَّن يك ٍم ،ىكانيوا ىعلىى أىتٍػ ىقى قىػ ٍل ى ي ى
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ً
ب رج ول ك ً و
ً
ً
ً
ً
ىشٍيئنا .يىا ًعبى ًادم ،لى ٍو أ َّن
ك ًم ٍن يم ٍل ًكي
احد ،ىما نػى ىق ى ىذل ى
ىف أ َّنىكلى يك ٍم ىكآخىريك ٍم ،ىكإنٍ ىس يك ٍم ىكجنَّن يك ٍم ،ىكانيوا ىعلىى أىفٍ ىج ًر قىػ ٍل ى ي ى
ىشٍيئنا() .
فاهلل -عز كجل -ىو الغٍت احلميد ،غٍت عن خلقو زتيد مبعٌت زلمود ،فإنو -سبحانو كتعاىل -زلمود من غَتكم مستغٍت
عن زتدكم ،كىم حىت لو كفركا ما اعًتفوا لكن فقرىم الزـ  ،فسيكونوف بلساف حاذلم فقراء إىل اهلل ككل نعمة ينالوهنا فهي من
ِ
ِِ
السماو ِ
اا َوا ْ َْر ِ
ض طَ ْو ًعا
اهلل فقبلوا أك مل يقبلوا فهم ػلمدكف اهلل كىذا يشبو يف السورة السابقة الرعد { َوللَّه يَ ْس ُج ُي َم ْن في َّ َ َ
كرىا ألنو ال بد أف يأٌب عليو مواقف كيصبح
كرىا هلل ن
َوَك ْرًها} أخرب أف من يف األرض كالسموات يسجد ن
سلتارا ك ن
طوعا ك ن
طوعا ن
ذليال فيها.
ن

كبُت ذلم ىذه الصفة اإلذلية ،أف الشاكر مشكور كالكافر يعذب  ،كىذا
اهلل عز كجل من فضلو على اخللق أمسع اخللق ٌ

ليس حلاجتو للخلق فيشكر الشاكرين من أجل أف يقبلوا على الشكر دلنفعتو كيعذب الكافرين ألنو يتضرر بكفرىم بل ألف ىذا
ىو احلكمة كىذا من كضع األشياء موضعها ،فإنو ال ينتفع بشكر الشاكرين كال بكفر الكافرين لكن حكمتو تأىب إال أف يوضع
الشاكر مكانو كإال أف يوضع الكافر مكاهنم.
ِ
ٍب يأٌب ىنا يف السياؽ ما من الضركرم بيانو كفهمو كىو قولو تعاىل{ :أَلَم ي ْ ِ ُكم نَـب ُ الَّ ِ ِ ِ
وح و َع ٍ
اد
َْ ْ َ
ين م ْن قَـ ْبل ُك ْم قَـ ْوم نُ ٍ َ
َ

ود} ىذا ادلوطن من ادلواطن اليت فيها خالؼ ،ىل ىذا من كالـ موسى لقومو أك أف ىذه اجلملة عادت إىل لكالـ حوؿ قوـ
َوَ ُم َ
الرسوؿ -صلى اهلل عليو كسلم -كبيٌنت أحوالوـ ؟

صلى اهلل عليو

من ادلفسرين من قاؿ الزاؿ ىذا كالـ موسى لقومو كالكالـ يف مطلع السورة إظلا خوطب فيو النيب –
ِ
اا أَنْـ لْنَااُ إِلَْي َ لِتُ ْ ِر النَّاس ِمن ال ُّبلُم ِ
اا إِلَى النُّبوِر} فيظهر كاهلل أعلم أف اخلرب مستأنف،
كسلم -دلا قاؿ { :الر كتَ ٌء َ
َ
َ
َ َ
َّ ِ
ِ
ين ِم ْن قَـ ْبلِ ُك ْم} ىذا يرجع إىل
مستأنف معناه ىو بداية لكالـ جديد ،انتهى موسى -عليو السالـ -كابتدأ {أَلَ ْم يَْ ُك ْم نَـبَ ُ ال َ

ادلشركُت من العرب ،تسمى طريقة االلتفا ت "أمل يأتكم" ألف الكالـ موجو لنفس ادلخاطبُت كىم الكفار فيقاؿ ذلم أمل يأتكم نبأ

الذين من قبلكم ،كىؤالء الذين من قبلهم قد أتت أنباءىم بل كانت متواتر ة فنوح -عليو السالـ -تواتر خربه بسبب خرب
الطوفاف ،كأما عاد كذتود فهم عرب كما مر معنا كمساكنهم يف بالدىم كىم ؽلركف عليها كؼلرب بعضهم بعض باآلثار الباقية ذلم
صحيح مسلم.
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ِ
فلذا دلا قاؿ اهلل -عز كجل { :-أَلَم ي ْ ِ ُكم نَـب ُ الَّ ِ ِ ِ
وح و َع ٍ
ود} فهذا معلوـ أنو للعرب ،ييقاؿ ذلم
اد َوَ ُم َ
ْ َ ْ َ
ين م ْن قَـ ْبل ُك ْم قَـ ْوم نُ ٍ َ
َ
انظركا أحواؿ األمم قبلكم كانظركا تشابو كالمكم كعقولكم كحججكم هبم كانظركا كيف ردكا على رسلًهم ككيف ختم ذلم
بالوعيد { :ألم ي كم نب ال ين من قبلكم قوم نوح وعاد و مود وال ين من بعيهم ال يعلمهم إال اهلل} أم :ىؤالء الذين من
بعدىم يشمل أىل مدين كأصحاب الرس كقوـ تػيبٌع كغَتىم من األمم اليت انقرضت كذىبت أخبارىا فال يعلمها إال اهلل كىذا
س َوقُـ ُرونًا بَـ ْي َن َذلِ َ َكثِ ًيرا}.
اا َّ
الر ِّ
ادا َوَ ُم َ
يأٌب يف سورة الفرقاف يف قولو تعاىلَ { :و َع ً
ود َوأَ ْ َح َ
كلهم ىؤالء ما صفتهم؟ {جاو ْـهم رسلُهم بِالْبـيِّـنَ ِ
اا } إذا ىذا يزيد يف اليقُت أف كل رسوؿ قد أتى أمتو مبا يؤمن عليو
َ َ ُ ْ ُُ ُ ْ َ
البشر ،ماذا فعلوا؟ {فَـ َردُّبوا أَيْ ِييَـ ُه ْم فِي أَفْـ َو ِاه ِه ْم } كمعناه أهنم كضعوا أيديهم على أفواىهم من الضحك كشدتو استهزاء بالرسل
كبكالمهم.
{فَـ َردُّبوا أَيْ ِييَـ ُه ْم فِي أَفْـ َو ِاه ِه ْم } :فيها صورة تيفهم من كلمة فردكا؛ ألف الرد ىذا مستعمل يف تكرير جعل األيدم يف

األفواه ،كيف نفهمها؟ كضعوا أيديهم على أفواىهم يضحكوف ٍب أزالوىا ٍب أعادكىا ،فهذه اإلعادة تسمى ر دا فجعلوا أيديهم
على أفواىهم .يف كل األحواؿ ىم يف حالة رد دلا أتى بو الرسل سواء ردكىا كضعوا أيديهم على أفواىهم ضاحكُت ،أك

كضعوا

أيديهم على أفواىهم متعجبُت .
كادلقصود أهنم يف كل األحواؿ رادين دلا جاء بو الرسل ،كنستفيد جدا من الفاء ىنا

تدؿ على أهنم ما
{فَـ َردُّبوا} فهي ٌ

جدا لإلنساف أنو يتعجل يف
فكركا كال فهموا كال أعطوا أنفسهم فرصة للبياف إظلا مسعوا استهزؤكا تعجبوا ردكا ،كىذه صفة خطَتة ن
رد ما يعرض عليو دكف أف يتحقق من مقصود ادلتكلم .
{ َوقَالُوا إِنَّا َك َف ْرنَا بِ َما أ ُْر ِسلْتُ ْم بِ ِه } :ىذا رد صريح مباشر ،فأكدكا كفرىم مبا جاءت بو الرسل ،من ادلؤكد أننا كافرين،
كقالوا{ :بِ َما أ ُْر ِسلْتُ ْم بِ ِه} ماداـ أنو مبا أرسلتم بو دلاذا ال تقبلوف! كأهنم يتهكموف بالرسل ،أك أهنم يكفركف بأف اهلل أرسلهم .

ٍب قالواَ { :وإِنَّا لَِفي َ ٍّك ِم َّما َ ْيعُونَـنَا إِلَْي ِه ُم ِر ٍ
يي } كأهنم يقولوف ضلن فكرنا كميزنا كرأينا أننا نشك فيما أتيتم بو كأنو من
عند اهلل كإف كاف بعضو ؽلكن أف ييقبل فيجمعوف لو صفتُت :فيقولوف حن نكفر أف اهلل أرسلكم كنشك أف ما معكم من اهلل،
فكأهنم يقولوف أف بعض ما تدعوف إليو مقبوؿ ،لكن الكاذب قد يقوؿ ح نقاٍ ،ب جعلوا الشك مريب ،كىذا تأكيد لوقوع الشك
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{ َوإِنَّا لَِفي َ ٍّك ِم َّما َ ْيعُونَـنَا إِلَْي ِه } ىذا الشك فيما تدعوف إليو ألف ما تدعوننا إليو ننسبو إىل اهلل كضلن ننكر ريبنا بأنك مرسوؿ
من عند اهلل كىذه كانت أحواؿ األقواـ كاجتمعوا عليها .
أشك يف اهلل؟ !
فقاؿ األنبياء{ :قَالَ ْ ُر ُسلُ ُه ْم أَفِي اللَّ ِه َ ٌّي } ىذا استفهاـ استنكارم ،معناه ٌّ
كادلراد أنو ال ؽلكن دلن صفت فطرتو أف يشك

فيما أقرتو الفطر من كجود اإللو كمن عظمتو كمن استحقاقو للعبادة،

فالفطر جتمع بُت ىذه الثالثة األمور:
بُت االعًتاؼ بأف ىناؾ رب البد أف يكوف ذلذه األشياء صاحب ،البد أف يكوف ذلا مالك .
كاألمر الثاين االعًتاؼ بانفراده بالكماؿ ،ىو رب موجود ؽللك ىو رب مالك لألشياء كىو كامل يف صفاتو زلسن كحده .
الثالث :تعًتؼ الستحقاقو كحده يف العبادة  ،ال ؽلكن أف نشك أف ذلا صاحب ،فكما أف للدار رب فللكوف رب،ك كما
أف رب الدار كصاحبها يربيها كينميها فكذلك صاحب الكوف.
ٍب النتيجة الثانية أف صاحب ىذه الدار عظيم كزلسن ال يشاركو أحد يف عظمتو كإحسانو ٍب إف صاحب ىذه الدار ىو
كحده يستحق أف ػلب كيعظم .
معناىا ال ؽلكن أف يكوف يف كجود اهلل شك فالفطر شاىدة كرلبولة على اإلقرار بو كليس ىناؾ شك يف استحقاقو
ؼ
األلوىية كحده فإنو كحده ادلعظٌم ككحده احملسن .
ِ
ِ َّ ِ
السمو ِ
اا َوا ْ َْر ِ
ض} :كأنو يقاؿ لو حصل يف قلوبكم شك
{قَالَ ْ ُر ُسلُ ُه ْم أَفي الله َ ٌّي فَاط ِر َّ َ َ
السماكات كاألرض خَت شاىد يشهداف لك على كجوده كعلى عظمتو كعلى استحقاقو للعظمة كحده.

أك اضطراب فإف

إذنا أدىن تأمل يوصل الناظر إىل ىذه احلقائق ،فهذا تأييد إلنكار كقوع الشك يف كجوده كربوبيتو كانفراده باأللوىية.
ِ
ِ َّ ِ
السمو ِ
اا َوا ْ َْر ِ
ض}ٍ ،ب انظركا أفعالو سيزيد يقينكم كىو يدعوكم ليغفر لكم فهاىي رزتتو تظهر
{أَفي الله َ ٌّي فَاط ِر َّ َ َ
أىال ذلذه ادلغفرة يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم كيؤخركم إىل أجل مسمى يف الدنيا فيعطيكم
عليكم كمغفرتو ،فلو آمنتم كنتم ن
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ِ
ِ
ِ
َج ٍ
ِّع ُك ْم َمتَ ً
استَـ ْف ُروا َربَّ ُك ْم ُ َّم ُوبُوا إِلَْيه يُ َمتـ ْ
كؽلتعكم كىذا يشبو ما مر معنا يف سورة ىود يف أكؿ السورة { َوأَن ْ
سنًا إِلَ ٰىى أ َ
اعا َ َ
س ًّمى}.
ُم َ
فإ نذا ال ؽلكن أف يكوف يف اهلل شك كالشواىد يف السموات كاألرض كدعاؤه لكم أف يغفر لكم كيؤخركم ألجل مسمى شلا
يزيد اليقُت يف اهلل .فًتكوا ىذا اخلطاب كلو كقالوا إف أنتم إال بشر مثلنا ،ىذه احلجة اليت عندىم غلتمعوف كلهم فيها ،إذا
جاءىم رسوؿ سلالف لدينهم قالوا إف أنتم إال بشر مثلنا ،أرادكا هبذا رلادلة الرسل ،كقالوا أنتم ما عندكم شيء زائد يف صورتكم
البشرية نعلم بو أف اهلل اصطفاكم دكف غَتكم  ،كىم يظنوف أف ىذا يقطع احلجة ؛ أل ٌف ادلماثلة بُتىم كبُت قومهم زلسوسة ال
حتتاج إىل كثَت من ادلناقشة كاالحتجاج فأرادكا منهم أف يأتوا حبجة زلسوسة تثبت أف اهلل اختاره ـ ،كىم ال يفكركف فيما يقولوف،
إظلا يقولوف أف كالمهم ال يكفينا نريد آية على أنكم رسل {إِ ْن أَنْـتم إَِّال ب َ ِ
ص ُّبيونَا َع َّما َكا َن يَـ ْعبُ ُي آَبَا ُؤنَا
ش ٌءر مثْـلُنَا ُ ِري ُيو َن أَ ْن َ ُ
ُْ َ
فَْ ُونَا بِس ْلطَ ٍ
ان ُمبِي ٍن}.
ُ
فهذا عندىم قاطع لكالـ األنبياء ،حجة كاضحة ،كاحلقيقة أف طلبهم للسلطاف إظلا ىو بسبب غفلتهم عما أتى بو الرسل
فهم يقًتحوف على الرسل آيات كيظنوف أهنم لو اقًتحوا أعطاىم اهلل ألنو حري
يظن أف ربو الكرًن دلا أرسل لو الرسوؿ كأجرل على يديو اخلوارؽ

على إؽلاهنم كقد مر مناقشة أف اإلنساف ادلغركر

أنو زلتاج لو ! فإذا طلب آية أعطاه مباشرة كىو يف احلقيقة

اختبار كامتحاف ىذا الدليل فكرت ستجده دليل ،كإف مل تفكر أنت اخلاسر.
فردت الرسل قالت{ :إِ ْن نَحن إَِّال ب َ ِ
أيضا ادلماثلة يف البشرية
ٌ
ش ٌءر مثْـلُ ُك ْم} معناىا أف الذم ؽليزنا ليس اختالفنا يف البشرية ك ن
ُْ َ

ال تقتضي ادلماثلة يف شيء زائد عليها ،فالنيب كاخللق يشًتكوف يف الصفات اإلنسانية كيشًتكوف أهنم يأكلوف الطعاـ كؽلشوف يف
األسواؽ كىذا كلو ال يعيبهم لكن ال ؽلنع ىذا الزيادة فهو بشر مثلك كاهلل زاده فأعطاه كالذم أعطاه إياه استقر يف قلبو فلن
ؼلرج ما أعطاه اهلل بصورة عضو جديد يف جسم كل اإلنساف كال بصورة شيء زلسوس حبالة اإلنساف حبالة الرسوؿ إال ما أعطاه
قلب كىذا فضل اهلل يعطيو على من يشاء.
يف ق
كاهلل ؽلن على من يشاء من عباده ،فهم ظنوا أف التشابو يف البشرية يقتضي

االختالؼ يف كل خصلة ،كىذا الكالـ ما

يقبلو عقل ،فإف اخللق مع استواء صورىم اخلارجية لكن الفوارؽ بينهم كما بُت السماء كاألرض
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فقاؿ األنبياء{ :ولَ ِك َّن اللَّهَ يم ُّبن َعلَى من ي َ ِ ِ ِ
اداِ وما َكا َن لَنَا أَ ْن نَْ ِي ُكم بِس ْلطَ ٍ
ان إَِّال بِِ ْذ ِن اللَّ ِه } كىنا يتبُت أف
شاوُ م ْن عبَ َ َ
َْ َ
َُ
َ
َ ْ ُ

األنبياء ليس ذلم إال بالغ الرسالة كما مر معنا ،فليس من عندىم الكالـ كال ىم يأتوف بو إظلا كل الشأف أهنم يوصلوف الرسالة
كىذا بإذف اهلل .

{ َو َعلَى اللَّ ِه فَـلْيَتَـ َوَّك ِ ال ُْم ْ ِمنُو َن } :كىذا ادلعٌت كما أنو كاف شديد الوضوح يف سورة ىود يف موقف ىود  -عليو السالـ
أيضا دلا أمر نبينا صلى اهلل عليو كسلم أف يتوكل ،كىذه حاؿ ادلؤمنُت
يف توكلو على اهلل كشديد الوضوح يف آخر سورة ىود نالدائمة أهنم يرشدكف أىل احلق كيصربكف على األذية .

فقالواَ { :وَما لَنَا أ ََّال نَـتَـ َوَّك َ َعلَى اللَّ ِه َوقَ ْي َه َيانَا ُسبُـلَنَا } معناىا أف ادلتوكل على اهلل الذم يقصد بذلك كجو اهلل البد أف

اهلل ينجيو كالبد أف يظهر مكانتو سواء يف حياتو أك بعد شلاتو ،ككما يتبُت ىنا أف الرسل بعد أف كذبوا كقيل أهنم بشر قاؿ اهلل عز
كجل يف حقهمَ { :و َعلَى اللَّ ِه فَـلْيَتَـ َوَّك ِ المتوكلون }
ِ
صبِ َر َّن َعلَى َما َآذَيْـتُ ُمونَا َو َعلَى اللَّ ِه فَـلْيَتَـ َوَّك ِ
األنبياء يقولوف ن
أكالَ { :وَما لَنَا أ ََّال نَـتَـ َوَّك َ َعلَى اللَّه َوقَ ْي َه َيانَا ُسبُـلَنَا َولَنَ ْ

ال ُْمتَـ َوِّكلُو َن} كأهنم يقولوف اختيارنا للتوكل كتفويض األمر هلل ىذا ىو اخلَت كىو طريق النجاة مهما كاف الظاىر أف األمر ليس

إىل فرج كيعللوف ذلك كقد ىدانا سبلنا ،يعٍت ىدانا أمور ديننا فصارت معركفة لدينا ،فهم يستفهموف استفهاـ إنكارم كيقولوف
صبِ َر َّن َعلَى َما َآذَيْـتُ ُمونَا } :فهم هبذا قد يأٌسوا أقوامهم أهنم
كيف نًتؾ التوكل كقد ىدانا سبلنا يعٍت طرؽ الدينَ { ،ولَنَ ْ
يستطيعوف إيذاءىم ،فيقولوف فلنصرب ٌف يف مستقبل األمر على ما آذيتمونا ،فهم ينتظركف منهم األذل كيعلنوف الصرب.
كيأٌب قوؿ اهللَ { :و َعلَى اللَّ ِه فَـلْيَتَـ َوَّك ِ ال ُْمتَـ َوِّكلُو َن } ،يفهم أنو كالـ اهلل ك ؽلكن أف يفهم أنو كالـ الرسل ،كادلعٌت من كاف
كال فليعتمد على اهلل فإنو ال ينبغي التوكل إال عليو ،كأما غَته فا العتماد عليو إىل خذالف ،دلا كاف ىذا حاؿ الرسل أهنم دلا
متو ن
أعلنوا التوكل كىم يف ذلك متشاهبُت معتمدين على رهبم يعرفوف عظمتو كال ؼلافوف خلقوى
{قَ َ َّ ِ
ين َك َف ُروا لِ ُر ُسلِ ِه ْم } يهددكهنم باإلخراج ،كىم يف ذلك يظنوف أهنم ؽللكوف ،كاغًتكا بأف اهلل ملٌكهم ىذه البلد
ال ال َ

ىذه الدكلة ىذا ادلنرب ىذا ادلكاف فيظنوف أنوـ ؽللكونو يستطيعوف أف ؼلرجوىم كىددكىم ،إما خترجوف إما تعودكف دلا كنا عليو،
فال تدعوا هبذه الدعوة كال تنشركىا.
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ِ
َّ ِ ِ
ِ
ين} معناىا أف اهلل عز كجل أكحى ذلؤالء الرسل دلا قالوا ذلم أقوامهم لنخرجكم من
{فَ َْو َ ى إلَْي ِه ْم َربـُّب ُه ْم لَنُـ ْهل َك َّن ال الم َ

أرضنا ،أكحى إليهم أنو سبحانو كتعاىل سيهلك الظادلُت كأنو ؽللي ذلم يقع عليهم العقوبة مرة كاحدة ،فلما ترل ىنا كىنا ظادلا قد
رتيعا أف اهلل –عز كجل  -ؽللي لو ليأخذه أخذ عزيز مقتدر .
دتكن كظن أنو ال يهزـ فلنعتقد ن
ِ
كطلولكم األرض ألف الرسوؿ ال
ض ِم ْن بَـ ْع ِي ِه ْم } يعٍت سنمكنكم ي
ٍب كعد اهلل ىؤالء أىل اإلؽلافَ { :ولَنُ ْسكنَـنَّ ُك ُم ا ْ َْر َ
يصلح أف يسكن بأرض أعدائو إال إذا دتكن منهم فيكوف لو عليهم اؿسلطاف كما مكن اهلل لرسولو –صلى اهلل عليو كسلم -
يف أرض مكة كاحلجاز سكنها الذين آمنوا لكن معهم الكفار .فمعناىا أنو ال تكوف ديار أىل الكفر ديار الرسوؿ إال إذا دتكن
منهم .
فقاؿ اهلل{ :ذَلِ َ لِمن َ َ ِ
اا و ِع ِ
يي } معناىا اإلىالؾ للكفار كاإلسكاف للمؤمنُت إظلا دلن خاؼ مقامي،
َْ
اا َم َقامي َو َ َ َ
دائما دلن خاؼ مقاـ ربو ،كادلشركُت كما ىو معلوـ
فالتفت عن سلاطبة ىؤالء الرسل إىل بياف احلالة العامة فإف اإلصلاء كاإلسكاف ن

مل يعبؤكا بوعيد اهلل كحسبوه عبثا كلذلك أتت يف آيات كثَتة أهنم يستعجلونك بالعذاب ،فإىالؾ الظادلُت كإسكاف

ادلؤمنُت

أرضهم ىذا الذم ؽلتحن بو اخللق .
فإف الكافرين يكونوف متمكنُت كادلؤمنُت يكونوف ضعفاء فيمتحن اهلل ادلؤمنُت الضعفاء بالكافرين األقوياء فتكوف الغلبة
للمؤمنُت ألف {ا ْ َرض ي ِرـُها ِعب ِ
الصالِ ُحو َن}.
اد َ َّ
ْ ََ َ َ
كعلى ىذا نفهم أف أىل اإلؽلاف إظلا ىم متوكلُت على رب العادلُت معتمدين عليو سبحانو كتعاىل خائفُت أف يستبدذلم
مقبلُت على طاعتو  ،شاكرين نعماءه  ،كاثقُت بنصره ،فهذا التوكل كما مسعناه صفةن ذلود -عليو السالـ  -نسمعو ىنا يف سورة
إبراىيم لكل األنبياء ،كعلى ذلك نكوف شلن شهد على ىؤالء األنبياء أهنم توكلوا كنكوف شلن رغب أف يكوف ىو أيضا شلن توكل
على اهلل ،فإذا توكل العبد على اهلل رأل النصر أك مل يراق فاألمر عنده سياف ألنو متأكد أف اهلل سينصر ادلؤمنُت كمهما كصل
األمر إىل غايتو يف الظلمة كاحللكة فالفجر قريب.
كىذا شعور ادلتوكل ،أف اهلل البد أف يهلك ىؤالء كينجي ىؤالء كيسكنهم األرض من بعده ـ كلن غلعل ألىل الكفر على
ادلؤمنُت سبيل بل سيسلط أىل اإلؽلاف على أىل الكفر ،أما موعد ىذا فهو هلل ،كأما الثقة حبصوؿ ىذا فهو يقُت ،كضلن يف ذلك
نتابع ادلرسلُت كنؤمن برب العادلُت كنصدؽ الرسوؿ الكرًن كنتعبد اهلل باعتقاد ما أتى خربه يف كتابو العظيم .
9

نسأؿ اهلل مبنٌو ككرمو أف نكوف من ادلتي ٌقنُت الذين بيقينهم ييزيل الشك عن غَتىم ،كأف نكوف من ادلتوكلُت الذين بتوكلهم

يزيل اليأس من قلوب غَتىم ،كأف نكوف من الصابرين فال نتعجل كال نلقي العجلة يف قلوب اخللق بل نكوف شلن حبس نفسو
على طاعة اهلل كاث نقا باهلل عادلا أنو -سبحانو تعاىل  -بيده ملكوت كل شيء كاألمر أمره كالشأف شأنو -سبحانو كتعاىل -كىو
ن
نافذ أمره ،كمن رزتة اهلل أف جعلنا نثق هبذا النصر فنكوف من الشاكرين على فضلو أف صحح لنا االعتقاد كعرفنا بنفسو كجعلنا

شلن يقرأ القرآف فيتيقن باألخبار فيو كاهلل -عز كجل -يقوؿ { :لَِ ْن َ َك ْرُ ْم َ َ ِزي َينَّ ُك ْم} ،فنحن نشكره على نعمة القرآف ،نشكره
تزداد قراءاتنا كفهمنا كثقتنا كيقيننا
على نعمة اإلفهاـ نشكره على تسهيل قراءة القرآف كنرجو من ىذا الشكر أف يفتح لنا ادلزيد ؼ
باخلرب الذم يأٌب يف كتاب اهلل كنزداد حسن عقيدة لكل ما جاء فيو من عقائد كنزداد متابعة يف العمل يف لكل ما كرد فيو سواء

كاف عمل القلب أك عمل اجلوارح.
تقبل اهلل من اجلميع صيامهم كقيامهم كأحلقنا بليلة القدر فجعلنا شلن يقومها إؽلانا كاحتسابنا اللهم آمُت .
كصلى اهلل كسلم على نبينا زلمد كعلى آلو كصحبة أرتعُت.
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