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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

أخواتي الفاضالت، إليكم سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناىيد السميري 
حفظها اهلل، وّفق اهلل بعض األخوات لتفريغها، ونسأل اهلل أن ينفع بها، وىي تنزل في مدونة 

ـً ) ـي  ًػػ ػػ ـى ـه  يػـٍػـىػ ـٍػ  (ً ػ

http://tafaregdroos.blogspot.com/!#/ 

 :تنبيهات ىامة

. منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح- 
ىذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليو األستاذة حفظها اهلل، أما الدروس - 

شذرات من دروس األستاذة )المعتمدة من األستاذة فهي موجودة في شبكة مسلمات قسم 
 (أناىيد

http://www.muslimat.net/ 

الكمال هلل عز وجل، فكتابو ىو الكتاب الوحيد الكامل السالم من الخطأ، فما ظهر لكم - 
من صواب فمن اهلل وحده، وما ظهر لكم فيو من خطأ فمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر 

 ..اهلل

 .ىواهلل الموفق لما يحب ويرض

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 سـ اهلل الرمحن الرحيـ 

. احلمد هلل رب العادلُت كالصالة كالسالـ  ـى سيدنا حممد ك ـى آلـ كصحبـ كأمجعُت

نبدأ لقاءنا يف هذا اليـو الذم نسأؿ اهلل  زكجل أف  كوف  ـو ميباركنا  ـيـا، حنـسب  ـيـ صيامـ كقيامـ كقراءة القرآف فيـ 
. كفهـ معانيـ

 فإف ،كنبـدئ مبـاقشة آ ات من سورة  ونس فيها تعـٌت أهل الباطل  ـى رسولـا صـى اهلل  ـيـ كســ، كهذه سـة ماضية
ادؿ يف احلق لَتٌده ك قوم حبججو  اطــ . الكرب كاذلول دلا شنـعاف العبد  ن االسـقامة  ـى د ن اهلل ك ـى ما أمر اهلل، جتده رني

كهذه احلالة إف كانت يف األصل هي كصف ألهل الباطل أهل الكـر كالضالؿ، لكن لــاس نصيب مـها حىت لو أسـموا، 
.  يوافق هواه الألنـ فإف كثَتنا من األحياف  قـ يف الـٌـس ًكرٍب  ـى احلٌق فييجادؿ اإلنساف كسنًتع أدلة تبطل احلٌق 

فـحن نقرأ اآل ات معـقد ن أٌف هذا كصف أهل الكـر كأهنـ هبذا  امـوا نبيـا صـى اهلل  ـيـ كســ كأنـ هكذا أجاهبـ، 
. كخناؼ  ـى  أنـسـا أف تكوف هذه اخًلصـة موجودة يف نـوسـا كلو شيء  سَت مـها

 

َلٰى َعَلْيِهْم آيَاتـَُنا بّينات}:  قوؿ اهلل  ٌز كجٌل يف كصف حاذلـ  معـاها أف هذه اآل ات غا ة يف الوضوح فـٌما {َوِإَذا تـُتـْ
قَاَل الَِّذيَن ََل يـَْرُجوَن }كصف اهلل  ٌزكجٌل هذه اآل ات أهنا  ٌيـات، كأخربنا  ن كصف هؤالء القـو أهنـ ال  رجوف لقاءنا، 

ْلوُ } : قولوف لــيب صـى اهلل  ـيـ كســ {ِلَقاَءنَا َذا َأْو بَدِّد  الـيب صـى اهلل  ـيـ كســ معـاها أهنـ  ردكف  ـى {اْاِ  بُِقْرآٍن َ ْيِر ىَٰ
َلٰى َعَلْيِهْم آيَاتـَُنا بّينات}: اآل ات اليت كصـها أهنا  ٌيـات، ألف اهلل قاؿ .  {َوِإَذا تـُتـْ

كهذا أسـوب من أساليب تكذ ب الـيب صـى اهلل  ـيـ كســ،  ر دكف أف  قولوف أف هذا القرآف غَت ميوحى كأنـ ليس من 
  ـ من أتى- صـى اهلل  ـيـ كســ- ـد اهلل، فَت دكف  يقـعوا أنـسهـ أنٌـ من كالـ الـيب صـى اهلل  ـيـ كســ، مبعٌت أف الرسوؿ 

ْلوُ } :تـقاء نـسـ، كذلذا قالوا لـ  عٍت جعـوا من تكذ بهـ أف  قولوا لـ َذا َأْو بَدِّد تر د مـا أف :  كأهٌنـ  قولوف،{اْاِ  بُِقْرآٍن َ ْيِر ىَٰ
! نقبـك كنـٌبعك غَتر هذا القرآف ككافق هوانا
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ـيرس لد هـ كـب مالحـ كقصص، فهـ  فكانوا  ر دكف مــ أف  أيت ذلـ مبثل كيـيب القيٌصاص، كقد اشـهر  ـدهـ أف ال
 ر دكف ما  سـيهـ ك وافق هواهـ، كهذا كثَتنا ما نسمعـ يف الد وة إىل اهلل، فإف الـاس دلا  سمعوف الو ظ كاإلرشاد كالـعـيـ رنرم 

 كهذا ما ! تقـيالن من شأف الو ظ؛ال تكـمونا  أسـوب ك ظي:  ـى لساهنـ كـمات من كحي شياطُت اإلنس كاجلن، فيقولوف
رؾ القـوب كتصـح الــوس لكن الشأف هو الشأف، كأهنـ  قولوف َذا } : ــهي  ـده العجب، فإف ادلو ظة ُتي اْاِ  بُِقْرآٍن َ ْيِر ىَٰ

ْلوُ   .{َأْو بَدِّد

صـى اهلل - أهل الكـر يف الـعامل مـ القرآف كالرسوؿ الكالـ  ن أف اآل ات يف  كهيسـعيد  ـى أنـسـا هذه ادلسألة ادلهمة
، لكــا نسمعها كنـهمها كنزكي أنـسـا أف تكوف صـة من صـات هؤالء يف أنـسـا، فإنـا نقبل القرآف كنقبل ما أتى - ـيـ كســ

.  ـ الـيب صـى اهلل  ـيـ كســ

 كهذا لز ادة الـعجيب من طـبهـ يف تبد ل اآل ات ،{َوِإذا تُتلى َعَليِهم آياتُنا بّينات}: ككما تبٌُت لـا اهلل  زكجل  قوؿ
هات شيء زنٌل حمل القرآف، ككما تعـموف القرآف اسـ  ــ  ـى :  قولوف  عٍت كأهنـ {بُِقرآٍن َ يِر ىـذا} :كهـ قالوا .كتغيَتها

َأْو }الكـاب الذم جاء  ـ حممد صـى اهلل  ـيـ كســ، فكأهنـ  قولوف ائًت  ًغىًَت هػذا مما تسموه قرآف، فإما تأيت  غَت هذا 
ْلوُ  ا أك  كوف هزؿ كاسـهزاء :،  عٍت أ قيـ مـ تبد ل حمـواه، كهذا الكالـ مـهـ{بَدِّد  .إما أف  كوف ًجدًّ

 كمبا  رٌد  ـى ، كانوا جاد نفك ـى كال احلالـُت اهلل  ز كجل أمر نبيـ صـى اهلل  ـيـ كســ أف رنيبهـ مبا  دفـ شبهـهـ إ
فهؤالء ادلشركُت الذ ن ال  رجوف لقاء اهلل  ز كجل قد أتى كصـهـ يف أكؿ السورة  عٍت يف اآل ة ، اسـهزاءهـ لو كانوا مسـهزئُت

نـَْيا َواْطَمأَنُّوا } : من نـس السورة، أخرب سبحانـ كتعاىل  ن هؤالء فقاؿالسا عة ِإنَّ الَِّذيَن ََل يـَْرُجوَن ِلَقاَءنَا َوَرُضوا بِاْلَحَياِة الدُّ
كهـا  اد السياؽ  ذكرهـ مرة أخرل مسعـا ، {ُأولَِ َ  َمْأَواُىُم النَّاُر ِبَما َ انُوا َيْكِسُبونَ  (7)ِبَها َوالَِّذيَن ُىْم َعْن آيَاتَِنا َ اِفُلوَن 

لوُ }أف هذه اآل ات إذا تـيت  ـيهـ  إذف هؤالء الذ ن ال  رجوف لقاء  {قاَل الَّذيَن َل يَرجوَن ِلقاَءنَا ااِ  بُِقرآٍن َ يِر ىـذا َأو بَدِّد
. اهلل  ز كجل اهلل تعاىل أمر رسولـ صـى اهلل  ـيـ كســ أف  رٌد  ـيهـ

هـ - صـى اهلل  ـيـ كســ-ال رجوف لقاء اهلل معـاها أهنـ ال  ؤمـوف  اليـو اآلخر، فرٌد الـيب   ـى اقًتاحهـ  كالـ جامـ  ـي
، فال سييغَت كـماتـ كال سييبدؿ أغراضـ، كقد جاء اجلواب يف -صـى اهلل  ـيـ كســ-من كرائـ امــاع تبد ل القرآف من جهة الـيب 
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َلوُ }: أ ـغ صيغة يف الــي، فقاؿ َلوُ } هذا،  أف أفعل ليس  يدم{َما َيُكوُن ِلي َأْن أُبَدِّد إذف  {ِمن تِْلَقاِء نـَْفِسي َما َيُكوُن ِلي َأْن أُبَدِّد
. معـاه أف األمر ليس إيٌل، كليس من جهة نـسي الـبد ل،  ل أنا ميبـغه ال ميـصرؼ

 أتبـ ما ألين  هذه اجلمـة مبثا ة الـعـيل،  عٍت دلاذا ما  كوف يل أف أ دلـ من تـقاء نـسي؟،{ِإْن َأتَِّبُع ِإَلَّ َما يُوَحٰى ِإَليَّ }
زمٍت ا ك، فأنا أي ـغ احلاصل{َأتَِّبُع ِإَلَّ َما يُوَحٰى ِإَليَّ }  وحى إيل، ـه فيـ من بتبا ي  ـي  دـ الـصٌرؼ، فإف ادلاشي  ـى طر ق ميـب

اكز اقــاء أثره .  ىسبقـ ال رني

 فكأف الصورة أف هـاؾ من  سبقـ كهو شنشي خـــ يف إثره، فال رناكز {ِإْن َأتَِّبعُ }: قاؿ- صـى اهلل  ـيـ كســ-كالـيب 
. مواطن اقــاءه

  عٍت  صيــ  أم شيء هـا؟  ـبد ل ،{ ِإنِّدي َأَخاُا ِإْن َعَصْيُ  رَبِّدي َعَذاَب يـَْوٍ  َعِظيمٍ }: مث كهو الرسوؿ الكرًن  قوؿ 
َعَذاَب يـَْوٍ   ِإنِّدي َأَخاُا ِإْن َعَصْيُ  رَبِّدي} القرآف، فهو صـى اهلل  ـيـ كســ سناؼ، كهذا دليل  ـى أد ـ ك ـى  بود ٌــ، 

كمقاـ . فمقاـ العبود ة  وجب اخلوؼ، مقاـ العبود ة كالرسالة قد مجـ أ ظـ ادلقامات- صـى اهلل  ـيـ كســ- فهو { َعِظيمٍ 
 .الرسالة  وجب تبـيغ ما أيكحٌي إليـ

ِإنِّدي َأَخاُا ِإْن َعَصْيُ  رَبِّدي َعَذاَب يـَْوٍ   }  ألين رسوؿ؛{إن اتبع إَل ما يوحى إلي} :كيف هذا ادلقاـ مجـ  ُت األمر ن، قاؿ
.  ألين  بد، فال أظن  الرسالة أف أفوؽ مـزلة العبود ٌة  ل  الرسالة أتى شرؼ العبود ٌة؛{ َعِظيمٍ 

ُقل } اقًتاحهـ الذم  ـضمن تكذ ب الـيب صـى اهلل  ـيـ كســ أنـ رسوؿ من  ـد اهلل، فمث اهلل  ٌزكجٌل  أمره أف رنيب ع
 لـيب هذا جواب لكن جواب  ـى ما كراء الطـب، هـ طـبوا هذا الطـب؛ ألجل أف  قولوا ؿ،{َلو شاَء اللَّـُو ما تـََلوتُُو َعَليُكم

صـى اهلل  ـيـ كســ هذا الكالـ ما ناسبـا غَته، طادلا أف الكالـ تأيت  ـ من  ـدؾ، كهذه هتمة  ظيمة يف حقـ صـى اهلل  ـيـ 
 كمعٌت هذا أنـ ميرسل من اهلل تعاىل كأنـ ،{ُقل لَّْو َشاَء اللَُّو َما تـََلْوتُُو َعَلْيُكمْ } :ؿافأجاب اهلل  ـى مضموف كالمهـ فق. كســ

 ألف اهلل تعاىل لو شاء أف ال أتـوه  ـيكـ ما تـوتـ، كهذا ؛ اهلل هو سبب أف  ــوه  ـيهـتقد رمل سنــق القرآف من  ـده، فجعل 
معـاه أف كل أهل اإلشناف ال د أف  كونوا كاثقُت يف أف هذا كالـ رٌب العادلُت أكحاه سبحانـ كتعاىل إىل جرب ل كجرب ل  ـيـ 

. صـى اهلل  ـيـ كســ-السالـ أكصــ لــيب الكرًن
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 معـاها أف لو شاء اهلل أف ال آتيكـ هبذا القرآف دلا أرسـٍت  ـ، كلبقيت  ـى {َلو شاَء اللَّـُو ما تـََلوتُُو َعَليُكم َوَل َأدراُ م بِوِ }
ليس  الشيء اليسَت، أر عُت  امنا كـت  ُت  عٍت  {فـََقد لَِبثُ  فيُكم} ألنـ  قوؿ ؛احلالة اليت كـت  ـيها من أكؿ  مرم

كرأ ــ أين مل أشـهر  بالغة كمل ،  كرأ ــ  دـ حييب لــعاظـ،رأ ــ نشأيت، ظهرانيكـ، مدة طو ـة أر عُت سـة ليس  الوقت اليسَت
. أكن خطيبنا كال شا رنا فيشـبـ  ـيكـ ذلك مـ القرآف

أصبح هذا من احلاالت ادلعـادة، فهذا نوع  الغة كالـ كهذا كاف - صـى اهلل  ـيـ كســ- عٍت لو كاف هذا كصف الـيب 
: نوع  الغة كالـ، إدنا كل الـشأة اليت أمامهـ كاف كاضح فيها

. البعد  ن تعظيمـ لــسـ أك  ركزه  يـهـ .1

 . مل  كن ممن دخل أ واب ادلباراة كادلبارزة يف الـصاحة كالبالغةأنـ .2

كهذا ليس معـاه أنـ مل  كن موصوفنا  صـات الكماؿ البشرم، لكن  قصد مل  طـب العظمة، مل  كن  دخل مضمار 
-. صـى اهلل  ـيـ كســ-ادلـافسة معهـ يف شؤكف الدنيا  ل كاف  عـزذلـ 

  ـكركا يف هذا  قولوف إذنا ما دلاإذف هذا اسـدالؿ  ـى أف هذا الكالـ ال شنيكن أف  كوف من كالـ البشر، ادلـركض 
. أرسـك إال اهلل إليـا؛ ألنـا نعرؼ حالك كنعرؼ قدرتك كال نظن فيك إال خَتنا

 فيها من البياف العظيـ ما  دؿ  ـى  الغة هذه اإلجا ة؛ {لَّْو َشاَء اللَُّو َما تـََلْوتُُو َعَلْيُكمْ }كهـا أهل العــ  قولوف أف كـمة 
: ألف تـوتـ معـاه سيـضمن 

   تالينا كالمنا

   كمــونا

 ك ا ثنا  ذلك ادلــو. 

معـاه أف االنساف لو كاف  قوؿ كالمـ هو دلا  أيت  ـكــ ال  قوؿ سأتـوا  ـيكـ كالمي، كإدنا  أيت مـدكب ادلـك أك األمَت 
َلو شاَء اللَّـُو }أمر نبيـ دلا قاؿ تعاىل ؼكالـ الغَت دلا  قرأه ادلرسوؿ  يسمى تالكة ، إذف معـاه سأتـوا  ـيكـ البياف ادلـكي: فيقوؿ

 .كمــو ك ا ثنا  ذلك ادلــو تالينا كالمنا هذه الكـمة  ــسها دليل؛ ألهنا تـضمنأف   يــ {ما تـََلوتُُو َعَليُكم
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 رفــ األسـوب الذم فمعـاها أف هذه فيها ميعجزة ادلقدرة  ـى تالكة الكـاب مـ أنـ أمٌي، خصوصنا أف أسـوب القرآف غَت 
العرب، كأ ضنا أف ما  ـضمــ القرآف من معاين ال شنكن أف  كوف من كالـ اخلـق، فإف فيها أخبارنا ال شنكن ألحد من اخلـق أف 

رب  ـها هبذه الصيغة  كليس  كالـ  مــ لألشياءتسمـ يف القرآف ما  دلك  ـى أف هذا كالـ اهلل، ما  دلك  ـى أف اخلطاب، ؼسني
ا، فهل أحد من اخلـق  ـجرأ أف  قوؿ ثُمَّ اْستَـَوٰى ِإَلى السََّماِء َوِىَي ُدَخاٌن فـََقاَل َلَها َوِلْْلَْرِض اْاِتَيا َطْوًعا َأْو َ ْرًىا }: اخلـق أ دن

َنا طَااِِعينَ  ! ال شنكن ألحد أف  ـكر يف هذا ادلعٌت، فضالن  ن أف  ـكــ  ـ، فضالن  ن أف  أيت هبذه البالغة [11: فصـت] {قَالََتا َأتـَيـْ

كـمة بـغ فـيها الدليل كاضح" الـالكة"  ـى كل حاؿ هذه اآل ة فيها سر ٌ
ي
. خاصة هـا، كأهنا ميٍشًعرةه  إ الغ كالـ من غَت ادل

 كأقمت معكـ، كمـ ذلك ما رأ ــ ق قضيت معكـ هذا العمر كــ كلبثتاأيمر أف  قوؿ أف- صـى اهلل  ـيـ كســ-إذف الـيب 
.  ـي ما شنكن أف تـهموين  ـ فـجعـوف هذا الكالـ كالمي

: فقداهنـ لـعقوؿ، فكأنـ  قاؿمن  كهي لإلنكار كالـعجيب من  ياف الدليل ك،{َأَفاَل تـَْعِقُلونَ } :مث خيـمت اآل ة  قولـ تعاىل
من اجلمـ  ُت األمٌية كاإلتياف هبذا الكـاب - صـى اهلل  ـيـ كســ- ـيها الـيب كاف هذه احلاؿ اليت مثل  أف {َأَفاَل تـَْعِقُلونَ }

اؿ أف  ـكــ هبا أحد من اخلـق، كلو اجـمـ أهل  الذم تشهدكف أنـ يف غا ة البالغة من جهة ألـاظـ، كمن جهة معانيـ حمي
! زمانكـ أللـاظـ ال  أتوف مبثــ، فكيف مبعانيـ ؟

فإذا كـــ تعقـوف سـعرفوف أف هذا كحي من اهلل، كلـرل كيف  اىن نبيـا صـى اهلل  ـيـ كســ من هؤالء الذ ن  صٌرحوف 
. تارة  ـكذ بـ كزنـالوف تارة يف  ياف هذا الشأف، فإهنـ شنكركف كسيأتيـا الكالـ  ن مكرهـ

اآلف قامت  ـيهـ احلجة،  { اْلُمْجرُِمونَ ِإنَُّو ََل يـُْفِلحُ َفَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْـتَـَرٰى َعَلى اللَِّو َ ِذبًا َأْو َ ذََّب بِآيَاتِِو }: قاؿ
 اطل أك يف  بادهتـ لغَت اهلل، فهـ اآلف أظــ أنـ  ـى هتامهـ الـيب صـى اهلل  يـ كســ اكاتضح افًتاءهـ الكذب، سواء يف 

. اخلـق

، من أشدهـ ا ـداء  ـى اســهـ إنكارم،  عٍت من أكثر اخلـق ا ـداءن هذا  {َفَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْـتَـَرىٰ } :اهلل تعاىل  قوؿ لـا
كتكذ ب آ اتـ  رسل ذلـ الرسوؿ فيكوف هذا . قالوا هؤالء شركاء اهلل:   الكذب  ـيـ ـي ك ـكذ ب آ اتـ،   الكذب اخلالق
 .ردهـ
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فهذا  قـضي أف هؤالء أهل إجراـ، ك قـضي أهنـ ال  ــحوف، كهذا  {ِإنَُّو َل يُفِلُح الُمجرِمونَ }:مث  قوؿ سبحانـ كتعاىل
.  ختو ف ذلـ أهنـ مهما  اندكا يف الـها ة ما  ـعبوف إال أنـسهـ

معـاها إذا تــى  {َويـَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَِّو َما ََل َيُ رُُّىْم َوََل يَنَفُعُهمْ }: مث أتــا هذه اجلمـة معطوفة  ـى اجلمـة األكىل
فكال الـصرفُت كـر، كهـ  {َويـَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَِّو َما ََل َيُ رُُّىْم َوََل يَنَفُعُهمْ } ـيهـ آ اتـا  ٌيـات قالوا كقالوا كقالوا، كهـا 

 آذلــا  ـد اهلل، كقد ركم أف لـاتشــ : أظهركا ادلسألة يف صورة أهنـ مقــعُت  آذلـهـ، كأف الـيب الكرًن ليس معـ دليل، كقالوا
 .إذا كاف  ـو القيامة شـعت يل الاٌلت كالعٌزل: الـضر  ن احلارث كاف  قوؿ

ـنا، فَت د خباب  كهذا كقوؿ العاص  ن كائل كاف مشركنا قاؿ خلباب  ن األرت كهو مســ، خباب صــ لـعاص  ن كائل سي
 قصد الـيب صـى اهلل  ـيـ -إذا كاف  ـو القيامة الذم سنرب  ـ صاحبك : أف  قاضيـ يف أمر السيف فرد  ـيـ الكافر  قوؿ

. أك  ـى كجـ اجلدٌ ، سواء مـهـ  ـى كجـ االسـهزاء  قولوف  ـو القيامة سيشـعوف لـا ،  سيكوف يل ماؿ فأقضيك مــ-كســ
:  ـدهـ جرشنـُت 

ْلوُ }األكىل تــى  ـيهـ آ ات اهلل فيقولوف لــيب صـى اهلل  ـيـ كســ   .{اْاِ  بُِقْرآٍن َ ْيِر َىَذا َأْو بَدِّد

ُؤََلِء ُشرََ اُؤنَا}حالـهـ أهنـ  عبدكف من دكف اهلل ما ال  ضرهـ كال  ــعهـ مث  قولوف هـ ك  .[86: الـحل]{ىَٰ

 كما  ـيهـكهذا رد من الـيب  {ُقْل َأتـَُنبِّدُ وَن اللََّو ِبَما ََل يـَْعَلُم ِفي السََّماَواِت َوََل ِفي اأْلَْرضِ } :فاهلل  ز كجل  قوؿ ذلـ
 فيخربكف اهلل  أف ذلـ شـعاء سيــعوهـ، ،أهنـ  عـموف ماال  عـمـ اهلل  ب ألم شيء؟،فقد أمره اهلل أف  رد  ـيهـ  ـهٌكـ، أمره اهلل

  عٍت أتػيعىـموف :{َأتـَُنبِّدُ وَن اللَّوَ }كلذا اســهـ إنكارنا كتو يخنا  فهـ اخًت وا ككذ وا هذه الكذ ة كصدقوها كظـوا نـسهـ  ـى شيء،
! حانـ كتعاىل ال  عــباهلل سبحانـ كتعاىل  ما  شركوف، فـزٌه نـسـ  ن الـز كالمهـ، فإف الـز كالمهـ أف اهلل س

.  أم  ن إشراكهـ، فهو مـزه  ما  قولوف ك ما  عـقدكف:{ يشر ونسبحانو وتعالى عما}

 كهذا خرب مهـ ،{َوما  اَن الّناُس ِإَّل أُمًَّة واِحَدةً }كتأيت اآل ة اليت  عدها خترب أف هذه احلالة  دأت مـ الـاس مـذ زمن 
  جيب من األخبار الـارسنية ادلهمة، ما الذم أكصل الـاس ذلذه احلاؿ مـ أف الـاس كانوا أمة كاحدة؟ 
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فالـاس كانوا أمة ،  كقـ  يـهـ االخـالؼ فـحولوا من الـوحيد الذم هو احلق إىل الشرؾ الذم هو الـساد{اختلفوا}لقد 
. كاحدة  ـى الـوحيد فاخـــوا فوقـ مـهـ ما كقـ من الشرؾ، كهذا سبب أف القـو  ـوارثونـ حىت ذاؾ الشأف

 مبعٌت لوال أف اهلل أراد إمهاؿ البشر إىل  ـو اجلزاء ألراهـ كيف  ـصل  يـهـ، ككيف :{َوَلوَل َ ِلَمٌة َسبَـَق  ِمن رَبِّد َ }
.  سـأصل ادلبطل ك يبقي ااقٌ 

تباع اذلول، فكانت هذه اهذه حالة الـاس أف خـقهـ اهلل  ـى الـوحيد كمجعهـ فيـ، مث اخـــوا  سبب كسواس الشيطاف ك
  ردكف احلٌق، كهذه حاؿ مشهورة يف احلق أف طوؿ األ اـ ذبأنواع الشرؾ ادلـعددة اليت كصـوا فأصبحوا  سبب هذا الوهـ كالك

َويـَُقوُلوَن َلْوََل أُنِزَل َعَلْيِو آيٌَة مِّدن رَّبِّدِو فـَُقْل ِإنََّما اْلغَْيُب }: كالـيايل يف األكهاـ كالكذب فيصل الـاس أف  رٌدكا احلٌق  وحي الباطل
 .{لِلَِّو فَانَتِظُروا ِإنِّدي َمَعُكم مِّدَن اْلُمنَتِظرِينَ 

كهـا نصل إىل حاؿ اقًتاح اآل ات فإهنا من أسوأ أحواؿ اخلـق، فيها إشعار مـهـ ككذب أهنـ لو أيجيبوا إىل اآل ات اليت 
كثقة  أنـسهـ أهنـ لو جاءهـ الدليل   ر دكهنا فهـ مؤمـُت، كهذا ثقة يف غَت مكاهنا، ثقة  أنـسهـ  عٍت من جهة آرائهـ،

سيؤمـوا، فهـ زنٌضونـ  ـى إنزاؿ اآل ات اليت  ر دكهنا، كرنعـوف اآل ات اليت سنـاركهنا لو نزلت  المة  ـى صدؽ الـيب صـى اهلل 
َلْوَل ُأوِتَي ِمْثَل َما }أك [ 93: اإلسراء]{تـَْرَقٰى ِفي السََّماءِ }: حسب اقًتاحهـ،  عٍت ـى  ـيـ كســ، فَت دكف خارقنا لـعادة لكن 

فهـ  ظـوف أف رٌب ، األشياء، كألف القـو  سَتكف خـف خياذلـ كأكهامهـ طبعا من جهـهـ حبقائق [48: القصص]{ُأوِتَي ُموَسى
كأنـ  يغضبـ تكذ بهـ إ اه، فمن أجل إرضائهـ سيعطي رسولـ اآل ة - صـى اهلل  ـيـ كســ-العادلُت  ر د إظهار صدؽ الرسوؿ 

. من أجل أف  صدقوه كمن أجل أال  بقوا معاند ن

تعاىل –كإف مل  ـعل ر ٌـا  ! اآل ات ليـػىقىـٌػعيوا هبا طيهـكأف رب العادلُت حمـاج طا ـهـ يف !كهذه حالة  جيبة يف تـكَتهـ
فـوذنوا  ذلك أف ميد ي الرسالة اليت أتى هبا من  ـد اهلل غَت ، كهو القادر سبحانـ كتعاىل! معـاها أ جزكه- اهلل  ما  قولوف

صادؽ يف د واه، دلاذا؟ 

ـاج ذلـليصدقواإذا جئت هبذه سـؤمن، ظـوا أف رهبـ سييسارع ذلـ  اآل ات : ألهنـ طـبوا مــ آ ات ، كقالوا لـ  ما !؛ ألنـ حمي
 كأجرل احلوادث  ـى هذا الـظاـ الذم قٌدره، كأنٌـ ال  ضرٌه ،كضـ احلقائق كأسباهباكدركا أف اهلل قٌدر نظاـ األمور تقد رنا، 

. ك ـحقوف  رهٌبـ كسَتكف يف ذلك الوقت احلقٌ ســـهي سبحانـ تكذ ب ادلكذ ُت كال  ـاد اجلاهـُت، كأف الدنيا دار ممر 
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جعـوه دليل  ـى أنـ -  ـى حسب رغبـهـ- فجعـوا اسـمرار الرسوؿ  ـى د وتـ  األدلة اليت أمره اهلل  هبا ك دـ تبد ـها 
غَت مؤ د من اهلل، فاسـدلوا  ذلك  ـى أنـ ليس رسوؿ من اهلل، كاهلل ما أرسل رسولـ إال رمحةن هبـ كطـبنا لصالحهـ، كهو 

. سبحانـ ال  ضرٌه تعاىل  دـ قبوذلـ الرمحة كاذلدا ة

مبعٌت أنٍت ال أمـك أف [ 109: األنعاـ]{ُقْل ِإنََّما اْايَاُت ِعنَد اللَّوِ } هذه مثل آ ة األنعاـ {فـَُقل ِإنََّما الغَيُب لِلَّـوِ } :فـذا قاؿ
.    عٍت هذا حايل كحالكـ سأنـظر ما  أيت اهلل  ـ إف شاء{فَانَتِظُروا ِإنِّدي َمَعُكم مِّدَن اْلُمنَتِظرِينَ } :آيت لكـ  شيء، فقاؿ ذلـ

ـى  ـى مثـهـ ما  كوف إال  الء كفــة، ك ـى مثل الـيب  ما - صـى اهلل  ـيـ كســ-كيف احلقيقة هذا هتد د؛ ألف ما  أيت  ـ ال
.  كوف إال  طٌية كنصرة

: ر ـا مثـهـ  ـى اخـالؼ أحواذلـ إال من رحـ  أ ضامث حكى متردهـ الدائـ، كهـا تأتيـا آ ات  ن حالـهـ كحالة الـاس
ُهْم ِإَذا َلُهم مَّْكٌر ِفي آيَاتَِنا ُقِل اللَُّو َأْسَرُع َمْكًرا ِإنَّ ُرُسَلَنا َيْكتُُبوَن َما } َوِإَذا َأَذقْـَنا النَّاَس رَْحَمًة مِّدن بـَْعِد َضرَّاَء َمسَّتـْ

أف اهلل شنـك الـــ كالضٌر، كزنبس  ـهـ  ـى  كهذا معـاه كما مر معـا يف حاؿ فر وف تأتيهـ اآل ات اليت فيها دليل ،{َتْمُكُرونَ 
صـى اهلل  ـيـ كســ مث كشف اهلل - أصاب قر ش من القحط سبـ سـُت  سبب د اء الـيب كما حصل مااخلَت ك عطيهـ إ اه، 

 ـهـ القحط كأنزؿ  ـيهـ ادلطر، دلا أحياهـ اهلل مرة أخرل قاموا  طعـوف يف آ ات اهلل ك عادكف رسوؿ اهلل صـى اهلل  ـيـ كســ 
. ك كيدكف لـ، كالقحط الظاهر هو الذم كرد يف سورة الدخاف  ـى أحد الــاسَت

رهبـ انكسركا كذلوا كاسـسـموا كا ًتفوا، فإذا أ طاهـ ككشف ما هبـ من  ىلإفهذا معـاه أف الـاس هذا شأهنـ إذا احـاجوا 
صـى اهلل - الرسوؿ ضٌر مكركا، كادلقصود أهنـ  أتوف  األفكار كاألحواؿ اليت  يوذنوف هبا أف آ ات القرآف غَت دالة  ـى صدؽ

 كهـ كذا ُت  عاندكف ك كا ركف ك ر دكف أف زنافظوا  ـى د ـهـ ،لو نزلت  ـيـ آ ة أخرل آلمـٌا:  ـكركف فيقولوف ك-. ـيـ كســ
.   عُت أسرع مكرنا مـكـ، فهو شنكر  كـ كرنعـكـ تكيدكف فيكوف الكيد لكـ{للَُّو َأْسَرُع َمْكًراا}: يف الشرؾ، فقيل ذلـ

غَت حمـوظ، فإف ما سنـى  ـيكـ - صـى اهلل  ـيـ كســ- فال تظـوف أف الـيٌب ،كرسل ر ٌـا من ادلالئكة  كـبوف ما متكركف
 أنـ غَت كاقـ  كـ، فـظـوفأف ادلالئكة ادلوكـُت  إحصاء أ مالكـ  كـبوف  ـيكـ فهـ  كـبوف ما متكركف، كزنبس  ـكـ العذاب 

.  قد مكرمت ما أكدل  كـا بهـكـ، فـكونوؼ ذاب اؿمث تزدادكف مكرنا، فيأتيكـ 
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 َلُهم ِإذا} كانت هذه حالـهـ، {َمسَّتُهم َضّراءَ  بَعدِ  ِمن َوِإذا َأَذقَنا الّناَس رَحَمةً } :، يف هذه اآل ةكأتت صورة من ذلك
ُىَو الَِّذي ُيَسيـِّدرُُ ْم ِفي اْلبَـرِّد َواْلَبْحِر َحتَّٰى ِإَذا ُ نُتْم ِفي } .هذا  شبـ هذه احلالة اليت سـأيت يف اآل ة اليت  عدها {آياتِنا في َمكرٌ 

  ماذا حصل ذلـ؟ مثجاءهـ كل الذم  ر دكنـ،  {اْلُفْلِ  َوَجَرْيَن ِبِهم ِبرِيٍح طَيِّدَبٍة َوَفرُِحوا ِبَها

َها رِيٌح َعاِصٌف َوَجاَءُىُم اْلَمْوُ  ِمن ُ لِّد َمَكاٍن َوظَنُّوا َأنَـُّهْم ُأِحيَي ِبِهمْ }   عٍت تأكدكا من اذلالؾ، ماذا حدث؟ {َجاَءتـْ

ِذِه لََنُكوَننَّ ِمَن الشَّاِ رِينَ }:  كقالوا دلا جاءهـ الضٌر جاء اال ًتاؼ{َدَعُوا اللََّو ُمْخِلِصيَن َلُو الدِّدينَ }  {لَِ ْن َأنَجْيتَـَنا ِمْن ىَٰ
جيهـ : نظركا لـمكر اآلفا .فـو أجناهـ من هذه احلاؿ احلاضرة أقسموا أف  كونوا من الشاكر ن ا ًتفوا أف اهلل هو كحده الذم  ـي

ُغوَن ِفي اأْلَْرِض بِغَْيِر اْلَحقِّد } . مباشرة  عد الـجاة  كهذا دليل  ـى تعجيـهـ  البغي يف األرض،{فـََلمَّا َأنَجاُىْم ِإَذا ُىْم يـَبـْ

ُغوَن ِفي اأْلَْرِض بِغَْيِر اْلَحقِّد }  : قاؿ ر ـا. كهذا قيده كاشف  يبٌُت أف البغي ال  كوف إال  غَت احلق{ِإَذا ُىْم يـَبـْ

  . هذه هي احلقيقة{يَا َأيُـَّها النَّاُس ِإنََّما بـَْغُيُكْم َعَلٰى َأنُفِسُكم}

َنا َمْرِجُعُكْم فـَنـَُنبِّدُ ُكم ِبَما ُ نُتْم تـَْعَمُلونَ } نـَْيا ثُمَّ ِإلَيـْ  فال تظـوا أنكـ مكرمت ، الدنيا احلقَتةهو يف هذا إدنا {مََّتاَع اْلَحَياِة الدُّ
ا دلا أراكـ ضعـكـ كحاجـكـ،كونكـ ك دمت كأخــــب أر د  كـ خَتنا أف تشعركا هبا ، ك  غيكـ  ـى أنـسكـ، أر د  كـ خَتن

لكن دلا تعامـــ معها  ـى أهنا فًتة كمتر، كدلا رأ ــ الـجاة  عدما ظــــ أف البحر قد ،  احلاؿقفــكسركا لر كـ كتسـمركا  ـى هذ
ليس إال    ودتكـ  ن الشكر ك ما ك دمت:كرأ ــ الـجاة إدنا أتت  احلظوظ أك أتت  األقدار اليت جترم، فقيل ذلـ، أحاط  كـ

 فهو شيء ،هذا الذم أنــ فيـ حىت كلو كجدمتوه فإدنا هو مـاع احلياة الدنياؼ فأنــ تعـدكف  ـى أنـسكـ، ،مكرنا  أنـسكـ
ا مل ذهب كمل تـبثوا إال سا ة من هنار، مث تـقوف ر كـ فـعرفوف كـ أضعــ  ـى أنـسكـ من فرص الًت ية، كظــــ أنكـ مكرمت 

.  ك دمت كأخــــ

َنا َمْرِجُعُكمْ }: فـذلك  قوؿ اهلل  زكجل تــهي الدنيا كمـذاهتا ك أيت لقاء  عٍت إليـا  عد ذلك معاذكـ كمصَتكـ،  {ثُمَّ ِإلَيـْ
مـ أف ك كذ وف رسالــ فإف القـو كانوا شنكركف  ـ  غمزكف ك ـمزكف  ـ - صـى اهلل  ـيـ كســ-اهلل، كهذا مما  اناه الرسوؿ 

رسالــ كاضحة  ٌيـة، فإف العبد إف كاجـ قـو قد غمض  ـيهـ شيء فإف من اليسَت  ياف الغامض، لكن من العسَت  ياف الػميـضح 
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، كهذا ادلكر الذم  ـعـونـ ما  ضٌركف  ـ إال أنـسهـ، كحنن نعوذ  اهلل أف دنكر  آ ات اهلل الذم  كذ ـ الـاس  سبب هواهـ،
 .كنعوذ  اهلل أف دنكر يف معامـــا مـ اهلل أك مـ رسوؿ اهلل، فـًعديهي أف نسـقيـ مث نـقـب  ـى الد ن

 

 . هذا ال د أف  كوف الـار مثلنعوذ  اهلل من اخلذالف، كنسألـ احلـظ من الـَتاف؛ فإف مصَت

نسأؿ اهلل أف  سـمـا كرنعــا ممن  ظـٌ ر ٌـ كاتٌبـ رسولـ كصٌدؽ كالمـ، ك ــ أف كل كـمة يف القرآف فهي من كالـ اهلل 
 . صـى اهلل  ـيـ كســأ ـغها الرسوؿ الكرًن، أٌدل األمانة كنصح األمة كجاهد يف اهلل حق جهاده

ا كحنن يف ز ادة من اإلشناف كحـظ من الرمحن، الـهـ آمُت . إىل الـقاء غدن

 

 

 


