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ــر وأِعــن  ربِّ َيــسِّ

   . ســـحِ ـطرة والعؼؾ والشرع والالػِ أربعة أمقر:  ععللك اهلل دل طؾك وجقد

 ر طؾك فنن كؾ مخؾقق قد ُفطِ للك عع اهلل طؾك وجقد أما داللة الفطرة

 :ومصداق هذا مـ كتلب اهلل ققلف ،بخللؼف مـ غقر سبؼ عػؽقر أو ععؾقؿ اإليؿلن

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿

 .(1)﴾ڃ

لؼقل  ،ئصلرقؾبف  وال يـصرف طـ مؼتضك هذه الػطرة إال مـ صرأ طؾك

فلبقاه يفقداكف  ،د طؾك الػطرةمـ مقلقد إال يقلمل  :  )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(الـبل 

 (2).سلكفؿج  ـأو يـصراكف أو يُ 

)يل  :ر قللإذا أصلبف الض  هقتف وبدَ ن اإلكسلن بطبقعتف وفطرعف ولفذا كجد أ

 :كر طـ بعض الؿالحدة أكف إذا أصلبف شلء قلل طؾك فؾتلت لسلكفوقد ذُ  ،اهلل(

 .د الرب طز وجؾألن فطرة اإلكسلن عدلف طؾك وجق ،)يل اهلل( مـ غقر أن يشعر

                                                           

 . 172سقرة األطراف:  (1)

 ( طـ أبل هريرة رضل اهلل طـف.1359رواه البخلري ) (2)
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 ففذه اآلية عدل طؾك أن اإلكسلن مجبقل بػطرعف طؾك وجقد اهلل.

 ،بقجقد اهلل ععللك )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(يف طفد الـبل وقد أقر الؿشركقن 

واآليلت يف هذا  ،(1)﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿ :قلل ععللك طـفؿكؿل 

 .البلب كثقرة

 

*** 

                                                           

 . 87سقرة الزخرف:  (1)
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 ؼفل سلبِ  ن هذه الؿخؾققلتفأل   طؾك وجقد اهلل ععللك وأما داللة العقل

فل ألن فل بـػِس د كػَس إذ ال يؿؽـ أن عقجِ  ،أوجدهل ؼفل البد لفل مـ خللٍؼ والحِ 

لغقره مـ   فؽقػ يؽقن خللًؼل ،ه معدوموجقدِ  قبَؾ  فنكف ،كػسفيخُؾؼ  العدم لؿ

  ! ؟الؿقجقدات

 : د مؿتـع لسببقـبغقر ُمقجِ   دفةُص  وجقد عؾؽ الؿخؾققلت فننكذلؽ 

 ،طؾك ذلؽ العؼؾ والشرع دل   ،ثدِ ح  ـالبد لف مـ مُ  ٍث كؾ حلدِ أن : األول

 .(1)﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿: قلل ععللك

 واالرعبلط ،والتـلسؼ الؿتآلػ ،طؾك هذا الـظلم البديع أن وجقدهل: والثاين

بال اضطراب  ،وبقـ الؽلئـلت بعضفل مع بعض ،ومسببلهتل الؿؾتحؿ بقـ األسبلب

الؿقجقد  إذ ،مـ غقر ُمقِجد ل أن يؽقن وجقدهل صدفةً يؿـع مـًعل بلعً  :عصلدموال 

فؽقػ يؽقن مـتظًؿل حلل بؼلئف  ،صدفة لقس طؾك كظلم يف أصؾ وجقده

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ﴿: ععللكاستؿع إلك ققل اهلل   !  ؟ وعطقره

 (3).(2)﴾ی ی ی جئ حئ مئ ىئ

                                                           

 . 35سقرة الطقر:  (1)

 . 44سقرة يـٰس:  (2)

بـد العزيـز بــ ، لؾشـق  ط«إبـداع الخـللؼ يف كظـؿ خؾؼـف دلقـؾ طؾـك وحداكقتـف»اكظر يف هذا البلب كتـلب  (3)

 .الريلض -اهلل الزهراين، الـلشر: دار التقحقد  طبد
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مـ أكف جلءه ققم  - بللذكلء معروفل وكلن -رحؿف اهلل  أبي حنيفةذكر طـ يُ 

الذيـ يـؽرون وجقد الخللؼ جؾ  (2)قةـ  ـؿَ ــقن بللس  سؿ  ويُ  (1)هريةالؿالحدة الد  

وكلكقا يـتفزون الػرصة  ،هريةطؾك الد   لوكلن أبق حـقػة رحؿف اهلل سقػً  ،وطال

إذ هجؿ طؾقف جؿلطة بسققف مسؾقلة  يف مسجده قلطدٌ  لفبقـؿل هق يقمً  ،لقؼتؾقه

 .ين طـ مسللة ثؿ افعؾقا مل شئتؿأجقبق :فؼلل لفؿ ،وهؿقا بؼتؾف

 .هلت :فؼللقا لف

 ،إين رأيت سػقـة مشحقكة بلألحؿلل :مل عؼقلقن يف رجؾ يؼقل لؽؿ :فؼلل

 ،متالصؿةٌ  أمقاٌج  (4)البحر ةِ ج  ـُـيف ل (3)فلت  ــــَش قَ قد احتَ  ،مؿؾقءة مـ األثؼلل

وال متعفد  ،لقس لفل مالح يجريفل ،وهل مـ بقـفل عجري مستقية ،مختؾػةٌ  وريلٌح 

 ؟هؾ يجقز ذلؽ يف العؼؾ ،يدفعفل

 .هذا شلء ال يؼبؾف العؼؾ ،ال :قللقا

                                                           

هري  (1) هري بلآلخرة يممـ ال الذي الؿؾحد هق - وعشديدهل الدال بػتح -الد  بضؿ الدال  -، والد 

 ، ملدة: دهر.«العرب لسلن» اكظر. الـُؿـِسـ الرجؾ هق -وعشديدهل 

ــق ــُة ققم مـ أهؾ الف (2) ـَؿـــ  هِري ــــقن، وقلل الجقهري: فِرقة مـ طبدة األصـلم عؼقل بللتـلس  ـد دَ الـس 

 ، ملدة: سؿـ.«لسلن العرب»وعـؽر وققع العؾؿ بلألخبلر. اكتفك الؿراد مـ 

 ، ملدة: حقش.«لسلن العرب»أي أحلصت هبل وجعؾتفل يف وَسطَِفل. اكظر  (3)

ـِة البحر أي وسطف حقث يؽثر ملؤه وال ُعـــ (4)  رى القلبسة مـف.ُلـج 
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إذا لؿ يجز يف العؼؾ سػقـة عجري يف  ،يل سبحلن اهلل :فؼلل أبق حـقػة

فؽقػ يجقز ققلم هذه الدكقل طؾك  :جرٍ مستقية مـ غقر متعفد وال مُ  ،البحر

مـ غقر  (1)فلـ أكـلفِ اختالف أحقالفل وعغقر أطؿللفل وسعة أصراففل وعبليُ 

 !؟صلكع وحلفظ

 .وأغؿدوا سققففؿ وعلبقا ،صدقَت  :وقللقا فبؽقا جؿقًعل

االستدالل طؾك وجقد اهلل بلستحللة جريلن السػقـة  أبي حنيفةومؼصقد 

آخر بال ُرب لٍن يؼقدهل، فؽقػ هبذا الؽقن العظقؿ  مـ مؽلن ووصقلفل إلك مؽلن 

بدون عدبقر دفة إكف يجري ُص  :يليت مـ يؼقلبغقر اضطراب، ثؿ عسقر فقف األفالك 

 مـ أحد؟!

 هذا ال ُيعؼؾ! بؾ البد لف مـ صلكع.

 ؟مل الدلقؾ طؾك وجقد الصلكع :رضل اهلل طـف الشافعيئؾ وُس 

 ؟صعؿفل ولقهنل وريحفل وصبعفل واحد طـدكؿ ،ورقة التقت :فؼلل

 .كعؿ :قللقا

                                                           

 أي أصراففل. (1)
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والـحؾ فقخرج مـفل  ،(2)فقخرج مـفل اإلبريسؿ (1)فتلكؾفل دودة الؼز :قلل

فؿـ  ،ؽس  ؿِ ـويلكؾفل الظبلء فقخرج مـفل ال ،(3)رع  والشلة فقخرج مـفل البَ  ،العسؾ

 !؟الذي جعؾ هذه األشقلء كذلؽ مع أن الطبع واحد

 وكلن طددهؿ سبعة طشر. ،فلستحسـقا مـف ذلؽ وأسؾؿقا طؾك يده

، ثؿ االستدالل طؾك وجقد اهلل هبذا التدرج يف الخؾؼ الشافعيومؼصقد 

فقخرج مـفل اإلبريسؿ، ثؿ علكؾفل التـقع فقف، فقرقة التقت علكؾفل دودة الـَؼز، 

ثالثة أكقاع مـ الحققاكلت، فقخرج مـ كؾ حققان شلء مختؾػ طـ اآلخر، ففؾ 

 بدون عدبقر مـ أحد؟! صدفةكلن ُيعؼؾ أن هذا 

 هذا ال ُيعؼؾ! بؾ البد لف مـ صلكع.

رجة ال فُ  ،قؾعة حصقـة مؾسلء ثاًل رضل اهلل طـف م أحمد بن حنبلضرب و

ثؿ اكشؼت  ،(4)وبلصـفل كللذهب اإلبريز ،ضلهرهل كللػضة الؿذابة ،فقفل

 قع بصقر.وخرج مـ الؼؾعة حققان سؿ ،الجدران

                                                           

الؼز هق الحرير طؾك الحلل التل يؽقن طؾقفل طـدمل ُيستخرج، ودودة الؼز أي دودة الحرير التل عـسج  (1)

 «.الؿعجؿ القسقط»الحرير. اكظر 

 «.الؿعجؿ القسقط»اإلبريسؿ هق أحسـ الحرير. اكظر  (2)

 البعرة هل رجقع الغـؿ واإلبؾ. (3)

 «.الؿعجؿ القسقط»الذهب الخللص. اكظر  اإلبريز هق (4)
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 .الػرخ :وبللحققان ،البقضة :ـك بللؼؾعةوقد طَ 

االستدالل طؾك وجقد اهلل بخروج الػرخ مـ  أحمد بن حنبل ومؼصقد

، َفـفؾ ُيعؼؾ أن وجقد ال بصقرً كت كللؼؾعة لف، فخرج مـفل سؿقعً البقضة، التل كل

 بدون عدبقر مـ أحد؟! صدفةالبقضة وخروج الػرخ مـفل كلن 

 هذا ال ُيعؼؾ! بؾ البد لف مـ صلكع.

طؾك وجقد فلستدل  ،وجقد الصلكعطـ  مالًكاالرشقد وسلل هلرون 

 .بلختالف األصقات وعردد الـغؿلت وعػلوت الؾغلتالصلكع 

 .ففذه كؼقالت طـ األئؿة األربعة يف هذا البلب

 ،رة عدل طؾك البعقرع  بَ ـال :فؼلل ؟ربؽ بؿ طرفَت  :ئؾ أطرابل فؼقؾ لفوُس 

وأرض ذات  ،ذات أبراج فسؿلءٌ  ،واألثر يدل طؾك الؿسقر ،والروث طؾك الحؿقر

 ؟أال عدل طؾك السؿقع البصقر ،وبحلر ذات أمقاج ،فجلج

 ؟مل فعؾ اهلل بؽ :م فؼقؾ لفيف الؿـل (1)ي ابـ هلكئورؤ

 :وهل ،رجسلل بلبقلت قؾتفل يف الـ   رَ ػَ غَ  :قلل

ــــــ  ؾ يف كبــــــلِت األرض واكظــــــر علم 

 

ـــــُؽ   ـــــل صــــــع الؿؾق ـــــلِر م ـــــك آث  إل

 
                                                           

ك بلبل كقاس. (1)  وهق الـُؿؽــ 
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ـٍ طقــقٌن مِــ    (2)شلخصــلٌت  (1)ـ ُلـــجق

 

 (4)كؿل الـذهُب السـبقُؽ  (3)بلحداٍق  

برَجـــِد شـلهداٌت     (5)طؾك ُقُضـِب الز 

 

ـــــــف   ـــــــقس ل ـــــــلن اهلل ل ـــــــريُؽ ب  ش

ـــــــــوأن مُ    ا طبـــــــــٌد رســـــــــقٌل دً حؿ 

 

ــقـ  ــك الثؼؾ ــُؽ  (6)إل ــؾف الؿؾق  (7)أرس

 
ؽؿ الشلء فؼد أودع اهلل فقفل مـ الحِ  ،ومـ طجلئب خؾؼ اهلل البعقضة

                                                           

، ملدة: «لسلن العرب»اكظر »ف الـلضؿ زهرة الـبلت هبل ألهنل عشبف الػضة يف لقهنل. الؾجقـ هق الػضة، شب   (1)

 لجـ.

وصػ الـلضؿ بعض كظره ورفع جػـقف فؾؿ يطِرف، وقد  َشَخَص الرجؾ ببصره إذا فتح طقـقف وحد   :يؼلل (2)

لسلن »األزهلر يف إحداقفل بلهنل شلِخصلت كعقـ اإلكسلن إذا شخصت وأحدقت ببصرهل. اكظر 

 ، ملدة: شخص.«العرب

لسلن »الحَدقة عطؾؼ طؾك حدقة العقـ وهل سقادهل، وقد شب ف الـلضؿ عؾؽ األزهلر بلألحداق. اكظر  (3)

 ، ملدة: حدق.«العرب

 ، ملدة: سبؽ.«لسلن العرب»الؿػرغ يف قلَلـب. اكظر  سبقؽ أي مسبقك، وهق الذهب (4)

د، جقهر معروف، وقد  (5) ُمـــر  ُقـُضـب جؿع قـضـقب، والؿؼصقد غصـ الـبلت، والزبرجد هق الـــز 

، و «قضب»، ملدة: «لسلن العرب»وصػ الـلضؿ الغصـ بللزمرد لؾؿعلكف وبريؼف وهبلء مـظره. اكظر 

 «.زبرجد»لؾرازي، ملدة:  «مختلر الصحلح»، وكذا «زبرجد»

 الثؼالن هؿل اإلكس والجـ. (6)

َذكر بعض الؿػسريـ هذه الؼصص طـ الشلفعل وأحؿد وهلرون الرشقد وأبل كقاس طـد عػسقر ققلف  (7)

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿ :ععللك يف أول سقرة البؼرة

« مػلعقح الغقب»تلبف ﴾. كؿل ذكر هذه الشقاهد الػخر الرازي يف الداللة طؾك وجقد الصلكع يف كہ

 هـ . 1441، سـة 1(، الـلشر: دار الػؽر، ط 149 - 2/148)
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 ،وحلسة الؾؿس والبصر والشؿ ،فلودع اهلل فقفل ققة الحلفظة والػؽر ،الؽثقر

 ،ر ففدىفسبحلن مـ قد   ،لل وطظلمً ل ومخ  ل وطروقً وأودع فقفل جقفً  ،ومـػذ الغذاء

 .دىل ُس ولؿ يرتك شقئً 

ي قلل   :مبتفاًل أبق العالء الـَؿـَعـر 

 جـلحفــل  مــد  البعــقضِ  يــل مـــ يــرى

 

 (2)األلقــؾِ  (1)يف ضؾؿــِة الؾقــِؾ البفــقؿِ  

ــلطَ   ــرى مـ ـــَحِرهل  (3)وي ــل يف ك  طروقِف

 

ؾِ   ــح   (4)والـُؿ   مـ عؾـؽ العظـلِم الــ 

  (5)داِجفـــلريـــر الـــدم يف أوويـــرى َخ  

 

اًل     مــــــ مػصـــــٍؾ يف مػصـــــؾِ متــــــؼ 

 ويرى وصـقل ِغـذى الجــقـ ببطـِفـل  

 

ؾِ   ـــؼ  ــر َعــَؿــ ــِة األحشــل بغق  (6)يف ضؾؿ

 ويـــرى مؽـــلن الـــقطِء مــــ أقـــدامِفل  

 

 ستعجؾِ يف ســــقرهل وحثقثفــــل الــــــؿُ  

 

                                                           

 ، ملدة: هبؿ.«الؾسلن»البفقؿ هق األسقد الذي ال يخللطف لقن آخر. اكظر  (1)

 ، ملدة: لقؾ.«الؾسلن»ألقؾ أي شديد الظؾؿة. اكظر  (2)

ؾؼف طؾقفل، والؿـلط هق مل ُيعؾ ؼ طؾقف الشلء، الؿـلط مِـ كلَط أي طؾ ؼ، يؼلل: كلَط ِسالحف بللشجرِة أي ط (3)

 الشلء، ومـلط العروق يف البقت الؿذكقر هق مل عؾتحؿ فقف العروق مـ جقاكبفل كلهنل معؾؼة هبل.

ـُؾ جؿع َكـِحـقـؾ أي رققؼ ودققؼ. اكظر  (4) ح   ، ملدة: كحؾ.«لسلن العرب»الـــ 

 : ودج.، ملدة«لسلن العرب»القد ج طرق يجري فقف الدم. اكظر  (5)

الـُؿؼؾة هل سقاد العقـ وبقلضفل، والتؿؼؾ هق عؼؾقب العقـ يف الؿـظقر إلقف وعحديؼ الـظر فقفل، يؼلل:  (6)

)عؿؼؾ يف البضلطة( أي قـؾ ـب كظره فقفل، ومؼصقد الـلضؿ أن اهلل ععللك يرى مل يف أحشلء البعقضة بغقر 

 كؾػة.
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ـــفل    ويــرى ويســؿُع ِحــس  مــل هــق دوَك

 

لِ    (1)يف قـــــلع بحـــــٍر مظؾـــــٍؿ متفـــــق 

  
 
 ؿحـــــق هبـــــل عَ  بتقبـــــةٍ  امــــــُـ طؾـــــل

 

ـــ  ـــلن مـ  ـــل ك ـــلِن األولِ م  (2)ل يف الزم

 
هؾ مل ُأكتج مـ  :اهلل يف هذه األزمـة وطؾك هذا فقؼلل لؿـ جحد وجقدَ 

 ؟دفةُص  الطلئرات والصقاري  والسقلرات واآلالت بلكقاطفل محُض 

وجرت بقـفل  ،الحدائؼ أحلصت بف ،شقدٍ مَ  قصرٍ طـ  ثؽ شخٌص ولق حد  

 ،العفؽؿ  ملعف ومُ ؼق  بلكقاع الزيـة مـ مُ  ـ ــــوُزي   ،ةر  واألِس  شِ رُ ػُ ـئ بللوُمؾ ،األهنلر

أو ُوجد هؽذا صدفة  ،فقف مـ كؿلل قد أوجد كػسف إن هذا الؼصر ومل  : وقلل لؽ 

قُ  أكـَت  :بدون ُمقجد  .لقطعً  ،ال: الجقابف؟ ُمَصد 

الكف بلرضف وسؿلئف وأف يجقز بعد ذلؽ أن يؽقن هذا الؽقن القاسعأ

  !  ؟ دقجِ بدون مُ  أو ُوجد صدفةً  ،فوأحقالف وكظلمف البديع البلهر قد أوجد كػَس 

وال  ،فل بـػسفلكػَس  د هذه الؿخؾققلُت إذا لؿ يؿؽـ أن عقجِ والحلصؾ أكف 

   . وهق اهلل رب العللؿقـ ،دـ أن يؽقن لفل مقجِ ععق   :دفةد ُص أن عقَج 

                                                           

 أي كثقر األهقال. (1)

(، الـلشر: 374)ص « الؿستطرف يف كؾ فـ متستظرف»يف كتلبف األبشقفل  شفلب الديـ أحؿدذكرهل  (2)

 هـ . 1413، سـة 1، ط بقروت -دار الؽتب العؾؿقة 

(، بتحؼقؼ: مصطػك 1168)ص « الؽشلف»وكذا ذكرهل الزمخشري مختصرة يف عػسقره الؿعروف بـ 

 هـ. 1447، سـة 3، ط بقروت -حسقـ أحؿد، الـلشر: دار الؽتلب العربل 
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 ،الطقر هلن الؼطعل يف سقرةوقد ذكر اهلل ععللك هذا الدلقؾ العؼؾل والرب

مـ  ؼقاخؾَ يعـل أهنؿ لؿ يُ    ،(1)﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿: حقث قلل

 اهلل عبلرك ـ أن يؽقن خللؼفؿ هقفتعق   ،فؿوال هؿ الذيـ خؾؼقا أكػَس  ،غقر خللؼ

 .وععللك

)صؾك اهلل طؾقف جبقر بـ مطعؿ رضل اهلل طـف رسقل اهلل  ولفذا لؿل سؿع

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿:   بؾغ هذه اآليلتيؼرأ سقرة الطقر ف وسؾؿ(

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڄ

وذلؽ أول  ،قؾبل أن يطقر كلد  :  قلل :مشرًكل يقمئذ وكلن جبقر   ،(2)﴾ڍ

 (3).مل وقر اإليؿلن يف قؾبل

 

*** 

                                                           

 .  35:  سقرة الطقر   (1)

 . 37 -  35:  سقرة الطقر  (2)

 (.4423(، )4853ل، )مػرقً  رواه البخلري (3)
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 كؾفل عـطؼ  للؽتب السؿلويةف : طؾك وجقد اهلل ععللك وأما داللة الشرع

دلقؾ طؾك أهنل  ـ األحؽلم الؿتضؿـة لؿصللح الخؾؼمل جلءت بف مألن و ،بذلؽ

مل جلءت بف مـ األخبلر الؽقكقة التل كذا و ،حؽقؿ طؾقؿ بؿصللح خؾؼف مـ رب  

  . قلدر طؾك إيجلد مل أخرب بف طؾك أهنل مـ رب   دلقٌؾ  شفد القاقع بصدقفل

يدل داللة  :لنن ائتالف الؼرآن وطدم عـلقضف وعصديؼ بعضف بعًض ف لوأيًض 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿: قلل ععللك ،عة طؾك أكف مـ رب حؽقؿ طؾقؿقلص

ـ مَ  طؾك وجقد لأيًض  ففذا دلقؾ ،(1)﴾ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

 .ععللك ق اهللهعؽؾؿ بللؼرآن و

 

*** 

                                                           

 . 82سقرة الـسلء:  (1)
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  طؾك وجقد اهلل فؿـ وجفقـ الحس داللةوأما :   

 أكـل كسؿع وكشلهد مـ إجلبة الداطقـ وغقث الؿؽروبقـ مل  : أحدهما

ن إجلبة الدطلء عدل طؾك أن هـلك إإذ  ،صعة طؾك وجقده ععللكيدل داللة قل

چ ﴿:  قلل اهلل ععللك ،إال اهللَ  فنكف لؿ يدعُ  ،فلجلبف ـ دطلهء مَ دطلؿع ـل سرب  

ٱ ٻ ٻ ﴿: ععللك وقلل  ،   (1)﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 .(2)﴾ٻ ٻ

 دخؾ يقم الجؿعة مـ بلب كلن أن رجاًل   أكس بـ مللؽ رضل اهلل طـف طـو

فلستؼبؾ رسقل  ،قلئؿ يخطب )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(اهلل  ورسقُل  ،ربوجله الؿـ

واكؼطعت  ،األمقالهؾؽت  ،يل رسقل اهلل :ل فؼللقلئؿً  )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(اهلل 

 .فلدع اهلل يغقثـل ،السبؾ

الؾفؿ  ،الؾفؿ اسؼـل :يديف فؼلل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(فرفع رسقل اهلل  :قلل

 .الؾفؿ اسؼـل ،اسؼـل

 ،لوال شقئً  (3)ةٍ طَ زَ ـــوال قَ  مل كرى يف السؿلء مـ سحلٍب  ،وال واهلل :أكسقلل 

                                                           

 . 76  : سقرة األكبقلء  (1)

 .  9  : سقرة األكػلل   (2)

 «.الـفلية»الؼزطة هل الؼطعة مـ الغقؿ. اكظر  (3)
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سحلبة مثؾ  (2)فطؾعت مـ ورائف :قلل ،وال دار مـ بقٍت  (1)عؾ  ومل بقــل وبقـ َس 

واهلل مل رأيـل  :قلل ،فؾؿل عقسطت السؿلء اكتشرت ثؿ أمطرت ،(3)رسِ ــت  ـال

 .(4)لتً ب  ــالشؿس َس 

)صؾك اهلل ورسقل اهلل  ،لبلب يف الجؿعة الؿؼبؾةثؿ دخؾ رجؾ مـ ذلؽ ا

 ،هؾؽت األمقال ،يل رسقل اهلل :ل فؼللفلستؼبؾف قلئؿً  ،قلئؿ يخطب طؾقف وسؾؿ(

 .فلدع اهلل يؿسؽفل ،واكؼطعت السبؾ

الؾفؿ حقالقـل  :يديف ثؿ قلل )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(فرفع رسقل اهلل  :قلل

 .واألودية ومـلبت الشجر (6)رابـوالظ   والجبلل (5)الؾفؿ طؾك اآلكلم ،وال طؾقـل

 (7).وخرجـل كؿشل يف الشؿس ،فلكؼطعت :قلل

                                                           

 سؾع: جبؾ بللؿديـة. (1)

 ؾع.أي مـ وراء س (2)

 «.الـفلية»الرتس قطعة مـ الحديد مستديرة يت ؼل هبل الؿحلرب السفلم. اكظر  (3)

ل، مـ السبت إلك السبت، وققؾ: أراد بللسبت مدة مـ ققؾ: أراد أسبقطً «: الـفلية»قلل ابـ األثقر يف  (4)

 الزملن قؾقؾة كلكت أو كثقرة.

ت: والرابقة معروفة، وهل الؿؽلن الؿرعػع، وعسؿك قؾ«. الـفلية»اآلكلم جؿع أكؿة وهل الرابقة. اكظر  (5)

 ل.بللربقة أيًض 

 «.الـفلية»الظراب جؿع ضِرب، وهق الجبؾ الصغقر. اكظر  (6)

 (.897( ومسؾؿ )1419أخرجف البخلري )  (7)
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إلك اهلل ععللك  يف لجقئفومل زالت إجلبة الداطقـ أمًرا مشفقًدا لؿـ صدق 

   . اإلجلبةبلسبلب وأعك 

أو  ويشلهدهل الـلس  للؿعجزاتب أن آيلت األكبقلء التل عسؿك   : الوجه الثاين

أمقر  ألهنل ،وهق اهلل ععللك ،فؿرهلن قلصع طؾك وجقد مرسؾِ ب :يسؿعقن هبل

   . يجريفل اهلل ععللك عليقًدا لرسؾف وكصًرا لفؿ ،خلرجة طـ كطلق البشر

أن يضرب بعصله  حقـ أمره اهلل ععللك )طؾقف السالم( آية مقسك  : مثال ذلك

قلل اهلل  ،والؿلء بقـفل كللجبلل ،طشر صريًؼل يلبًسل فضربف فلكػؾؼ اثـل ،البحر

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿:  ععللك

 .(1)﴾ڦ

ويخرجفؿ مـ  ،الؿقعك لحقث كلن يحق )طؾقف السالم(آية طقسك  ٍن:ومثال ثا

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿:  قلل اهلل ععللك ،قبقرهؿ بنذن اهلل

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

 .(2)﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ

                                                           

 . 63  : الشعراء سقرة (1)

 .  114  : سقرة الؿلئدة (2)
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حقـ صؾبت مـف قريش  )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(لؿحؿد حصؾ  : ومثال ثالث

: ققلف ععللكل كـزويف ذلؽ  ،كػؾؼ فرقتقـ فرآه الـلسلف ،إلك الؼؿر فلشلر ،آية

 ففذه اآليلت ،(1)﴾ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ھ ھ ے ے ۓ﴿

عدل داللة قطعقة  :الؿحسقسة التل يجريفل اهلل ععللك عليقًدا لرسؾف وكصًرا لفؿ

  . وجقده ععللك طؾك

 

*** 

                                                           

 . 2 -1  : سقرة الؼؿر  (1)
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 تقلل :دل طؾقف الػطرة والحسل فطري  ا قجقد اهلل أمرً اإلقرار بولؿل كلن 

رحؿف قلل ابـ كثقر  ،(1)﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴿: الرسؾ ألققامفؿ

 هذه اآلية:يف عػسقر اهلل 

وذلؽ أن  ،يخرب ععللك طؿل دار بقـ الؽػلر وبقـ رسؾفؿ مـ الؿجلدلة

 :ؿ بف مـ طبلدة اهلل وحده ال شريؽ لفـؽ فقؿل جلءوهؿفؿ لؿل واجفقهؿ بللشـأم

 ؟أيف وجقده شؽ :أحدهؿل ،حتؿؾ شقئقــوهذا ي ،﴾ڭ ڭ ۇ﴿: قللت الرسؾ

فنن االطرتاف بف ضروري  ،ر شلهدة بقجقده ومجبقلة طؾك اإلقرار بفطَ فنن الػِ 

فتحتلج إلك الـظر  ،واضطرابولؽـ قد َيعِرض لبعضفل شؽ  ،طر السؾقؿةيف الػِ 

ولفذا قللت لفؿ الرسؾ عرشدهؿ إلك صريؼ  ،لدلقؾ الـُؿقصؾ إلك وجقدهيف ا

الذي خؾؼفؿل وابتدطفؿل طؾك غقر مثلل  ،﴾ۇ ۆ ۆ﴿ معرفتف بلكف

فال بد لفؿل مـ  ،فنن شقاهد الحدوث والخؾؼ والتسخقر ضلهر طؾقفؿل ،َسبؼ

 .ومؾقؽف فإلـٰفوخللؼ كؾ شلء  ،صلكع وهق اهلل ال إلـٰف إال هق

أي أيف إلـٰفقتف وعػرده بقجقب  ﴾ڭ ڭ ۇ﴿: لين يف ققلفؿوالؿعـك الث

وهق الخللؼ لجؿقع الؿقجقدات وال يستحؼ العبلدة إال هق  ،العبلدة لف شؽ

ه ة بللصلكع ولؽـ ععبد معف غقرَ فنن غللب األمؿ كلكت مؼر   ؟وحده ال شريؽ لف

                                                           

 . 14سقرة إبراهقؿ:  (1)
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 .اكتفك .مـ القسلئط التل يظـقهنل عـػعفؿ أو عؼرهبؿ مـ اهلل زلػك

كػس يف عػسقر  الشق  طبد الرحؿـٰـ بـ كلصر السعدي رحؿف اهلل وقلل

 :اآلية

فلصر السؿقات  ،ـ شؽ يف اهللفؿَ  ،أي فنكف أضفر األشقلء وأجالهل

لؿ يؽـ طـده ثؼة بشلء مـ  :الذي وجقد األشقلء مستـد إلك وجقده ،واألرض

ـ ال مَ  ولفذا خلصبتفؿ الرسؾ خطلَب  ،الؿعؾقملت حتك األمقر الؿحسقسة

 (1).وال يصؾح الريب فقف ،ُيشؽ فقف

 

*** 

                                                           

 «.عقسقر الؽريؿ الرحؿـٰـ يف عػسقر كالم الؿـلن» (1)
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 قلل اهلل ععللك:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

 .(1)﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

 قلل الشق  طبد الرحؿـٰـ بـ سعدي رحؿف اهلل يف عػسقر هذه اآلية:

أدلة طؾك وحداكقة أخرب ععللك أن يف هذه الؿخؾققلت العظقؿة آيلت، أي 

چ ﴿: البلري وإلـٰفتف وطظقؿ سؾطلكف ورحؿتف وسلئر صػلعف، ولؽـفل

ـ  ـؿـ لفؿ طؼقل ُيعؿِ لِ : أي ﴾چ ؾقهنل فقؿل ُخــؾِؼت لف، فعؾك حسب مل َم

: اهلل طؾك طبده مـ العؼؾ: يـتػع بلآليلت ويعرُففل بعؼؾف وفؽره وعدب ره، فػل

ومل جعؾ اهلل فقفل  وإعؼلهنل، وإحؽلمفل واعسلطفل ارعػلطفل يف ﴾ٻ ٻ﴿

َر ض مـ الشؿس والؼؿر والـجقم، وعـظقؿفل لؿصللح العبلد، ويف خؾؼ  امفلدً  األ 

: مل يدل ذلؽ طؾك واالطتبلر طؾقفل بؿل واالكتػلع طؾقفل الؼرار يؿؽـفؿ لؾخؾؼ،

ف اكػراد اهلل ععللك بللخؾؼ والتدبقر، وبقلِن قدرعف العظقؿة التل هبل خَؾؼفل، وحؽؿتِ 

ؾِؿف ورحؿتِف التل هبل أودع مل أودع مـ مـلفع التل هبل أعؼـفل وأحسـفل وكظ ؿفل، وطِ 

 الخؾؼ ومصللحفؿ، وضروراهتؿ وحلجلهتؿ. 

                                                           

 . 164سقرة البؼرة:  (1)
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ويف ذلؽ أبؾغ الدلقؾ طؾك كؿللف واستحؼلقف أن ُيػرد بللعبلدة، الكػراده 

 بللخؾؼ والتدبقر، والؼقلم بشئقن طبلده.

ام، إذا ذهب أحدهؿل علقبفؿل طؾك الدوع وهق ﴾پ پ پ﴿

صر ، ويف الطقل والؼِ (1)خَؾػف اآلخر، ويف اختالففؿل يف الحر والربد والتقسط

، ومل يـشل طـ ذلؽ مـ الػصقل التل هبل اكتظلم مصللح بـل آدم (2)والتقسط

وحققاكلهتؿ وجؿقع مل طؾك وجف األرض مـ أشجلر وكقابت، كؾ ذلؽ بلكتظلم 

وععجز طـ إدراكف مـ الرجلل الػحقل: مل وعدبقر وعسخقر عـبفر لف العؼقل، 

فِفل، وطؾؿف وحؽؿتف، ورحؿتف القاسعة، ولطػف  يدل ذلؽ طؾك قدرة ُمصر 

الشلمؾ، وعصريػف وعدبقره الذي عػرد بف، وطظؿتف، وطظؿة مؾؽف وسؾطلكف، مؿل 

ف وُيعَبد، وُيػرد بللؿحبة والتعظقؿ، والخقف والرجلء، وبذل  يقجب أن يمل 

  راضقف.ف ومَ الجفد يف محلب  

ل مِ  وكحقهل، والؿراكب السػـ وهل ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿: ويف ـؿ 

ه صـعتفل، وخؾؼ لفؿ مـ اآلالت الداخؾقة والخلرجقة مل أقَدرهؿ ألفؿ اهلل طبلدَ 

 طؾقفل.

                                                           

 ل بقـ الحر والربد.أي الققت الذي يؽقن فقف الطؼس متقسطً   (1)

 ل بقـ الطقل والِؼصر.أي الققت الذي يؽقن فقف الققم متقسطً   (2)
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ـــلب  ك  ثؿ سخر لفل هذا البحر العظقؿ، والريلح التل عحؿؾفل بؿل فقفل مـ الر 

الـلس، وبؿل عؼقم مصللحفؿ وعـتظؿ  واألمقال والبضلئع التل هل مـ مـلفع

 معليشفؿ. 

ـ الذي ألفؿفؿ صـعتفل، وأقدرهؿ طؾقفل، وخؾؼ لفؿ مـ اآلالت مل بف فؿَ 

 يعؿؾقهنل؟ 

 أم َمـ الذي سخر لفل البحر، عجري فقف بنذكف وعسخقره، والريلح؟ 

والؿعلدن الـُؿعقـة طؾك  ـ الذي خؾؼ لؾؿراكب الربية والبحرية الـلرَ أم مَ 

 ؾ مل فقفل مـ األمقال؟ وحؿ   حؿؾفل،

ل؟ أم استؼؾ بعؿؾفل هذا الؿخؾقق الضعقػ ففؾ هذه األمقر حصؾت اعػلقً 

ف الؼدرة، العلجز، الذي خرج مـ بطـ أمف ال طؾؿ لف وال قدرة، ثؿ خؾؼ لف رب  

 وطؾ ؿف مل يشلء ععؾقؿف؟

ر لذلؽ رب   واحد، حؽقؿ طؾقؿ، ال ُيعجزه شلء، وال يؿتـع  أم الـُؿسخ 

 قف شلء؟ طؾ

 بؾ األشقلء قد داكت لربقبقتف، واستؽلكت لعظؿتف، وخضعت لجربوعف. 

ا مـ أجزاء األسبلب التل هبل وغلية العبد الضعقػ أن جعؾف اهلل جزءً 

 ُوِجدت هذه األمقر العظلم.
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ففذا يدل طؾك رحؿة اهلل وطـليتف بخؾؼف، وذلؽ ُيقجب أن عؽقن الؿحبة 

  الطلطة والذل والتعظقؿ.كؾفل لف، والخقف والرجلء، وجؿقع 

ٹ ﴿ ،السحلب مـ الـلزل الؿطر وهق ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿

 مـ هق مل الـبلت وأصـلف األققات أكقاع مـ فلضفرت ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ

 ل. بدوهن يعقشقن ال التل الخالئؼ، ضرورات

ـ أكزلف، وأخرج بف مل أخرج؟ ورحؿتِف ولطػف  طؾك قدرة مَ ألقس ذلؽ دلقاًل 

 فؿ، وشدة افتؼلرهؿ وضرورهتؿ إلقف مـ كؾ وجف؟ بعبلده، وققلمف بؿصللح

 هؿ وإلـٰففؿ؟ أَمل يقجب ذلؽ أن يؽقن هق معبقدَ 

   طؾك إحقلء الؿقعك ومجلزاعِفؿ بلطؿللفؿ؟ألقس ذلؽ دلقاًل 

 األرض أقطلر يف كشر: أي ﴾ڦ ڦ ڦ﴿ األرض يف أي ﴾ڤ ڦ﴿

 كفوسؾطل ووحداكقتف وطظؿتف، قدرعف طؾك دلقؾ هق مل الؿتـقطة الدواب مـ

رهل لؾـلس، يـتػعقن هبل بجؿقع وجقه االكتػلع، فؿـفل مل يلكؾقن وسخ   العظقؿ،

ه مـ لحؿف، ويشربقن مـ ُدر 
، ومـفل مل يركبقن، ومـفل مل هق سلٍع يف (1)

مصللحفؿ وحراستفؿ، ومـفل مل ُيعترب بف، ومـفل أكف بث  فقفل مـ كؾ دابة، فنكف 

ققاهتؿ، فؿل مـ دابة يف األرض إال طؾك سبحلكف هق الؼلئؿ بلرزاقفؿ، الؿتؽػؾ بل

                                                           

ه مـ حؾقب. (1)  أي مؿل يشربقن مؿل ُعِدر 
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 .(1)اهلل رزقفل، ويعؾؿ مستؼرهل ومستقدطفل

 (2)اُبقرً ودُ  لوشرقً  ،وشؿلاًل  وجـقبل وحلرة، بلردة ﴾ڄ ڄ﴿: ويف

ه حف، وعلرة عُدر  ، (3)وبقـ ذلؽ، وعلرة عثقر السحلب، وعلرة عمل ػ بقـف، وعلرة ُعؾؼ 

ـ الذي ؾ بللعذاب، فؿَ ؿة، وعلرة ُعرَس وعلرة عؿزقف وعزيؾ ضرره، وعلرة عؽقن رح

رهل  ففل هذا التصريػ، وأودع فقفل مـ مـلفع العبلد مل ال يستغـقن طـف، وسخ  صر 

لقعقش فقفل جؿقع الحققاكلت، وُعصؾح األبدان واألشجلر والحبقب والـقابت 

إال العزيز الحؽقؿ الرحقؿ، الؾطقػ بعبلده، الؿستحؼ لؽؾ ذل وخضقع، ومحبة 

 وطبلدة؟وإكلبة 

ويف عسخقر السحلب بقـ السؿلء واألرض طؾك ِخػتف ولطلفتف يحؿؾ الؿلء 

 (4)الؽثقر، فقُسققف اهلل إلك حقث شلء، فُقحقل بف البالد والعبلد، وَيرِوي الت ــــُؾقل

، وُيـزلف طؾك الخؾؼ وقت حلجتفؿ إلقف، فنذا كلن َيضرهؿ كثرُعف (5)والِقهلد

                                                           

الدواب، وهق الؿؽلن الذي عؼقؿ فقف وعستؼر فقف وعلوي إلقف، ومستقدطفل: أي: يعؾؿ مستؼر هذه  (1)

 .(5الؿؽلن الذي عـتؼؾ إلقف يف ذهلهبل ومجقئفل، وطقارض أحقالفل. )عػسقر السعدي، سقرة هقد: 

 الدبقر ريح عليت مـ جفة الؿغرب. (2)

 أي عجؾبف. (3)

 دون الجبؾ. الــــت ـــؾقل جؿع عؾ، وهق الؿرعػع مـ الرمؾ، وهق (4)

 الِقهلد جؿع وهدة وهل األرض الؿـخػضة. (5)
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ل، فؿل أطظؿ سؾطلكف، ل، ويصرفف طـلية وططػً أمسؽف طـفؿ، فقـزلف رحؿة ولطػً 

 وأغزر إحسلكف، وألطػ امتـلكف.

ِه وهؿ يستعقـقن  ألقس مـ الؼبقح بللعبلد أن يتؿتعقا برزقف، ويعقشقا بِــبِـــر 

 بذلؽ طؾك مسلِخطف ومعلصقف؟ 

  طؾك حؾؿف وصربه، وطػقه وصػحف، وطظقؿ لطػف؟ ألقس ذلؽ دلقاًل 

 ا. ل وضلهرً وبلصـً  ا، وآخرً فؾف الحؿد أواًل 

والحلصؾ أكف كؾؿل عدبر العلقؾ يف هذه الؿخؾققلت، وعغؾغؾ فؽُره يف 

بدائع الؿبتدطلت، وازداد علمؾف لؾصـعة ومل أودع فقفل مـ لطلئػ الرب والحؽؿة: 

ؿ بذلؽ أهنل ُخؾِؼت لؾحؼ وبللحؼ، وأهنل صحلئػ آيلت وكتب دالالت طؾك ؾِ طَ 

تف، ومل أخربت بف الرسؾ مـ الققم اآلخر، وأهنل مل أخرب بف اهلل طـ كػسف ووحداكق

ف أن  ُمسخرات، لقس لفل عدبقر وال استعصلء طؾك مدبِرهل ومصرففل، فتعر 

، وأكف الغـل (1)العللؿ العؾقي والسػؾل كؾفؿ إلقف مػتؼرون، وإلقف صلمِدون

 بللذات طـ جؿقع الؿخؾققلت، فال إلـٰف إال اهلل، وال رب سقاه.

 ف اهلل.اكتفك كالمف رحؿ

                                                           

 صلمدون أي قلصدون بنذطلن. (1)
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 ُدولمنهج مبتور، مل تقم به مجاعة وال اإلحلاد 

لؿ يؽـ اإللحلد ديـل أو مـفجل عؼقم طؾقف أمة مـ الـلس أو دولة مـ الدول، 

إال مل كلن مـ دولة الروملن، التل كلكت عممـ بتعدد اآللفة، فؼد كلكقا يممـقن 

بقجقد آلفة )قبؾ فرض الؿسقحقة طؾقفؿ بللؼقة يف الؼرن الرابع الؿقالدي( 

 لؾزرع، وآلفة لؾتجلرة، وآلفة لؾحرب، وهؽذا.

ا، بحسب الؿصلدر ا جد  وأمل طؾك مستقى األفراد فؾؿ يؽـ هذا مـتشرً 

التلريخقة، بؾ كلن محدودا، كؿل كلن مـ فرطقن مِصر، الذي كلن يـؽر وجقد 

 الرب سبحلكف وععللك.

م فالديؿقر لقـقـ وسلر األمر طؾك هذا إلك بداية الؼرن العشريـ، طـدمل قل

م( بلول ثقرة اشرتاكقة ععتؿد طؾك أفؽلر كلرل ملركس 1874-1924)

م(، ممسس الشققطقة، فؼلمت بنكشلء دولة مؾحدة طؾك أيدي 1818-1883)

، بعد أن أصلحقا بللحؽقمة الؿمقتة التل 1917حزبف وهؿ البالشػة يف طلم 

 جلءت بداًل مـ الـظلم الؿؾؽل.
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 األكثرية، الروسقة بللؾغة ععـل ة، وكؾؿة البالشػةولقـقـ هق زطقؿ البالشػ

هذا التعبقر طؾك كػسفل  مـ أكصلر الجـلح القسلري جؿلطة أصؾؼت وقد

وحؽؿقا  1917، ثؿ حصؾت ثقرهتؿ التل عسؿك الثقرة البؾشػقة طلم 1943 طلم

روسقل االعحلدية، وأصبح اإللحلد هق مـفج الدولة لسبعة طؼقد، واالشرتاكقة 

 االقتصلدي لـػس الػرتة. هل مـفجفؿ

وكلن فؽر هذه الدولة اإللحلدية االشرتاكقة هق أن الديـ أفققن الشعقب، 

والحقلة ملدة، فحظروا جؿقع األديلن، اإلسالم والـصراكقة والقفقدية، إلـٰف وأكف ال 

ودمروا الؿسلجد والؽـلئس والؿعلبد القفقدية، وكلكت هذه الدولة هل األققى 

سؼطت  1991رضقة خالل هذه العؼقد السبعة، ويف طلم يف كصػ الؽرة األ

ل لذلؽ، واستؼؾت دول االعحلد، ولؿ االشرتاكقة فتػؽؽ االعحلد السقفقتل عبعً 

يعد االعحلد مقجقًدا طؾك خريطة األرض، وبدأ الـلس يعقدون إلك مل كلكقا طؾقف 

طلم طلًمل مـذ أن سؼطت الشققطقة  34مـ األديلن بلطداد كبقرة، فعؾك مدار 

آالف مسجد يف روسقل، مؿل يعـل  8عؿ بـلء أكثر مـ  2422إلك طلمـل هذا  1991

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿بـلء مسجد واحد يقمًقل، وصدق اهلل: 

 .﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی
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 مهسة يف أذن عاقل

هذا الؽقن الػسقح ال يؿؽـ عبقـ لؽ أيفل الرجؾ العلقؾ والؿرأة العلقؾة أن 

فنذا ُيـدبره، يخؾؼف و طؾك هذا الـظلم البديع بدون رب   قريسثؿ  دفةً يقجد ُص أن 

الذي أخربكل طـ كػسف الرب العظقؿ  بقجقد هذاعبقـ هذا فقجب طؾقـل أن كممـ 

 وطـ صػلعف يف الؼرآن العظقؿ، وكعبده حؼ طبلدعف، ألكف الؿستحؼ لذلؽ.

 عؿ الؿؼلل بحؿد اهلل ععللك.
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