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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني وأزكى الصلوات وأمت التسللم  لللى ادلاال ال  ل       

والسراج املن  سمدنا حممد سمد األولني واآلخرين ورمحل  اهلل للعلاملني اللل      

صل وسل  وبارك للمه وللى آله األط ار وصحابته األخمار ومن اقتفى أثره وات ع 

 ... وبعد,,سنته إىل يوم الدين.

ومظاهر التكري  ترتا  ––فمع نزول أول جن  قرآنى للى الصااق املصدوق  

  .وصور اإلجالل والت جمل تتواىل خل  اخللق وح مب احلق صلوات اهلل وسالمه للمه

أمام قول  ان وفصاح  اللسان فإن   يتوارونوم ما أوتى العلماء من قوة ال م 

َك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيممٍ َوِإنَّاهلل تعاىل لن مه الكري  
وم ملا أفاولوا فلى بملان        (1)

ُيْعِطمَك َربَُّك َفَتْرَضى َوَلَسْوَفَخاشعني أمام قول اهلل تعاىل  نفإن   يقفو
(2). 

 ––لرسلول اهلل   مل  فما من آي  فى القرآن اجملمد إال وتنطق بصلورة تكر   

 للم ا..وحس ه القرآن ألظ  تكري  إىل أن يرث اهلل األرض ومن 

وصور التكري  فى القرآن العظم  أكثر من أن حتصى.. وحس ى أن أحظى من  

هذا ال حر الرائق بقطرة متأل أفواه ال  ر ريًا, ومن هذا ال ستان الزاهلر الملانع   

ضوع شلذاها لمعطلر الكلون كلله, وملن هلذا العقلد النضلمد بقلالاة          بتبزهرة 

 يت اهى ب ا الناس مجمعًا.

منذ والاته وحتى انتقاله إىل الرفمق األللى  ––صدوق إن حماة الصااق امل 

 حماط  باإلجالل والتكري  اإلدى .

                                                
 سورة القلم . 4اآلية:  (1)
 سورة الضحى. 5اآلية:  (2)
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وهذه قطرة من حبار هذا التكري  التى ال تغمض أبدًا.. وومض  ملن سلناه    

املتألق ونوره الذل ال خي و.. إنه نور أواء للنلاس فلى حاللل الظلملات قلال اهلل      

ٌٌ مُّيِب ٌ   َقْد َجاءُكم مَِّن الّلِهتعاىل  َيْهيِد  ِبيِه الّليُه َميِن اعََّبيَض ِرْضيَواَنُه ُ يُبَ         . ُنوٌر َوِكَتيا

السَّاَلِم َوُيْخِرُجُهم مِِّن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر ِبِإْذِنِه َوَيْهِديِهْم ِإَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقمٍم
(1). 

 ..––وقد أفاض القرآن اجملمد فى بمان مظاهر التكري  لل اال ال     

قصدت إلم ا  ––وهذه وقف  مع بعض صور التكري  اإلدى لرسول اهلل  

رم الورل الن ى اجملت ى  تعاىل وال فال  يوم العرض من أكراجمًا املثوب  من اهلل

 الذل ولده ربه أنه س ومه ولن يسوءه فى أمته أبدًا .

 مد إنىن ى الرمح  يا حم ––"الل   إنى أسألل وأتوجه إلمل بن مل حممد  

واسقنا من  (2)هذه لتقضى. الل   ف فعه فى" توج ت بل إىل ربى فى حاجتى

 نظمأ بعدها أبدًا ..شرب  هنمئ  ال حووه بمده ال ريف 

 و لم وبارك على خري خلقك وصفوة أنبمائك ور لك  مدنا حممد.. اللهموصلى 

                                                
 سورة المائدة . 16, 15اآلية  (1)
وقال هذا حديث حسن  531 /5هذا الدعاء جاء ضمن حديث رواه الترمذى: كتاب الدعوات  (2)

 وقال صحيح على شرط الشيخين . 1/458صحيح.. ورواه الحاكم 
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صةلوات    –رسةلأ الحة  سةاحا أ رج ج ةل التلاضةل أةين ر  يائةأ و  لحكمةة رراههةا 
 عليهم رجم ين..

ِعْليَك الرُُّ يُ     رهةرآج المجيةد أهةذا التلاضةل قةى قةول الحة  جةل  كةةرح القةةد صةةوق 

 َفضَّْلَنا َبْعَضُهمْ َعَلى َبْعضٍ مِّْنُهم مَّن َكلَّمَ الّلهُ َوَرَفضَ َبْعَضُهمْ َدَرَجاتٍ َوآَعْمَنا ِعمَسى اْبنَ َمْرَيَم

يَّْدَناُه ِبُروِح اْلُقُدِس اْلَبمَِّناِت َوَأ
(1). 

َوَلَقْد َفضَّْلَنا َبْعَض النَِّبمَِّ  َعَلى َبْعٍض وقى قول ربنا جل ثناؤه 
(2). 

قاآليتةةةاج المرامتةةةاج  اكةةةداج الملاضةةةلة أةةةين ال  يةةةاء والرسةةةل علةةةيهم السةةة   وركةةةد  
 هةةةذه الملاضةةةلة قةةةى حدي ةةةأ الشةةةرا  قلةةةى صةةةحيح مسةةةلم قةةةال ––الرسةةةول المةةةرام 

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة, وأول من ينشق عنه القرب, وأول " ––رسول   

صلوات    –بأ أ سيد ولد آه  إال ر أ  –– ومع  صراحأ (3)"شافع وأول مشفع
وث ةةه هةةذا  –علةةيهم السةة    – هةةى عةةن رج  لاضةةل أةةين ر  يةةاء    –عليةةأ وسةة مأ 

 قى صحيح السنة .
 هى قيها الرسول عليأ الص ة والس   عن الملاضلة .من هذه الحاهيث التى  

ال يقولن أحدك  إنى خ  " قال: ––روى الاخارى قى صحيحأ عن الن ى   -1

 ".من يونس بن متى
ال ين غى لع د أن يقول أنا خل   قةال: " -–عن الن ى  ––عن رأى هرارة  -2

 .(4)من يونس بن متى"

                                                
 سورة الاقرة . 253اآلية  (1)
 سورة اإلسراء . 55اآلية  (2)
 .1782 /4على جميع الخ ئ   -–روه مسلم. ك اللضائل باب  لضيل   ينا  (3)
 . 547, 6/546رواهما الاخارى قى كتاب رحاهيث ال  ياء باب وإج يو س لمن المرسلين  (4)
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 (1)"ال خت ونى للى موسى...."... -–عن رأى هرارة قال. قال رسول     -3

"ال تفضلوا بني أن ماء اهلل" وفى حديث أبى سعمد  وقى رواية اأن اللضل ققال 

 .(2)""ال خت وا بني األن ماء
قهةةذه الحاهيةةث الصةةحيحة واضةةحة الداللةةة قةةى النهةةى عةةن التلاضةةل أةةين ال  يةةاء  

حاهيةةث حتةةى اليحةةن رحةةد وققةةوا أةةين اآليتةةين وال –رجةة ل   م ةةوبتهم  –لمةن ال لمةةاء 
 رج ثم   ارضًا أين القرآج المجيد والسنة المطهرة .

 الجواب من وجوه: –رحمأ    –وقد  كر اأن ك ير  
 رج هذا النهى كاج ق ل رج ي لم بالتلضيل . األول: 
 قال هذا من باب التواضع . ––رج الرسول  الثانى: 
خاصةم والتشةاجر التةى  حةاكموا رج هةذا  هةى عةن التلضةيل قةى حالةة الت  الثالي::  

 ".ال ختريونى على موسى.. وقيها قال "––قيها إلى الرسول 
 ال  لضلوا بمجره اآلراء وال ص ية . الرابض: 
  ةالى وعلةةيكم اال ديةةاه    التلضةةيل لةيس إلةةيكم وإ مةةا هةو إلةةى رج مقةا  اخلييام : 

 .(3)والتسليم لأ واإليماج بأ
لتخاصةةم والتشةةاجر, هةةذا  النهةةى لةةأ مناسةةاة قةةال والنهةةى عةةن التلضةةيل قةةى حالةةة ا 

 ".ال ختريونى على موسى" ––قيها الرسول المرام 
قةةةةال:  ––ومناسةةةاة الحةةةةديث مةةةا رواه الاخةةةةارى قةةةةى صةةةحيحأ عةةةةن رأةةةى هراةةةةرة  

استب رجل من املسلمني ورجل من الم وا, فقال املسل  والذل اصطفى حممدًا 

–– ل الم وال واللذل اصلطفى موسلى    فى قس  يقس  به، فقا ,للى العاملني

                                                
وسةيأ ى الحةديث  6/537ى كتاب رحاهيث ال  ياء باب وقاة موسى و كةره ب ةد صحيح الاخار  (1)

 أتمامأ والمناساة التى قيل قيها .
 .538 /6قتح الاارى  (2)
 . 311 /1 لسير القرآج ال حيم  (3)
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فرفع املسل  لند ذلل يده فلط  الم للوال, فذهب الم وال إىل  للى العاملني،

. فأخربه الذل كان من أمره وأمر املسل , فقال للمه الصالة والسالم -–الن ى 

 .(1)""ال خت ونى للى موسى... احلديث
منازعةة والخصةومة و كةر ومن هنا قال ال لماء بالنهى عن التلاضل قةى موقةا ال 

ال  يةةاء قيهةةا علةةى  القاضةةى ايةةان: رج منةةع التلضةةيل قةةى حةة  الن ةةوة والرسةةالة, قةة ج
 .(2)حد واحد, إ  هى شىء واحد اليتلاضل فيأ, وإ ما التلاضل قى رمور رخرى 

إج كةاج قالةأ ب ةد رج  ضة اً ا و  ––و كر اأن حجر قةال ال لمةاء: إ مةا قةال  لة   
 .(3)وإج كاج قالأ ق ل علمأ أذل  ق  إشكال م ر أ رقضل الخل ,عل  ر  

هذا ما  كةره ال لمةاء قةى التوقية  أةين اآليتةين اللتةين صةرح قيهمةا بالتلضةيل وبةين  
 الحاهيث التى جاء قيها النهى عن التلضيل.

 إليها يمكن رج يكوج كل واحد منها  وفيقًا مق واًل ي ال الت ارن الحاهرى. وبنحرة  
قةةال هةةةذا  واضةة ًا, قةة ج الحديقةةةة التةةى ال منةةةا   ––مةةةرام وإ ا كةةاج الرسةةول ال 

منهةةةا هةةةى رج رسةةةول   صةةةلوات   عليةةةأ وسةةة مأ رقضةةةل الخلةةة  علةةةى اإل ةةة  .. 
 وصور التمرام اإللهى للن ى المرام خير شاهد وروضح أرهاج على  ل  .

َوَلَسْوَف ُيْعِطمَك َربَُّك َفَتْرَضىوحس نا قول     الى لأ  
(4). 

 .المجيدقى القرآج  ––رسول   لوهذا أياج لا ض صور التمرام والرق ة  

                                                
 .6/537رواه الاخارى قى رحاهيث ال  ياء باب وقاة موسى و كره ب د  (1)
 . 441 /1الشلا. للقاضى ايان  (2)

 . 548 /6قتح الاارى  (3)
 سورة الضحى . 5اآلية  (4)
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 قةةةى رج الحةةة  سةةةاحا أ رخةةةذ ال هةةةةد ––يتجلةةةى التمةةةرام اإللهةةةى لسةةةيد ا محمةةةةد  
يقةا  والمي ا  على ال  ياء من ق لأ رج يامنوا بأ وانصروه وهذه الصورة مةن التمةرام

 . –– أاإل ساج رمامها إج اًل و قديرًا لمقام
ٍٍ    يقول الحة  سةاحا أ  ٌٍ َوِحْكَمي َوِإْذ َأَخَذ الّلُه ِممَثاَق النَِّبمِّْمَن َلَما آَعْمُتُكم مِّن ِكَتا

ْرُعْم َوَأَخيْذُعْم َعَليى   ُثمَّ َجاءُكْم َرُ وٌل مَُّصدٌِّق لَِّما َمَعُكْم َلُتْؤِمُننَّ ِبيِه َوَلَتنُصيُرنَُّه َقياَل َأَأْقيرَ    

َذِلُكْم ِإْصِر  َقاُلوْا َأْقَرْرَنا َقاَل َفاْشَهُدوْا َوَأَنْا َمَعُكم مَِّن الشَّاِهِديَن
(1). 

وانصةةروه  ––لقةةد رخةةذ   المي ةةا  علةةى ال  يةةاء جمي ةةًا رج يامنةةوا أرسةةول    
 واتا وه إج هم رهركوه .

 ة :يذكر الرازى قى أياج اآلية المرام 
أةن  قةول سة يدر أ   الى رخةذ المي ةا  مةنهم قةى رج يصةد  ب ضةهم ب ضةًا, وهةذا  

 ––هةةذا مخةةتح بمحمةةد س رحمهةةم  , وقيةةل: إج المي ةةا  ج يةةر والحسةةن و ةةاوو 
وهو مروى عن على واأن اااس وقتاهة والسدى رضواج   علةيهم, واحةتأ رصةحاب 

 هذا القول على صحتأ من وجوه:
يشة ر بةأج آخةذ المي ةا   َوِإْذ َأَخَذ الّلُه ِممَثاَق النَِّبمِّْمَن    ةالى رج قول   األول: 

هةةو     ةةالى, والمةةأخو  مةةنهم هةةم الن يةةوج, قلةةيس قةةى اآليةةة  كةةر المةةة قلةةم يحسةةن 
 صرف المي ا  إلى المة..

لقد جئتك  ب لا بمضلاء نقمل     ما روى ر أ عليأ الص ة والس   قال: " الثانى: 

 ".لو كان موسى بن لمران حمًا ملا وسعه إال أن يت عنىأما واهلل 

                                                
 سورة آل عمراج . 81اآلية  (1)
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إن اهلل تعاىل بعث آام للمه السالم ر أ قال:  –– ما  قل عن على الثال:: 

إال أخلذ لللم   الع لد للئن بعلث       –لللم   السلالم    –ومن بعده ملن األن ملاء   

 .(1)نصرة هذا القول به قولوهو حى لمؤمنن به ولمنصرنه, وهذا ي ––حممد 
رج يامنةةوا بةةأ  ––سةةيد ا محمةد ق ةل رى رج     ةالى رخةةذ ال هةد علةةى ال  يةةاء  

 إج هم رهركوه . هوانصرو 
علةى ال  يةاء وهةو: رج المةراه مةن اآليةة المي ةا  وثم احتمال آخر قى المراه بأخةذ  

مةةن رممهةةم بأ ةةأ إ ا ب ةةث  رج ال  يةةاء علةةيهم الصةة ة والسةة   كةةا وا يأخةةذوج المي ةةا 
رج يامنوا بأ ورج ينصروه, وهةذا قةول ك يةر مةن ال لمةاء, والللةل محتمةل  ––محمد 

 لأ.. واحتجوا على صحتأ أوجوه .
مةةا  كةةره رأةةو مسةةلم الصةةلها ى: رج يةةاهر اآليةةة يةةدل علةةى رج الةةذين رخةةذ  األول: 

يهم , وكةل ال  يةاء علةعنةد ما  ةأ  ––ا  منهم يجب عليهم اإليماج بمحمد  المي 
مةةن زمةرة المةوات, والميةةه ال يكةوج مكللةةًا,   ––نةةد ما ةث محمةدالسة   يكو ةوج ع

عنةد ما  ةأ وال  ––قلما كاج الذين رخذ المي ا  عليهم يجب عليهم اإليماج بمحمةد 
علمنةةا رج الةةذين رخةةذ  ––يمكةةن إيجةةاب اإليمةةاج علةةى ال  يةةاء عنةةد ما ةةث محمةةد 
رج     ةالى  ممةا ياكةد هةذاالمي ا  عليهم ليسوا هم ال  ياء أةل هةم رمةم ال  يةاء.., و 

حكةةم علةةى الةةذين رخةةذ علةةيهم المي ةةا  إ هةةم لةةو  ولةةوا لمةةا وا قاسةةقين, وهةةذا الوصةةا ال 
 يلي  بال  ياء عليهم الس  , وإ ما يلي  بالمم..

ققةةةال: لةةةم ال يجةةةوز رج يكةةةوج المةةةراه مةةةن اآليةةةة رج  –رحمةةةأ    –رجةةةاب القلةةةال  
و حيةةره قولةةأ   ةةالى  ––لةيهم اإليمةةاج بمحمةةد ال  يةاء لةةو كةةا وا قةةى الحيةةاة لوجةةب ع

َلِئْن َأْشَرْكَت َلَمْحَبَطنَّ َعَمُلَك
وقةد علةم     ةالى ر ةأ ال يشةرك قةن, ولمةن خةر   (2)

                                                
 . 115 /8التلسير الم ير  (1)
 . ال مرسورة  65اآلية  (2)
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َوَمين  الم   على س يل التقدير  واللرن قمذا ههنا, وقال   الى قى صلة الم ئمةة 

َك َنْجِزيِه َجَهنََّم َكيَذِلَك َنْجيِز  الظَّياِلِم َ   َيُقْ  ِمْنُهْم ِإنِّي ِإَلٌه مِّن ُدوِنِه َفَذِل
مةع ر ةأ  (1)

مةةةةا   ةةةةالى رخ ةةةةر عةةةةنهم بةةةةأ هم ال يسةةةةاقو أ بةةةةالقول, وبةةةةأ هم يخةةةةاقوج ربهةةةةم وال لةةةةوج 
اللةةرن والتقةةدير.. و قةةول: إ ةةأ سةةماهم قاسةةقين  يةةامروج, قمةةل  لةة  خةةر  علةةى سةة يل

 لشرك .على  قدير المتولى ق ج اسم اللس  ليس رقاح من اسم ا
وإ ا  ––رج المقصوه من اآلية رج يامن الذين كا وا قى زماج الرسةول  الثانى: 

كةاج المي ةةا  مةةأخو ًا علةيهم كةةاج  لةة  رألةه قةةى  حصةةيل هةذا المقصةةوه مةةن رج يكةةوج 
 مأخو ًا على ال  ياء عليهم الس  .

عليهم السة   رعلةى ورشةرف مةن هرجةات  عن  ل  بأج هرجات ال  ياء وقد رجيب 
لمةم, قةة  ا هلةه هةةذه اآليةة علةةى رج     ةالى روجةةب علةى جميةةع ال  يةاء رج يامنةةوا ا

لاسةقين, يةاء, ور هةم لةو  ركةوا  لة  لصةاروا مةن زمةرة اللو كا وا قةى الح ––بمحمد 
واجاًا على رممهةم لةو كةاج  لة  رولةى, قمةاج صةرف  ––قألج يكوج اإليماج بمحمد

 .المطلوب من هذا الوجأى قى  حصيل ال  ياء رقو  ىالمي ا  إل
ع ةةد  أةةن مسةةة وه  مةةا روى عةةن اأةةن ااةةاس ر ةةأ قيةةل لةةأ إج رصةةحاب الثاليي::  

ٌَ يقرؤج  َوِإْذ َأَخيَذ الّليُه ِممَثياَق      و حن  قرر َوِإَذ َأَخَذ الّلُه ِممَثاَق الَِّذيَن ُأوُعوْا اْلِكَتا

 .ققال إ ما رخذ   مي ا  الن يين على قومهم  النَِّبمِّْمَن
َيا َبِني ِإْ َراِئم َ اْذُكُروْا ِنْعَمِتَي الَِّتي رج هذا االحتمال متأكد بقولأ   الى:  الرابض: 

َأْنَعْمُت َعَلْمُكْم َوَأْوُفوْا ِبَعْهِد  ُأوِف ِبَعْهِدُكْم 
(2). 

  

                                                
 سورة ال  ياء . 29اآلية  (1)
 سورة الاقرة . 40اآلية  (2)
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ٌَ َلُتَبمِّ   ووبقولةةأ   ةةالى:  ُننَّييُه ِللنَّيياِس َوَ   َِإَذ َأَخييَذ الّلييُه ِممَثيياَق الَّييِذيَن ُأوُعييوْا اْلِكَتييا

َعْكُتُموَنُه
 .(2).. قهذا جملة ما قيل قى هذا الموضوع, و  رعلم بمراهه(1)

َوِإْذ َأَخييَذ عةرن اإلمةةا  الةةرازى االحتمةالين الةةوارهين قةةى المةراه مةةن قولةةأ سةاحا أ " 

 ".الّلُه ِممَثاَق النَِّبمِّْمَن 
 لى رممهم و ل  لما يلى:رخذ المي ا  على الن يين ال ع وررى رج احتمال 

والذل نفس حمملد  قال: " ––رخر  رأو  عيم قى هالئل الن وة رج رسول      -1

 .(3)"بمده لو أن موسى كان حمًا ما وسعه إال أن يت عنى

رخةةةذ   المي ةةةةا  علةةةى جميةةةةع ر  يائةةةةأ إج  ––يقةةةول رأةةةةو  عةةةيم: ومةةةةن قضةةةةائلأ  
درك رحةةةد مةةةنهم الرسةةةول إال وجةةةب جةةاءهم رسةةةول   آمنةةةوا بةةةأ و صةةةروه, قلةةةم يكةةةن ليةةة

عليةةةأ اإليمةةةاج بةةةأ والنصةةةرة لةةةأ, لخةةةذ المي ةةةا  منةةةأ, قج لهةةةم كلهةةةم ر ااعةةةًا لةةةأ يلةةة مهم 
 .(4)اال دياه والطاعة لأ, لو رهركوه

رج اآليةةةة صةةةراحة قةةةى رج رخةةةذ المي ةةةا  علةةةى ال  يةةةاء, ولةةةيس قيهةةةا إشةةةارة إلةةةى    -2
ثةةم مةةا يةةدعو إلةةى هةةذا  رممهةةم. ومةةن ثةةم قةةالمم لةةم ياخةةذ عليهةةا المي ةةا , ولةةيس

 التملا .

قةالمراه مةن رخةذ المي ةا   ––اآلية المرامةة قيهةا منداةة عحيمةة لسةيد ا محمةد    -3
قةرن ر ةأ وجةد قةى عصةةرهم.  امةع الن يةين إ  ––علةى ال  يةاء أيةاج مر  تةأ 

ياكده الحديث الشةرا  السةالا قةى حة  موسةى عليةأ السة   ر ةأ لةو كةاج حيةًا 
 . ––  ما وس أ إال ا ااع رسول 

 وعلى هذا ق ج ال هد المأخو  على ال  ياء عليهم الس   وليس على رممهم . 
                                                

 . آل عمراج 118اآلية  (1)
 . 117, 116 /8التلسير الم ير  (2)
 والحديث حسن . 46 /1لن وة لأى  عيم هالئل ا (3)
 . 46 /1هالئل الن وة (4)
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 وسةة مأ عليةةأ بشةةارة ال  يةةاء مةةن صةةور التمةةرام اإللهةةى للن ةةى المةةرام صةةلوات   
 ه الاشارة.أا  تأ المااركة, وقد صرح القرآج المجيد أهذ –عليهم الس    –السابقين 

َوِإْذ َقاَل ِعمَسى اْبُن َمْرَيَم َيا َبِني ِإْ َراِئمَ  ِإنِّي َرُ وُل اللَّيِه ِإَليْمُكم   قةال     ةالى:  

ُهم مَُّصدِّقاً لَِّما َبْمنَ َيَد َّ ِمَن التَّْوَراِة َوُمَبشِّرًا ِبَرُ وٍل َيْأِعي ِمن َبْعِد  اْ ُمُه َأْحَمُد َفَلمَّا َجاء

مَِّناِت َقاُلوا َهَذا ِ ْحٌر مُِّبٌ  ِباْلَب
(1). 

وقةةد ركةةد  ––إج اآليةةة المرامةةة مةةن روضةةح اآليةةات علةةى الاشةةارة بةةالن ى الخةةا م  
 . بشارة ايسى بأ .––الرسول المرام 

إنى عبد اهلل وخاا  النبايو وإآ آدم   قةال: " ––روى الحاكم رج رسول    

ذلك: دعوة أبى إبراهيم, وبشارة عيسى وسأنبئكم بتأويل  (2)ملنجدل فى طينته

 .(3)قومه, ورؤيا أمى التى رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام
قةى  ––" إشةارة إلةى هعةاء خليةل الةرحمن دعوة أباى إباراهيم  " ––وقولةأ  

ٌَ   َربََّنا َواْبَعْ: ِفمِهْم َرُ يوً  مِّيْنُهْم َيْتُليو َعَليْمِهْم آَياِعيَك َويُ     قولةأ   ةالى:  َعلُِّمُهيُم اْلِكَتيا

ٍَ َوُيَزكِّمِهْم ِإنََّك َأنَت الَعِزيُز احَلِكمُم  َواْلِحْكَم
 ––وا حل رج بشارة ايسةى  (4)
 .––جاء التصراح قيها باسم رحمد ل أ رحد رسمائأ 

                                                
 سورة الصا . 6اآلية  (1)
 ملقى على الرن ق ل  لخ الروح فيأ . (2)
 . 60 /2رواه الحاكم قى المستدرك وقال صحيح اإلسناه  (3)
 سورة الاقرة . 129اآلية  (4)
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"ىل مخسلل  أءللاءا أنللا  قةةال:  ––روى الاخةةارى قةةى صةةحيحأ رج رسةةول    

 حو اهلل بى الكفر, وأنا احلاشر اللذل ش لر   حممد وأمحد وأنا املاحى الذل 

 .(1)"الناس للى قدمى وأنا العاقب
الملةر ب زالةة " المةراه إزالةة أنا املاحى الذى ميحو اهلل بى الكفار " ––وقولةأ  

 ينمحى بس اأ رواًل قأواًل إلى رج يضمحل.. رهلأ.. رو رج الملر
  ةأ يحشةر ق ةل النةاس" رى إأنا احلاشر الذى حيشر الناس على قدمىوقولةأ " 

واحشةةر النةةاس علةةى رثةةره رى ب ةةده.. وقيةةل: المةةراه علةةى مشةةاهد ى  قائمةةًا   شةةاهدًا 
 .(2)على المم

 ––والحةةديث يةةدل علةةى منداةةة عحيمةةة وصةةورة مةةن صةةور التمةةرام لرسةةول    
قةةى الةةد يا واآلخةةرة.. رمةةا قةةى الةةد يا ققةةد اضةةمحل الملةةر, ورمةةا قةةى اآلخةةرة قةة ج النةةاس 

 . ده واشهد على المميحشروج ب
قةى المتةب السةابقة قةول  ––ومن اآليةات المرامةة التةى رشةارت إلةى  كةر الن ةى  

الَِّذينَ َيتَِّبُعونَ الرَُّ ولَ النَِّبيَّ اأُلمِّيَّ الَِّذ  َيِجُدوَنهُ َمْكُتوباً ِعنَدُهمْ ِفي التَّْوَراِة      الى: 

وِف َوَيْنَهاُهْم َعِن اْلُمنَكِر َوُيِح ُّ َلُهُم الطَّمَِّباِت َوُيَحيرُِّم َعَليْمِهُم   َواإِلْنِجمِ  َيْأُمُرُهم ِباْلَمْعُر

اْلَخَبآِئَ: َوَيَضُض َعْنُهْم ِإْصَرُهْم َواأَلْغاَلَل الَِّتي َكاَنْت َعَليْمِهْم َفالَّيِذيَن آَمُنيوْا ِبيِه َوَعيزَُّروُه      

نِزَل َمَعُه ُأْوَليِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَنَوَنَصُروُه َواعََّبُعوْا النُّوَر الَِّذَ  ُأ
رى الرسول الذى ررسةلأ  (3)

 وال يقةرر..  سةاة إلةى رمةة ال ةرب يكتةب" الذى الالنبى األمى"     الى لت ليه الحكا 
أةةذل   ن يهةةًا علةةى رج  –عليةةأ الصةة ة والسةة    –لج الغالةةب علةةيهم  لةة .. ووصةةا 

 –بةأأى هةةو ورمةةى  –, قهةو بالنسةةاة إليةةأ ––كمةال علمةةأ مةةع حالةأ إحةةدى م ج ا ةةأ 

                                                
 .- 6/675-ء رسول    رواه الاخةةارى كتةاب المناقب باب ما جاء قى رسما (1)
 . 578, 577 /6ا حر قتح الاارى  (2)
 سورة العراف . 157اآلية  (3)
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" الذى جيدونه مكتوباا  عليأ الص ة والس   صلة مدح, ورما بالنساة لغيةره قة .. "
 .(1)وباسمأ و  و أ الشرالة بحيث ال يشكوج ر أ ه

وهةةذا الن ةةى الماشةةر بةةأ ي رقةةوج   تةةأ قةةى التةةوراة واإل جيةةل, يااةةد  لةة  وااكةةده مةةا  
أةةن عمةةرو أةةن  طةةاء أةةن يسةةار قةةال: لقيةةه ع ةةد  عةةن عرواه الاخةةارى قةةى صةةحيحأ 

قةةى التةةوراة,  ––قلةه: رخ ر ةةى عةةن صةلة رسةةول    –رضةةى   عنهمةةا  -ال ةا 
َيا َأيَُّها النَِّبييُّ ِإنَّيا   قال: رجل و  إ أ لموصوف قى التوراة أا ض صلتأ قةى القةرآج 

َأْرَ ييْلَناَك َشيياِهدًا َوُمَبشِّييرًا َوَنييِذيراً 
حةةرزًا لألميةةين, ر ةةه ع ةةدى ورسةةولى سةةميت  و  (2)

ولمةن  السةي ة ب قةى السةوا , وال يةدقع بالسةي ةسةخالل وال غلةيل. وال ب يسالمتوكل ل
أج يقولةةوا: ال إلةةأ إال   بةةي لةةو واغلةةر, ولةةن يداضةةأ   حتةةى يدةةيم بةةأ الملةةة ال وجةةاء 

يةةين رى حصةةنًا لل ةةرب.. لألم حةةرزاً  (3)والةةتح بةةأ رعينةةًا عميةةًا وآ  ةةًا صةةمًا وقلوبةةًا غللةةًا"
ورصةةل الحةةرز الموضةةع الحصةةين, والملةةة ال وجةةاء: ملةةة ال ةةرب ووصةةلها بةةال و  لمةةا 
هخةةةةل قيهةةةةا مةةةةن ااةةةةاهة الصةةةةنا , والمةةةةراه ب قامتهةةةةا رج يخةةةةر  رهلهةةةةا مةةةةن الملةةةةر إلةةةةى 

ار لةاع الصةوت, .. اإليماج, والقلوب الغلا. الغلا كةل شةىء قةى غة ف. والسةخب 
ن ع ةةد   أةةن سةة   قةةال: "مكتةةوب قةةى التةةوراة صةةلة وممةةا جةةاء قةةى  لةة  مجمةةً  عةة

 .–"(4)–محمد 
رج غ مةًا يهوهيةًا كةاج يخةد   ––وروى ال يهقى قى الدالئل عن ر س أن مالة   

ي ةةوهه قوجةةد ربةةاه عنةةد ررسةةأ يقةةرر التةةوراة,  ––قمةةرن قأ ةةاه الن ةةى  ––رسةةول   
ل التةوراة علةى موسةى, هةةل يةا يهةوهى ر شةدك بةاذ الةذى ر ة   ––ققةال لةأ رسةول   

                                                
 باختصار . 80, 79 /9ا حر روح الم ا ى  (1)
 سورة الح اب . 45اآلية  (2)
 . 420 /4باب كراهية السخب قى السو   –رواه الاخارى كتاب ال يوع  (3)
 . 421, 420 /4ا حر قتح الاارى  (4)
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 جد قى التوراة صلتى ومخرجى؟ قال: ال, قال اللتى: ألةى و  يةا رسةول   إ ةا  جةد 
––قى التوراة   ت  ومخرج , وإ ى رشةهد رج ال إلةأ إال   ور ة  رسةول  , ققةال 

 .(1)"أخاكم اأقيموا هذا من عند رأسه ولو: "
واضةةع  ثطياةةات واحةر  علةةيهم الخاائةيحةةل لهةم ال ––وقولةأ   ةالى قةةى وصةلأ  

عةةنهم إصةةرهم والغةة ل التةةى كا ةةه علةةيهم" رى يحةةل لهةةم مةةا  ةةاب قةةى حكةةم الشةةرع 
حكةم الشةرع ال بال قةل والةررى واخلةا عةنهم بواحر  عليهم ما خ ث.. قالحل والحرمة 

مةةةا كللةةةوه مةةةن التمةةةالي  الشةةةاقة.. ورصةةةل اإلصةةةر ال قةةةل الةةةذى يأصةةةر صةةةاحاأ عةةةن 
التةةى  جمةةع يةةد السةةير إلةةى عنقةةأ.. وعةةن جمةةع غةةل وهةةى الحديةةدة الحةةراك, والغةة ل 

سةوا المسةوح, وغلةوا ريةديهم إلةى رعنةاقهم اعطةاء كا ةه أنةوا إسةرائيل إ ا قامةه  صةلى ل
وربمةةا ثقةةةب الرجةةةل  رقو ةةةأ وج ةةل قيهةةةا  ةةةرف السلسةةةلة وروثقهةةا علةةةى السةةةاراة يحةةةاس 

 .(2) لسأ على العااهة, وعلى هذا قالغ ل يراه بأ حديقة
قةةةى المتةةةب  ––ى الخةةةا م ةر الن ةةةةاآليةةةة المرامةةةة صةةةراحة قةةةى هاللتهةةةا علةةةى  كةةةق 

  و أ مكتةوب قةى التةوراة  رج ب  ة وصحة التوراة واإل جيل.. وهذا يدل على –السابقة 
واإل جيةةل, لج  لةةة  لةةةو لةةم يكةةةن مكتوبةةةًا لمةةاج  كةةةر هةةةذا المةة   مةةةن رعحةةةم المنلةةةرات 

رار علةةةى المةةةذب وال هتةةةاج مةةةن رعحةةةم قولةةةأ, لج اإلصةةة لليهةةةوه والنصةةةارى عةةةن ق ةةةول
فيمةةا يوجةةب  قصةةاج حالةةأ وانلةةر النةةاس عةةن ق ةةول قولةةأ,  المنلةةرات, وال اقةةل ال يسةة ى

قلما قال  ل  هل هذا على رج  ل  الن ه كاج مذكورًا قى التوراة واإل جيةل و لة  مةن 
 .–(3)–رعحم الدالئل على صحة   و أ 

                                                
وم نةى "ولةوا رخةاكم"  ولةوا رمةره بالغسةل  272 /1رواه ال يهقى قى هالئل الن وة ب سناه صحيح  (1)

 والص ة عليأ والدقن..
 . 81 /9ا حر روح الم ا ى  (2)
 . 23 /15التلسير الم ير  (3)
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الن ةةى الخةةا م قةةى التةةوراة واإل جيةةل وإ ا كا ةةه اآليةةة المرامةةة صةةرحه أةةذكر   ةةوت  
قةة م آيةةة  وضةةح رج رهةةل المتةةاب يوقنةةوج أا  تةةأ حتةةى إ هةةم كةةا وا يستنصةةروج بةةأ قةةى 

 قتال رعدائهم من المشركين .
  :يقول     الى   مِّْن ِعنِد الّلِه ُمَصدٌِّق لَِّما َمَعُهْم َوَكاُنوْا ِمين ٌٌ َوَلمَّا َجاءُهْم ِكَتا

ٍُ اللَّه َعَلى َقْب ُ َيْسَتْفِتُحو نَ َعَلى الَِّذينَ َكَفُرواْ َفَلمَّا َجاءُهم مَّا َعَرُفواْ َكَفُرواْ ِبِه َفَلْعَن

اْلَكاِفِريَن 
(1). 

روى اأن جرار عةن اأةن ااةاس رضةى   عنهمةا رج يهةوه كةا وا يسةتلتحوج علةى  
ا بةةةأ ق ةةةل ما  ةةةأ, قلمةةةا ب  ةةةأ   مةةةن ال ةةةرب كلةةةرو  ––الوس والخةةة ر  أرسةةةول   

 خةو ةرور رموجحدوا وكا وا يقولوج فيأ, ققال لهم م ةا  أةن ج ةل وبشةر أةن ال ةراء أةن 
––أنى سلمة: يا م شر يهوه ا قوا   ورسلموا, ققةد كنةتم  سةتلتحوج علينةا بمحمةد 

. و حةةةن رهةةةل شةةةرك, و خ رو نةةةا ر ةةةأ ما ةةةوت, و صةةةلو أ لنةةةا بصةةةلتأ, ققةةةال سةةة   أةةةن 
م, قةأ  ل   لمة ذكر ةشىء   رقأ, وما هةو بالةذى مشكم رخو أنى النضير: ما جاء ا ب

ٌٌ مِّْن ِعنِد الّلِه جل ثناؤه قى  ل    ....    َوَلمَّا َجاءُهْم ِكَتا
(2). 

"واسةتلتحوج" يستنصةروج, وكا ةه اليهةوه إ ا قا لةه المشةركين  هو القرآجوالمتاب  
 .–(3)–استنصروا باسم   ى   محمد 

يم ووصلأ بمةا عنةده للتشةرا  واإليةذاج بأ ةأ جةدير بةأج والتنمير قى "كتاب" للت ح 
قةى  هيق ل مةا فيةأ واتاةع ل ةأ مةن خةالقهم وإلههةم النةاير قةى مصةالحهم.. واآليةة   لة

ق ةةل  ––أنةةى قراحةةة والنضةةير كةةا وا يسةةتلتحوج علةةى الوس والخةة ر  أرسةةول   
    ةالى رج  ما  أ.. قالأ اأن اااس رضى   عنهما وقتةاهة: والم نةى يطل ةوج مةن

                                                
 سورة الاقرة . 89اآلية  (1)
 . 333 /2جامع ال ياج  (2)
 . 114 /1زاه المسير  (3)
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ينصرهم بأ على المشركين, كما روى السدى ر هةم كةا وا إ ا اشةتد الحةرب أيةنهم وبةين 
وقةالوا: اللهةم  ––المشركين رخرجوا التوراة ووض وا ريديهم على موضع  كر الن ةى 

ر ةا  سةةأل  بحة    يةة  الةةذى وعةد نا رج  ا  ةةأ قةى آخةةر ال مةةاج رج  نصةر ا اليةةو  علةةى 
 .(1)عدو ا قينصروج 

 قةول     ةالى:  -–ومن اآليات الدالة على م رقة رهةل المتةةاب بةالن ى الخةا م  
َيْعِرُفوَنهُ َكَما َيْعِرُفونَ َأْبَناءُهمْ َوِإنَّ َفِريقاً مِّْنُهمْ َلَمْكُتُمونَ اْلَح ٌَ قَّ الَِّذينَ آَعْمَناُهمُ اْلِكَتا

َوُهْم َيْعَلُموَن 
(2). 

كمةةا قةةال اأةةن ااةةاس.. والحةة  الةةذى  -–رى الن ةةى  َنييه وَيْعِرُف   ةةالى أققولةة 
 .(3)أ من ال قابتر أ ح , وا لموج ما على مخالل َوُهْم َيْعَلُموَنكتموه هو الن ى 

م رقةةةة جليةةةة يميةةة وج أينةةةأ وبةةةين غيةةةره بالوصةةةا  -–قهةةةم ي رقةةةوج رسةةةول    
اء غيةةرهم, وعةةن الم ةةين المشةةخح ال يشةةتاأ علةةيهم, كمةةا اليشةةتاأ علةةيهم رأنةةاؤهم ورأنةة

رعلةم بةأ منةى  ققةال: ر ةا -–ر أ سأل ع د   أن س   عن رسول    ––عمر 
اأنى, قال: ولةم؟ قةال: ل ةى لسةه رشة  قةى محمةد ر ةأ   ةى, قأمةا ولةدى قل ةل والد ةأ ب

 .(4)عمر ررسأقق ل خا ه 
لوسةةةى: ي رقو ةةةأ بالوصةةةاف المةةةذكورة قةةةى المتةةةاب بأ ةةةأ الن ةةةى الموعةةةوه يقةةةول ال 
ث ال يلتةةاس علةةيهم عرقا ةةًا م ةةل عرقةةا هم رأنةةاءهم, قةة   لتةةاس علةةيهم رشخاصةةهم بحيةة

بغيةةرهم, وهةةو  شةة يأ للم رقةةة ال قليةةة الحاصةةلة مةةن مطال ةةة المتةةب السةةماواة بالم رقةةة 
الحسةةية قةةى رج كةةً  منهمةةا يت ةةذر االشةةتااه فيةةأ... والتشةة يأ بم رقةةة الأنةةاء آكةةد مةةن 

                                                
 . 320 /1ا ى روح الم  (1)
 سورة الاقرة . 146اآلية  (2)
 . 158 /1ا حر زاه المسير  (3)
 . 102 /1المشاف  (4)
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 لسةةةأ  امةةةر عليةةةأ قتةةةرة مةةةن ال مةةةاج الي ةةةرف قيهةةةالتشةةة يأ بةةةال لس, لج اإل سةةةاج قةةةد ي
 .(1)ك من الطلولة, بخ ف الأناء ق  أ ال يمر عليأ زماج إال وهو ي رف اأنأ

وهةةةذه اآليةةةة مةةةن آكةةةد وروضةةةح اآليةةةات علةةةى رج الن ةةةى الخةةةا م م ةةةروف لةةةدى رهةةةل  
 المتاب, أل إج م رقتهم لأ  لو  م رقتهم لأنائهم.

مةا قةاال: مةا ب ةث     يةا آه  قمةن ب ةده إال عن على واأةن ااةاس رضةى   عنه 
لةةة ن ب ةةث وهةةةو حةةى ليةةامنن بةةةأ ولينصةةره, واةةةأمره  ––رخةةذ عليةةأ ال هةةةد قةةى محمةةد

 .(2)فيأخذ ال هد على قومأ"
لمن!! ثم  ائلة من علماء أنى إسرائيل جحدوا الح  وحةاهوا   ورسةولأ, وكتمةوا  

لة  الخةوف علةى المكا ةة التةى هق هةم إلةى   ––ما ي لموج عن صلة الن ى الخا م 
َوِإَذا َلُقييوْا الَّييِذيَن     ةةالى  قةةى قةةول يت وؤ هةةا والحسةةد, وهةةذا مةةا  كةةره القةةرآج المجيةةد

آَمُنوْا َقاُلوْا آَمنَّا َوِإَذا َخاَل َبْعُضُهْم ِإَلَى َبْعٍض َقياُلوْا َأُعَحيدُِّثوَنُهم ِبَميا َفيَتَل الّليُه َعَليْمُكْم       

 ِعنَد َربُِّكْم َأَفاَل َعْعِقُلوَن ِلُمَحآجُّوُكم ِبِه
(3). 

إخاار من     الى عن اليهوه ال ئمين إخوا هم على ما رخ ةروا رصةحاب  واآلية 
بمةةةا قةةةتح   لهةةةم علةةةيهم ر هةةم قةةةالوا لهةةةم: رقةةة   لقهةةةوج و  قلةةةوج رج  ––رسةةول   

يكم عنةد بمةا قةى كتةاكم ر ةأ   ةى ما ةوت حجةة لهةم علة ––إخاةاركم رصةحاب الن ةى 
 .(4)ا عليكم.. رق    قلوج  ل ؟هربكم يحتجوج أ

ور ةةى لهةةم رج يكتمةةوا  لةة  وقةةد رخ ةةر     ةةالى رج التنواةةأ بشةةأج القةةرآج ثاأةةه قةةى  
 كتب الولين, ورج علماءهم ي لموج  ل  .

                                                
 . 13 /2روح الم ا ى  (1)
 . 386 /1 لسير القرآج ال حيم  (2)
 سورة الاقرة . 76اآلية  (3)
 . 255 /2جامع ال ياج  (4)
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ًٍ َأن َي. َوِإنَُّه َلِفي ُزُبِر اأَلوَِّلَ  قال     الى:   ْعَلَميُه ُعَلَمياء َبِنيي    َأَوَلْم َيُكن لَُّهْم آَي

ِإْ َراِئمَ 
(1). 

إج  كةر القةةرآج والتنواةأ بةةأ لموجةوه قةةى كتةب الولةةين المةأثورة عةةن ر  يةائهم الةةذين  
أةةذل , ثةةم ر مةةر علةةى  بشةةروا بةةأ قةةى قةةديم الةةدهر وحدي ةةأ, كمةةا رخةةذ   علةةيهم المي ةةا 

ًٍ  المكذأين من أنى إسرائيل بقولةأ   َأن َيْعَلَمُه ُعَلَماء َبِني ِإْ َراِئمَ َأَوَلْم َيُكن لَُّهْم آَي
رو لةيس يكلةةيهم مةةن الشةةاهد الصةةاه  علةةى  لة  رج ال لمةةاء مةةن أنةةى إسةةرائيل يجةةدوج 
 كةةر هةةذا القةةرآج قةةى كتةة هم التةةى يدرسةةو ها, والمةةراه ال ةةدول الةةذين ي ترقةةوج بمةةا قةةى 

   وما  أ ورمتأ كمةا رخ ةر أةذل  مةن آمةن مةنهم ك  ةد ––ريديهم من صلة محمد 
 .(2)أن س   وسلماج اللارسى عمن رهركأ منهم ومن شاكلهم

 وحس نا ما  كره ع د   أن س   رحد علماء أنى إسرائيل عن  لسأ . 
قةةال:   لةةه قةةى آيةةات مةةن  ––الترمةةذى قةةى سةةننأ عةةن ع ةةد   أةةن سةة    روى  

ى ِمْثِلِه َفيآَمَن َواْ يَتْكَبْرُعْم ِإنَّ   َوَشِهَد َشاِهٌد مِّن َبِني ِإْ َراِئمَ  َعَل كتاب  ,   له قى 

اللََّه   َيْهِد  اْلَقْوَم الظَّاِلِمَ 
ُقْ  َكَفى ِبالّلِه َشِهمدًا َبْمِنيي َوَبْميَنُكْم    , و  له قى (3)

ٌِ َوَمْن ِعنَدُه ِعْلُم اْلِكَتا
(4). 

 -–الاخةةارى عةةن سةة د أةةن رأةةى وقةةا  قةةال: مةةا سةةم ه الن ةةى  وقةةى صةةحيح 
حةةد يمشةةى علةةى الرن: إ ةةأ مةةن رهةةل الجنةةة, إال ل  ةةد   أةةن سةة  , قةةال: يقةةول ل

َوَشِهَد َشاِهٌد مِّن َبِني ِإْ َراِئمَ  َعَلى ِمْثِلِهوفيأ   له هذه اآلية 
 (5). 

                                                
 سورة الش راء . 197, 196اآليتاج  (1)
 . 360 /3يم  لسير القرآج ال ح (2)
 سورة الحقاف . 10اآلية  (3)
 . 670./5سورة الرعد. رواه الترمذى كتاب المناقب باب مناقب ع د  أن س    43اآلية  (4)
 .7/160رواه الاخارى كتاب قضائل الصحابة باب قضائل ع د   أن س    (5)
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وهةى  ––وهكذا رباج القرآج المجيد عن صورة من صور التمرام لسةيد ا محمةد  
 أن و أ . بشارة ال  ياء بأ و كره قى كتب الولين

طلةةه   ةةوة سةةائر ال  يةةاء, قحهةةور ال ––يقةةول اأةةن الدةةيم: لةةو لةةم يحهةةر محمةةد  
  و ةةةأ  صةةةدي  لن ةةةوا هم وشةةةهاهة لهةةةا بالصةةةد  ق رسةةةالأ مةةةن آيةةةات ال  يةةةاء ق لةةةأ, وقةةةد 

َبْ  َجاء ِبياْلَحقِّ َوَصيدََّق اْلُمْرَ يِل َ    إلى هذا الم نى ب ينأ قى قولأ  رشار ساحا أ
(1) 

ين بشةةةروا بةةةأ ورخ ةةةروا بمجي ةةةأ, قمجي ةةةأ هةةةو  لةةةس صةةةد  خ ةةةرهم, قمةةةاج قةةة ج المرسةةةل
رخ ةةةروا بةةةأ.. إج  صةةةديقأ المرسةةةلين شةةةهاه أ  مجي ةةةأ  صةةةديقًا لهةةةم, إ  هةةةو  أواةةةل مةةةا

بصدقهم وإيما أ أهم, ق  أ صدقهم بقولأ ومجي أ قشهد بصةدقهم أةنلس مجي ةأ, وشةهد 
ا َبيْمَن َييَد َّ ِميَن التَّيْوَراِة َوُمَبشِّيرًا      مَُّصدِّقًا لَِّمي  بصدقهم بقولأ, وم ل هذا قول المسيح 

ِبَرُ وٍل َيْأِعي ِمن َبْعِد  اْ ُمُه َأْحَميُد  
قة ج التةوراة لمةا بشةرت بةأ وبن و ةأ كةاج  لةس  (2)

أرسةةول يةةأ ى مةةن ب ةةده قمةةاج يهةةور الرسةةول الماشةةر بةةأ  يهةةوره  صةةديقًا لهةةا ثةةم بشةةر
اهة   قةةى رسةةلأ رج السةةاأ  ياشةةر ق ةة صةةديقًا لةةأ, كمةةا كةةاج يهةةوره  صةةديقًا للتةةوراة, 

بةةةال ح , وال حةةة  يصةةةد  السةةةاأ , قلةةةو لةةةم يحهةةةر محمةةةد ولةةةم يا ةةةث لاطلةةةه   ةةةوة 
 .(3)ال  ياء  ق لأ, و  ساحا أ ال يخلا وعده وال يكذب خ ره

                                                
 سورة الصاقات . 37اآلية  (1)
 سورة الصا . 6اآلية  (2)
 . 190الديم "هداية الحيارى" اأن  (3)
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رج الحة  سةاحا أ خا ةب ال  يةاء  ––من محاهر التمرام اإللهى للن ةى المةرام  
باسةةةمأ مجةةةرهًا, أةةةل خا اةةةأ  –جمي ةةةًا و ةةةاهاهم بأسةةةمائهم, ولةةةم يخا ةةةب رسةةةول   

صةلوات  –و اهاه  ارة بال نوة ورخرى بالرسالة.. وهذا يدل هاللة واضةحة علةى  لضةيلأ 
ًً ومن قضائلأ  -  عليأ وس مأ  كما يذكر رأو  عيم: ––على الخل  جمي َا

و اجيلةةأ و  حيمةةأ, و لةة   ––و  ةةالى عةةن إجةة ل قةةدر   يةةأ   سةةاحا أإخاةةار   
ر ةةأ سةةاحا أ و  ةةالى مةةا خا اةةأ قةةى كتابةةأ وال رخ ةةر عنةةأ إال بالمنايةةة التةةى هةةى الن ةةوة 
والرسةةالة التةةى ال رجةةل منهةةا قخةةرًا وال رعحةةم خطةةرًا, وخا ةةب غيةةره مةةن ال  يةةاء ورخ ةةر 

–هةى غايةة المر اةة, إال رج يكةوج الرسةول ة التةى نايةعنهم بأسمائهم, ولم يذكرهم بالم
– م قةةى الخطةةاب والخ ةةر, قأمةةا قةةى حةةال اإل لةةراه قمةةا قةةى جملةةتهم بمشةةاركتأ م هةة

للمخا ةةب المجلةةل والمةةدعو   كةةرهم إال بأسةةمائهم, والمنايةةة عةةن االسةةم غايةةة الت حةةيم
ال حةةيم, لج مةةن ألةةه غايةةة الت حةةيم كنةةى عةةن اسةةمأ, إج كةةاج ملمةةًا قيةةل لةةأ يةةا ريهةةا 

 . وبله بأ غاية الر اة ورعالى الرق ة.––مل .. قلضل   ساحا أ و  الى   يأ ال
َيا َأيَُّها الرَُّ وُل َبلِّْغ َما ُأنِزَل ِإَلْمَك ِمن رَّبَِّك ققال  

(1). 
ًا ِإَليى اللَّيِه   َوَداِعم. َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَ ْلَناَك َشاِهدًا َوُمَبشِّرًا َوَنِذيرًا وقال سةاحا أ  

ًِبِإْذِنِه َوِ َراجًا مُِّنريا
(2). 

–آه  ومةةن ب ةةده مةةن الن يةةين بأسةةمائهم, وكةةذل  رخ ةةر عةةنهم, قنةةاهى آه   وخا ةةب 
–   ٍَ َيا آَدُم اْ ُكْن َأنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّ

(3). 

                                                
 سورة المائدة . 67اآلية  (1)
 سورة الح اب . 46, 45اآلية  (2)
 سورة الاقرة . 35اآلية  (3)
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َوَعَصى آَدُم َربَُّه َفَغَوىورخ ر عنأ بقولأ ساحا أ  
(1). 

َيا ُنوُح اْهِبْط ِبَساَلٍم مِّنَّا َوَبرَكاٍت بقولأ  ––و اهى  وحًا  
(2). 

َوَناَدى ُنوٌح اْبَنُه َوَكاَن ِفي َمْعِزٍل َيا ُبَنيَّ اْرَكب مََّعَناورخ ر عنأ بقولأ  
(3). 

َيا ِإْبَراِهمُم َأْعِرْض َعْن َهَذا ِإنَُّه َقيْد َجياء َأْميُر    باسةمأ بقولةأ  ––و اهى إأةراهيم  

َربَِّك
(4). 

َوِإْذ َيْرَفُض ِإْبَراِهمُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْمِت َوِإْ َماِعمُ  ورخ ر عنأ بقولأ ساحا أ  
(5). 

َييا ُموَ يى ِإنِّيي اْصيَطَفْمُتَك َعَليى النَّياِس ِبِرَ ياَ ِعي        بقولةأ  ––و ةاهى موسةى  

َوِبَكاَلِمي
(6). 

َقَضى َعَلْمِهَفَوَكَزُه ُموَ ى َفورخ ر عنأ بقولأ ساحا أ  
(7). 

َيا ِعمسى اْبَن َمْرَيَم اْذُكْر ِنْعَمِتي َعَلْمَكبقولأ  ––و اهى ايسى  
(8). 

َوِإذْ َقالَ ِعمَسى اْبُن َمْرَيَم َيا َبِني ِإْ َراِئمَ  ِإنِّي َرُ وُل اللَِّه ورخ ر عنأ بقولأ ساحا أ  

ِإَلْمُكم 
(9). 

علةى جميةةع  وه وسةليماج وزكراةةا واحيةىوقةال م ةل  لةة  قةى حة  هةةوه وصةالح وها 
 الص ة والس   . ال  ياء

                                                
 سورة  أ . 121اآلية  (1)
 سورة هوه . 28اآلية  (2)
 سورة هوه . 43اآلية ( 3)
 سورة هوه . 76اآلية  (4)
 سورة الاقرة . 127اآلية  (5)
 ة العراف .سور  144اآلية  (6)
 سورة القصح . 15اآلية  (7)
 سورة المائدة . 110اآلية  (8)
 سورة الصا . 6اآلية  (9)
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" ق  ةةأ يوصةةا كةةذل  بالرسةةالة قةةال     ةةالى حممااد ال لةةم " ––ه اسةةمأ و وور  
 ُ َُُّوَما ُمَحمٌَّد ِإ َّ َرُ وٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه الر

(1) . 
َجياِلُكْم َوَلِكين رَُّ يوَل اللَّيِه َوَخياَعَم      مَّا َكاَن ُمَحمٌَّد َأَبا َأَحيٍد مِّين رِّ  وقال   ةالى:  

النَِّبمَِّ 
(2). 

ققةةةةال  ––وكنةةةةى محمةةةةدًا  ––ولمةةةةا جمةةةةع   أةةةةين الخليلةةةةين سةةةةمى إأةةةةراهيم  
ِإنَّ َأْوَلى النَّاِس ِبِإْبَراِهمَم َللَِّذيَن اعََّبُعوُه َوَهيَذا النَِّبيُّ ساحا أ 

قماج  لة  هلةيً  علةى  (3)
 .–(4)–من لتأ و ااهتأ عنده ج لأ ورق ة 

 رولهم  كرًا .. ––آخر ال  ياء ب  ة, ق  أ  ––إ ا كاج رسول    
 . ––والقرآج المجيد حين يذكر ال  ياء يقد   كر سيد ا محمد  
ِإَلييى ُنييوٍح َوالنَِّبييمَِّ  ِميين   ِإنَّييا َأْوَحْمَنييا ِإَلْمييَك َكَمييا َأْوَحْمَنييا  يقةةول الحةة  سةةاحا أ  

         ٌَ ٌَ َواأَلْ يَباِط َوِعمَسيى َوَأيُّيو َبْعِدِه َوَأْوَحْمَنا ِإَليى ِإْبيَراِهمَم َوِإْ يَماِعمَ  َوِإْ يَحاَق َوَيْعُقيو

َوُيوُنَ  َوَهاُروَن َوُ َلْمَماَن َوآَعْمَنا َداُووَد َزُبورًا 
(5). 

كتابةةةةًا مةةةةن  ––سةةةةاالهم رسةةةةول   ة المرامةةةةة جةةةةواب لهةةةةل المتةةةةاب عةةةةن ةةةةةةواآلي 
السةةماء, واحتجةةا  علةةيهم بةةأج شةةأ أ قةةى الةةوحى كشةةأج سةةائر ال  يةةاء علةةيهم السةة   

   و هم .قى الذين ال راب 
قةةةال: قةةةال سةةةكين  غيةةةره عةةةن اأةةةن ااةةةاس رضةةةى   عنهمةةةارخةةةر  اأةةةن إسةةةحا  و  

–وسةى وعدى أن زاد: يا محمةد مةا   لةم     ةالى ر ة ل علةى بشةر مةن شةىء ب ةد م
– (6)قأ  ل     الى هذه اآلية. 

                                                
 . 144آل عمراج  (1)
 . 40الح اب  (2)
 سورة آل عمراج . 68اآلية  (3)
 . 40 /1هالئل الن وة  (4)
 سورة النساء . 163اآلية  (5)
 . 16 /6روح الم ا ى  (6)
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كةةأمر مةةن  قدمةةأ مةةن ال  يةةاء قمةةا بةةالمم  طل ةةوج  ––والم نةةى إج رمةةر محمةةد  
 .(1)منأ ما لم يطلاأ رحد من الم اصران

َشَرعَ َلُكم مَِّن الدِّينِ َما َوصَّى ِبِه ُنوحًا َوالَِّذ  قى قولأ   الى:  ––وجاء  قديمأ  

كَ َوَما َوصَّْمَنا ِبِه ِإْبَراِهممَ َوُموَ ى َوِعمَسى َأْن َأِقمُموا الدِّيَن َو  َعَتَفرَُّقوا ِفمِهَأْوَحْمَنا ِإَلْم
(2). 

 نةةةةةى آيةةةةةة كمةةةةةا يقةةةةةول ال مخشةةةةةرى علةةةةى  راقةةةةةة خةةةةة ف  لةةةةة  )ي –ومةةةةوره اآليةةةةةة  
و لةةةةةةة  رج     ةةةةةةةالى إ مةةةةةةةا رورهه لوصةةةةةةةا هيةةةةةةةن اإلسةةةةةةة   بالصةةةةةةةالة  (3)الحةةةةةةة اب(

يم, دأ قال شرع لمم الدين الصيل الذى ب ث عليأ  وح قى ال هةد القةواالستقامة, قمأ 
وب ةةث عليةةأ محمةةد خةةا م ال  يةةاء قةةى ال هةةد الحةةديث, وب ةةث عليةةأ مةةن  وسةةن أينهمةةا 

 .(4)من ال  ياء المشاهير"
 .أ و مرامأيدل على  لضيل ––وهذا التقديم قى الذكر للن ى المرام  
بكةى بةأ ر ر ةأ قةال قةى كة   ––اب يذكر القاضى ايان: عن عمر أن الخطة 

ققةةال: "بةةأأى ر ةةه ورمةةى يةةا رسةول  , لقةةد ألةةه مةةن قضةةيلت  عنةةد   رج  ––الن ةى 
َوِإذْ َأَخْذَنا ِمنَ النَِّبيِّنيَ ِميَثاَقُهمْ َوِمنَك َوِمن قى رولهم ققال   الى: " كب    آخر ال  ياء  و كر 

 ... اآلية".نُّوٍح
 .(5)لتخصيصأ بالذكر ق لهم, وهو آخرهم ب  اً  ––وقى هذا  لضيل   ينا  

                                                
 . 677 /1قتح القدير  (1)
 سورة الشورى . 13اآلية  (2)
َوِإذْ َأَخْذَنا ِمنَ النَِّبيِّنيَ ِميَثاَقُهمْ َوِمنكَ َوِمن نُّوٍح َوِإْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم وهى قولأ   الى:  (3)

 . 7اآلية  َوَأَخْذَنا ِمْنُهم مِّيَثاقًا َغِليظًا
 . 229 /3المشاف  (4)
 . 113 /1ايان  للقاضى –الشلا  (5)
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بأوصةةةاف عةةةدة  ةةةدل علةةةى مةةةدى اإلجةةة ل  ––  يةةةأ المةةةرام  وصةةةا     ةةةالى 
والتمةةةرام للصةةةاه  المصةةةدو .. قوصةةةلأ بةةةالخل  ال حةةةيم, والةةةرؤوف الةةةرحيم والسةةةرا  

رشةرف المقامةات المنير, واأ ى على قمة هةذه الصةلات ال  وهيةة   رب ال ةالمين قةى 
 ورسماها .

 َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظمٍم: 
وزكةةاه وكرمةةأ غايةةة التمةةرام قةةى القةةرآج  ––علةةى رسةةولأ المةةرام     ةةالىرثنةةى  

َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظمٍم المجيد قال     الى 
(1). 

دل وهةةذا الوصةةا المةةرام لصةةاحب الخلةة  ال حةةيم جةةاء ماكةةدًا بةة ج وعلةةى التةةى  ةة 
علةى االسةت  ء والةتمكن.. وهةذا الوصةا ال حةةيم كةاج  ط يقةًا عمليةًا للرسةول قةى كةةل 

منذ صغره حتى ا تقالأ إلى الرقي  العلى, ومن ثةم حلحةأ     ةالى  –ر وار حيا أ 
من كل رهراج  الجاهلية وقاائحهةا, قلةم يقتةرف مةا ي ةاب عليةأ رو يةذ , ولةم يقتةرب مةن 

جتمةةةةع يمةةةو  بكةةةةل رلةةةواج الر يلةةةةة, وال يدةةةيم وز ةةةةًا شةةةىء يشةةةةين واخةةةدى الحيةةةةاء قةةةى م
 لللضائل.

ولةةم يكلةةأ قةةى شةةىء مةةن  لةة  رجةةل!! حلحةةأ   قةةى صةةغره و ةةولى  أهياةةأ أنلسةةأ  
لغيةةره, ولةةم يةة ل   يل ةةل بةةأ حتةةى كةةره إليةةأ رحةةوال الجاهليةةة, وحمةةاه منهةةا, قلةةم يجةةر 

 .(2)عليأ شىء منها, كل  ل  لطا بأ وعطا عليأ وجمع للمحاسن لديأ
ياكد حلل   لن يأ, ور أ لةم ينطة  لسةا أ كلمةة سةوء  ––وثم موقا ق ل ب  تأ  

 قن, ولم يقرع ر  أ لغو .

                                                
 سورة القلم . 4اآلية  (1)
 . 224 /1المناوى "فيض القدير"  (2)
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قةةال: سةةم ه رسةةول  ––قةةى المسةةتدرك عةةن علةةى أةةن رأةةى  الةةب  روى الحةةاكم 
  –– " :ما هممت مبا كاآ أهل اجلاهلية يهموآ به إال مرتو مان الادهر,   يقةول

اىل منهما, قلت ليلة لفتى كاآ معى من قريش فى أعلى كالهما يعصمنى اهلل تع
مكة فى أغنام ألهلها ترعى, أبصر ىل غنمى حتى أمسر هذه الليلاة كماا تسامر    

اء وصوت نالفتياآ, قال نعم: فخرجت فلما جئت أدنى دار من دور مكة مسعت غ
 , فقلت ما هذا؟ قالوا: فالآ تزوج فالنة لرجل من قريش تازوج امارأة,  دفوف وزمر

مات فماا أيقىناى إال ما      نفلهوت بذلك الغناء والصوت  حتى غلبتنى عيناى ف 
الشم , فرجعت فسمعت مثل ذلك, فقيل ىل مثل ما قيل ىل, فلهوت مباا مسعات   
وغلبتنى عينى, فما أيقىنى إال م  الشم , ثم رجعات إىل صااحبى, فقاال: ماا     

ممت بعدها أبدا  فواهلل ماه ––فعلت؟ فقلات ما فعلاات شيئا , قال رسول اهلل 
 .(1)"بسوء مما يعمل أهل اجلاهلية حتى أكرمنى اهلل تعاىل بنبوته

وهةةذا الموقةةا ين ةةف عةةن حلةةل     ةةالى ورعايتةةأ لن يةةأ المةةرام منةةذ صةةغره, ولقةةد  
بأجةةل الصةةلات وعحةةيم الخةة ل ق ةةل ما  ةةأ, قمةةاج المةةين الةةذى  –– اعةةه شةةهر أ 

ه  الذى لم ينط  كلمة سوء قةن يقةول اؤ من على رسمى ورغلى ما عند قومأ, والصا
الجاهليةةة لمةا يراةةد  يكلةاه   واحو ةةأ مةن رقةذار ––قشةةب رسةول    :اأةن إسةحا 

بةةأ مةةن كرامتةةأ ورسةةالتأ, حتةةى ألةةه رج كةةاج رجةةً  رقضةةل قومةةأ مةةروءة ورحسةةنهم خلقةةًا 
وركةةةرمهم حسةةةاًا, ورحسةةةنهم جةةةوارًا ورعحمهةةةم حلمةةةًا ورصةةةدقهم حةةةدي ًا, ورعحمهةةةم رما ةةةة 

ب دهم من اللحة  والخة   التةى  ةد س الرجةال  ن هةًا و مرمةًا حتةى كةاج اسةمأ قةى ور
 .(2)قومأ المين لما جمع   فيأ من المور الصالحة

                                                
وقال صةحيح علةى شةرط مسةلم وقةال الهي مةى قةى مجمةع  245 /4رواه الحاكم قى المستدرك  (1)

 .226 /8ال وائد رجالأ ثقات 
 . 207 /1الرون ال ا للسهيلى  (2)
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  ِباْلُمْؤِمِنَ  َرُؤوٌف رَِّحمٌم: 
بصةةلتين عحيمتةةين همةةا الررقةةة والرحمةةة قةةال  ––وصةةا     ةةالى   يةةأ المةةرام  

ُكْم َرُ وٌل مِّْن َأنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْمِه َميا َعِنيتُّْم َحيِريٌع َعَليْمُكم     َلَقْد َجاء     ةالى 

ِباْلُمْؤِمِنَ  َرُؤوٌف رَِّحمٌم 
(1). 

كةةةاج ررحةةةم أهةةةم مةةةن  ––لقةةةد اسةةةتحل المسةةةلموج بحةةة ل رحمتةةةأ الوارقةةةة, ل ةةةأ  
–ر لسةهم.. وحسةة نا مةةا رواه مسةةلم قةةى صةةحيحأ عةةن ع ةةد   أةةن عمةةرو أةةن ال ةةا  

ِّ ِإنَُّهنَّ َأْضيَلْلَن  – –   قول   قةى إأةراهيم ––رج الن ى  –ى   عنهمارض َر

َكِثرياً مَِّن النَّاسِ َفَمن َعِبَعِني َفِإنَُّه ِمنِّي َوَمْن َعَصاِني َفِإنََّك َغُفوٌر رَِّحمٌم 
وقال ايسى  (2)

–– َلُهْم َفِإنََّك َأنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكمُم ِإن ُعَعذِّْبُهْم َفِإنَُّهْم ِعَباُدَك َوِإن َعْغِفْر 
قرقع  (3)

ورب  -" وبكى ققال     الى يا ج رال ا هب إلى محمداللهم أمتى أمتىيده ققال "
بمةةةةةا قةةال وهةةةو  ––قسةةةلأ مةةا ياكيةةة ؟ قأ ةةاه ج راةةةل قسةةألأ قةةةأخ ره رسةةول    -رعلةةم

إ ةةا سنرضةةي  قةةى رمتةة  وال ققةةل:  ––رعلةم: ققةةال  : يةةا ج راةةل ا هةةب إلةةى محمةد 
 .(4) سوءك"

ليلةةة ققةةرر بحيةةة حتةةى  ––:  قةةا ––واةةروى السةةيو ى قةةى الةةدر عةةن رأةةى  ر  
ِإن ُعَعذِّْبُهمْ َفِإنَُّهمْ ِعَباُدكَ َوِإن َعْغِفرْ َلُهمْ َفِإنَّكَ َأنَت اْلَعِزيُز  رصاح يركع أها واسجد أها 

اْلَحِكمُم 
!! ه, مازلةه  قةرر هةذه اآليةة حتةى رصةاحقلما رصاح قله: يا رسول   (5)

                                                
 سورة التوبة . 128اآلية  (1)
 رة إأراهيم .سو  36اآلية  (2)
 سورة المائدة . 118اآلية  (3)
 . 191 /1لمتأ وبكائأ شلقة عليهم  -–رواه مسلم كتاب اإليماج باب هعاء الن ى  (4)
 سورة المائدة . 118اآلية  (5)
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من ال يشرك  إنى سألت ربى الشفاعة ألمتى فأعطانيها, وهى نائلة إآ شاء اهللقال "

 .(1)"باهلل شيئا 
 . عامةةة للنةةاس جمي ةةًا قةةال     ةةالى ––ولقةةد وضةةح القةةرآج المجيةةد رج رحمتةةأ  
 لِّْلَعاَلِمَ َوَما َأْرَ ْلَناَك ِإ ًٍ ) َرْحَم

2). 
اأةةن جراةةر عةةن اأةةن ااةةاس رضةةى   عنهمةةا: مةةن آمةةن بةةاذ واليةةو  اآلخةةر روى  

كتةةب لةةأ الرحمةةة قةةى الةةد يا واآلخةةرة, ومةةن لةةم يةةامن بةةاذ ورسةةولأ عةةوقى ممةةا رصةةاب 
 .(3)المم من الخسا والقذف"

مةع المنةاوئين الم ا ةدين, وهةذه الحديقةة ياكةدها سةير أ م هةم حتةى و جلةه رحمتةأ  
 عمليًا لرحمتأ وررقتأ . ققد كا ه  ط يقاً 

هةةل ر ةةى عليةة   ––قةةى الصةةحيحين عةةن عائشةةة رضةةى   عنهةةا قالةةه للن ةةى  
يو  كاج رشةد مةن يةو  رحةد؟ قةال: لقةد لقيةه مةن قومة  مةا لقيةه, وكةاج رشةد مةا لقيةه 
مةةنهم يةةو  ال داةةة, إ  عرضةةه  لسةةى علةةى اأةةن ع ةةد ياليةةل أةةن ع ةةد كةة ل قلةةم يج نةةى 

 قلةةم رسةةتل  إال ور ةةا بقةةرج ال  الةةبهمةةو  علةةى وجهةةى, إلةةى مةةا ررهت, قا طلقةةه ور ةةا م
قرق ةةه ررسةةى, قةة  ا ر ةةا بسةةحابة قةةد ريلتنةةى, قنحةةرت قةة  ا قيهةةا ج راةةل, قنةةاها ى ققةةال: 
إج   قد سمع قول قوم  ل , ومارهوا علية , وقةد ب ةث   إلية  ملة  الجاةال لتةأمره 

حمةد. ققةال:  لة  فيمةا بما ش ه قةيهم, قنةاها ى ملة  الجاةال قسةلم علةى, ثةم قةال: يةا م

                                                
 . 240 /3الدر المن ور  (1)
 سورة ال  ياء . 107اآلية  (2)
 . 83 /17جامع ال ياج ( 3)
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, أةةل ررجةةو رج يخةةر  ––شةة ه, إج شةة ه رج ر  ةة  علةةيهم الخشةة ين؟ ققةةال الن ةةى 
 .(1)  من رص أهم من ي  د   وحده وال يشرك بأ شي ًا"

وقرج ال  الب: ميقات رهل  جد, واقةال لةأ قةرج المنةازل, وهةو علةى ب ةد يةو  وليلةة  
 يس والذى يقاألأ..و ق ن مكة... "والخش ين" ج   مكة رأم

علةةةى قومةةةأ, وم اةةةد صةةة ره وحلمةةةأ, وهةةةو  ––وقةةةى الحةةةديث أيةةةاج شةةةلقة الن ةةةى  
ٍٍ مِّنَ الّلهِ ِلنتَ َلُهمْ  مواق  لقولأ   الى  َفِبَما َرْحَم

ًٍ  وقولأ  (2) َوَما َأْرَ ْلَناَك ِإ  َرْحَم

لِّْلَعاَلِمَ  
(3). 

 السراج املنري: 

َييا  وصلأ بالسرا  المنير قال     الى:  ––ى من صور التمرام اإللهى للن  

َوَداِعمًا ِإَلى اللَِّه ِبِإْذِنِه َوِ َراجًا مُِّنريًا. َأيَُّها النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَ ْلَناَك َشاِهدًا َوُمَبشِّرًا َوَنِذيرًا
(4). 

"يلمةات الشةرك واهتةدى بةأ الضةالوج,  بالسرا  لج     الى جلى بةأ ––شاأ
 .(5)يجلى ي   الليل بالسرا  المنير واهتدى بأ كما
–قةة  ا كةةاج السةةرا  ي اةةل الحلمةةة الحسةةية واهتةةدى اإل سةةاج أنةةوره, قةة ج رسةةول    
–  قد رزال كل يلمة م نواة, قأزال يلمات الض ل والجهل والش , أيقةين اإليمةاج

 و ور الن وة السا ع.
قة ج كةاج القمةر يةرى لةيس هو ةأ على الحهور والوضوح,  –ريضًا  –و حمل اآلية  

واضةةح وضةةوح الشةةمس  ––حجةةاب بحيةةث ال يخلةةى علةةى رحةةد, قمةةذل  رمةةر الن ةةى 
                                                

ومسلم كتةاب الجهةاه والسةير  6/381الخل  باب إ ا قال رحدكم آمين  رواه الاخارى كتاب أدء (1)
 .3/1420باب ما القى الن ى من ر ى المشركين والمناققين 

 سورة آل عمراج . 159اآلية  (2)
 . 382 /6ا حر قتح الاارى  (3)
 سورة الح اب . 46, 45اآليتاج (4)
 . 432 /3المشاف  (5)
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والقمر.. وعلى هذا يكوج الم نى: إج رمرك ياهر فيما ج ه بأ مةن الحة  كالشةمس 
 .(1)قى إشراقها وإضاء ها ال يجحدها إال م ا د

ََقْد َجاءُكم مَِّن  كةره: بالنور قى قولأ جةل  ––ووصا     الى   يأ المرام  

ٌٌ مُِّبٌ  َيْهِد  ِبهِ الّلهُ َمِن اعََّبضَ ِرْضَواَنهُ ُ ُب َ السَّاَلمِ َوُيْخِرُجُهم مِّنِ الظُُّلَماِت . الّلهِ ُنورٌ َوِكَتا

ِإَلى النُّوِر ِبِإْذِنِه َوَيْهِديِهْم ِإَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقمٍم
(2). 

ى ر ار   بأ الح  وريهةر بةأ اإلسة  , ومحة  بةأ الذ ––رسول  قالنور هو  
رضةواج   علةيهم  –والصةحابة المةرا   (3)الشرك, قهو  ور لمن استنار بأ ي ين الح 

الةةذين سةة دوا أرؤاةةة النةةور المتةةأل  والسةةنا الوضةةاء رجم ةةوا علةةى رج وجةةأ الصةةاه   –
 در. ر قى ليلة المأ الق يتألل أهاء وجمااًل و ورًا كأ ––المصدو  

سئل الرباء: أكاآ وجه النبى روى الاخارى قى صحيحأ عن رأى إسحا  قال " 

–– (4)"مثل السيف؟ قال: ال, بل مثل القمر. 

                                                
 . 505 /3 لسير القرآج ال حيم  (1)
 سورة المائدة . 16, 15اآلية  (2)
 . 23 /2ا حر قتح القدير للشوكا ى  (3)
 .- 6/693–رواه الاخارى قى كتاب المناقب باب صلة الن ى  (4)
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َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا   ُعَقدُِّموا َبْمَن َيَدِ  اللَِّه َوَرُ وِلِه َواعَُّقوا  يقول الحة  سةاحا أ 

 ِإنَّ اللََّه َ ِممٌض َعِلمٌماللََّه
(1). 

 سبب نزول اآلية الكرمية:
  كر الملسروج قى س ب   ول اآلية عدة روايات:

ققةةةةال  ––قةةةى صةةةحيح الاخةةةارى رج ركاةةةًا مةةةن أنةةةةى  مةةةيم قةةةدموا علةةةى رسةةةول   -1
رأةةةوبكر: رمةةةر الق قةةةاع أةةةن م  ةةةد  وقةةةال عمةةةر: رمةةةر القةةةرع أةةةن حةةةابس  ققةةةال 

ققةةةةال عمةةةةر: مةةةةا ررهت خ قةةةة   ماراةةةةًا حتةةةةةى  رأةةةةوبكر: مةةةةا ررهت إال خ قةةةةى 
َيا َأيَُّها الَِّذينَ آَمُنوا   ُعَقدُِّموا َبْمَن َيَدِ  اللَِّه ار ل ه رصوا هما قن ل قولأ   الى 

َوَرُ وِلِه
(2). 

قةةى  -رضةةى   عنهمةةا -هةةذه الروايةةة   ةةين رج السةة ب اخةةت ف رأةةى بكةةر وعمةةر 
الصةةةدي  رج يةةةامر الق قةةةاع ورشةةةار عمةةةر رج مةةةن يكةةةوج رميةةةرًا علةةةى وقةةةد  مةةةيم قأشةةةار 

 ––يامر القرع أن حابس واختللا حتى ار ل ه رصوا هما قى حضةرة الن ةى المةرام
 قن له اآلية المرامة.

روى الط را ةةةةى عةةةةن عائشةةةةة رضةةةةى   عنهةةةةا رج  اسةةةةًا كةةةةا وا يتقةةةةدموج الشةةةةهر    -2
ُنوا   ُعَقدُِّموا َبيْمَن َييَدِ    َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَم قةأ  ل    ––فيصوموج ق ل الن ى

اللَِّه َوَرُ وِلِه
(3).  

                                                

 سورة الحجرات. 1اآلية  (1)
 .8/725 لسير سورة الحجرات  -رواه الاخارى كتاب التلسير (2)
 .434يو ى قى لااب التقول الس هو كر  3/206رواه الط را ى قى الوسن  (3)
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روى اأن جرار واأن المنذر عن الحسةن: رج  اسةًا  بحةوا ق ةل رج يصةلى رسةول    -3
 –– رج ي يةةدوا الةةذبح قةةأ  ل  -عليةةأ الصةة ة والسةة   -يةو  النحةةر  قةةأمرهم

   َن َيَدِ  اللَِّه َوَرُ وِلِهَيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا   ُعَقدُِّموا َبْم
(1). 

ر لةذ ررب ةة وعشةران رجةً  مةن  ––عن اأن اااس رضى   عنهما رج الن ةى   -4
رصةةحابأ إلةةى أنةةى عةةامر ققتلةةوهم إال ث ثةةة  ةةأخروا عةةنهم  قسةةلموا وا ملةةأوا إلةةى 

قلقةوا رجلةةين مةن أنةةى سةليم قسةةألوهما عةن  سةة هما ققةةاال:  -رى رج ةةوا -المدينةة
 هةةم رعةة  مةةن أنةةى سةةليم  ققتلوهمةةا  قجةةاء  لةةر مةةن أنةةى سةةليم مةةن أنةةى عةةامر ل

ققالوا إج أيننا وبين  عهدًا  وقةد قتةل منةا رجة ج  قوهاهمةا  ––إلى رسول  
  .(2)بمائة ب ير و  له عليأ هذه اآلية قى قتلهم الرجلين ––الن ى

ة ب مةو  هذه جل الروايات قى س ب   ول اآليةة وإج كةاج أينهةا  اةاين إال رج ال  ةر  
 الللل ال بخصو  الس ب.

ققةةةد يكةةةوج السةةة ب خاصةةةًا والصةةةيغة عامةةةةة ليناةةةأ علةةةى رج ال  ةةةرة ب مةةةو  الللةةةةل.  
و هةةب ال لمةةاء إلةةى رج الحكةةم يتنةةاول كةةل رقةةراه الللةةل سةةواء منهةةا رقةةراه السةة ب وغيةةر 

 .(3)رقراه الس ب
صةح ر ةأ وثم كلمة جليلة  كرها اإلما  الرازى ب د رج  كةر سة ب النة ول قةال: وال 

إرشةةةاه عةةةا  يشةةةمل المةةةل ومنةةةع مطلةةة  يةةةدخل فيةةةأ كةةةل إثاةةةات و قةةةد  واسةةةت داه بةةةالمر 
 .(4)وإقدا  على ق ل غير ضرورى من غير مشاورة"

                                                

 .14/201وروح الم ا ى  7/308والجامع لحكا  القرآج  434رسااب الن ول  (1)
 .14/202روح الم ا ى  7/177زاه المسير  7/6308الجامع لحكا  القرآج  (2)
 .1/118ومناهل ال رقاج  1/32ا حر ال رهاج لل ركشى  (3)
 .28/110التلسير الم ير  (4)
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لتن يةأ المخةا  ين علةى رج مةا  َيا َأيَُّها الَّيِذيَن آَمُنيواْ  وجاء الخطاب بأحةب  ةداء  
 أ  وقةةرط اهتمةةامهم أتلديةةأ قةى حيةة ه رمةةر خطيةةر يسةةتدعى م اةةد اال تاةاه واعتنةةائهم بشةةأ

ومراعا ةأ  ووصةةلهم باإليمةاج لتنشةةيطهم واإليةذاج بأ ةةأ هاع إلةى المحاقحةةة عليةةأ ووازع 
 .(1)عن اإلخ ل بأ

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َلا ُعَقدُِّموا َبيْمَن َييَدِ    وقد  كر الملسروج قى أياج قولأ   الى  

 عدة رقوال:  اللَِّه َوَرُ وِلِه
ل اأن اااس: ال  قولوا خة ف المتةاب والسةنة... وقةال:  هةوا رج يتملمةوا أةين قا   -1

 .––ك مأ
 قال الضحاك: ال  قضوا رمرًا هوج   ورسولأ من شرائع هينمم.   -2

قةةال اأةةن جةةراأ: ال  قةةدموا رعمةةال الطاعةةات ق ةةل وقتهةةا الةةذى رمةةر     ةةالى بةةأ    -3
 .––رسولأ

–ورسةةولأ حتةةى يقضةةى   علةةى لسةةاج رسةةولأ قةةال مجاهةةد: ال  لتةةا وا علةةى     -4
–. 

 .(2)ال  قط وا رمرًا هوج   ورسولأ  وال   جلوا بأ   -5
وهةذه القةةوال متقاربةةة وكلهةةا مةةراهة مةةن اآليةةة  قةةالنهى يشةةمل كةةل مةةا مةةن شةةأ أ رج  

 يكوج  قدمة أين يدى   ورسولأ. إ  الهب هو اال دياه المطل  لحكم   ورسولأ.
رمةا    ورسةةولأ قتقولةوا قةةى شةىء بغيةةر علةم وال إ ج مةةن    واةةدخل  قة   قةةدموا 

 شةةراع مةةا لةم يةةأ ج بةةأ    و حةةرام مةةا لةةم يحرمةةأ     -هخةةواًل روليةةاً  -قةى  لةة  النهةةى

                                                

 .7/115قل السليم لأى الس وه إرشاه ال  (1)
   لسةةةةةير القةةةةرآج ال حةةةةةيم 26/116  جةةةةةامع ال يةةةةاج 7/6308ا حةةةةر الجةةةةامع لحكةةةةةا  القةةةةرآج  (2)

 .5/59  قتح القدير 4/205
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و حليةةل مةةا لةةم يحللةةأ  ل ةةأ ال حةةرا  إال مةةا حرمةةأ   وال حةة ل إال مةةا رحلةةأ    وال 
 .(1)هين إال ما شرعأ  

 رن من النهى رال يقطع قى حكم رو رمر بغير إ ج   ورسولأ..والغ 
واآلية قيها است ارة  م يليةة.. شةاأ   جةل الصةحابة قةى إقةدامهم علةى قطةع الحكةم  

قى رمر من رمور الدين بغير إ ج   ورسولأ بحالة مةن يتقةد  أةين يةدى مت وعةأ  إ ا 
جا ةةب المشةةاأ مةةا كةةةاج سةةار قةةى  راةة  ق  ةةأ قةةى ال ةةاهة مسةةةتهجن  ثةةم اسةةت مل قةةى 

مست مً  قى جا ب المشاأ بأ من الللاظ  والغرن  ق ةيح قطةع الحكةم بغيةر إ ج   
  َيْسِبُقوَنُه ِباْلَقْوِل َوُهم ِبيَأْمِرِه َيْعَمُليونَ   ورسولأ  وم لأ قولأ قى ح  الم ئمةة 

(2). 
علةى اسةتهجاج  رى ال يس   قولهم قولأ قنسب الس   إليهم وج ةل محلةأ القةول  ن يهةاً 

 .(3)الس   الم رن بأ للقائلين على   ما لم يقلأ
واإليةةذاج بج لةةة مكا تةةةأ عنةةد     ةةالى  وم اةةةد  ––و كةةر     ةةالى لت حيمةةةأ 

 .(4)اختصاصأ بأ ساحا أ ورمر التجوز عليأ على حالأ
ومةةن الهب الةةذى  رشةةد إليةةأ اآليةةة المرامةةة وجةةوب  قةةديم حكةةم   ورسةةولأ  قةة   

 حكمأ. ––رى وال اجتهاه قى رمر أين     الى ورسولأر 
وقةد التة   الصةحابة المةرا  هةذا الهب. وحسة نا مةا رواه الترمةذى مةن حةديث م ةةا   

حةين ب  ةأ إلةى الةيمن  بةم  حكةم؟ قةال: بكتةاب     ––قال لأ الن ى ––أن ج ل
قةةال: رجتهةةد قةة ج لةةم  جةةد؟  ––قةة ج لةةم  جةةد  قةةال: بسةةنة رسةةول    قةةال ––قةةال

                                                

 .7/614ا حر: رضواء ال ياج  (1)
 سورة ال  ياء. 27اآلية  (2)
 .4/173اللتوحات اإللهية  (3)
 .7/116إرشاه ال قل السليم  (4)
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رريةةةى قضةةةرب قةةةى صةةةدره وقةةةال: الحمةةةد   الةةةذى وقةةة  رسةةةول رسةةةول   لمةةةا يرضةةةى 
 .–(1)–رسول  

ورخةةر اجتهةةاهه ورريةةأ    ––الحكةةم بكتةةاب   وسةةنة رسةةولأ ––لقةةد قةةد  م ةةا  
 ولو قد  الررى واالجتهاه لماج  ل   قديم أين يدى   ورسولأ.

 ––ل قةةةى  ةةةةرك الت ةةةرن لقةةةوال الن ةةةةىكمةةةا يقةةةول اأةةةةن ال ربةةةى: رصةةة -واآليةةةة 
  .(2)وإيجاب إ ااعأ واإلقتداء بأ

مَّْن ُيِطضِ الرَُّ وَل َفَقْد َأَطاَع الّلَهقال     الى  
َوَما َينِطُق َعِن   وقال ساحا أ .(3)

َعلََّمُه َشِديُد اْلُقَوى .ِإْن ُهَو ِإ  َوْحٌي ُيوَحى .اْلَهَوى
(4). 

 سنة مع القرآج على ث ثة روجأ!!يقول اأن الديم: ال 
رج  موج مواققة لأ قى كل وجأ فيكةوج  ةواره القةرآج والسةنة علةى الحكةم الواحةد    -1

 من باب  واره الهلة و ضاقرها.
 رج  موج أيا ًا لما رراد بالقرآج و لسيرًا لأ.   -2

رج  مةةةوج موجاةةةة لحكةةةم سةةةكه القةةةرآج عةةةن إيجابةةةأ رو محرمةةةة لمةةةا سةةةكه عةةةن    -3
 .(5)خر  عن هذه القسا  حرامأ  وال  

يقةةول اللوسةةى: ال  قط ةةوا رمةةرًا و ج مةةوا بةةأ و جتةةرؤا علةةى ار مابةةأ ق ةةل رج يحكةةم  
    ةالى ورسةةولأ بةأ واأ  ةةا فيةةأ  وحاصةلأ النهةةى عةن اإلقةةدا  علةةى رمةر مةةن المةةور 

                                                

ورأةوهاوه قةى  3/616الترمذى قى كتاب الحكا  باب ما جاء قةى القاضةى كية  يقضةى رواه  (1)
 .4/8القضية 

 .4/1714رحكا  القرآج  (2)
 سورة النساء. 80اآلية  (3)
 سورة النجم. 5-3اآليات  (4)
 .2/307ا حر رع   الموق ين الأن الديم  (5)
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هوج االحتذاء على رم لة المتاب والسنة... والمراه النهةى عةن مخاللةة المتةاب والسةنة 
 لسةةير اأةةن ااةاس علةةى مةةا رخرجةةأ اأةن جراةةر واأةةن المنةذر ر ةةأ قةةال: ال  قولةةوا وعليةأ 

بشةةىء حتةةةى  ––خةة ف المتةةاب والسةةنة.. وعةةن مجاهةةةد ال  لتةةأ وا علةةى رسةةول  
 .(1)يقضى     الى على لسا أ

حتةى قةى المةور ال دهيةة  -رضةى   عةنهم -وهذا الهب الت مأ الصحابة المةرا  
 ––قةال: خط نةا الن ةى ––لاخارى قى صحيحأ عن رأةى بكةرةياكد  ل  ما رواه ا

يةو  النحةر  قةال: ر ةدروج رى يةةو  هةذا؟ قلنةا   ورسةولأ رعلةةم  قسةكه حتةى يننةا ر ةةأ 
سيسةةميأ بغيةةر اسةةمأ  قةةال: "رلةةيس يةةو  النحةةر" قلنةةا: ألةةى  قةةال: "رى شةةهر هةةذا؟" قلنةةا 

ققةةةةال: "رلةةةةيس  و   ورسةةةولأ رعلةةةةم  قسةةةةكه حتةةةةى يننةةةةا ر ةةةأ سيسةةةةميأ بغيةةةةر اسةةةةمأ  
الحجةةة" قلنةةا ألةةى  قةةال: "رى ألةةد هةةذا" قلنةةا:   ورسةةولأ رعلةةم  قسةةكه حتةةى يننةةا ر ةةأ 
سيسةةةميأ بغيةةةر اسةةةمأ  قةةةال: رليسةةةه ال لةةةدة الحةةةرا "؟ قلنةةةا: ألةةةى  قةةةال: "قةةة ج همةةةاءكم 
ورموالمم عليكم حرا  كحرمة يومكم هذا قى شهركم هذا قى ألدكم هةذا إلةى يةو   لقةوج 

غةةه. قةةالوا   ةةم: قةةال: "اللهةةم اشةةهد قلي لةةه الشةةاهد الغائةةب قةةرب م لةةه ربكةةم  رال هةةل أل
 .(2)روعى من سامع ق   رج وا ب دى كلارًا بضرب ب ضكم رقاب ب ض"

والت حيم لشأ أ رال يتطةاول علةى  ––ومن ثم!! ق ج من الهب مع الن ى المرام 
ى بةأ رو رمةر حكم قضى بةأ  رو قةول قالةأ  قاال ديةاه المطلة  والتسةليم لمةل حكةم قضة
َوَمييا َكيياَن   رو  هةةى هةةو رهب الصةةاهقين مةةع   ةةيهم المةةرام امت ةةااًل لقةةول     ةةالى 

ٍٍ ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُ وُلُه َأْمرًا َأن َيُكوَن َلُهُم اْلِخَمَرُة ِمْن َأْمِرِهْم ِلُمْؤِمٍن َو  ُمْؤِمَن
(3).  

                                                

 .26/132ا حر روح الم ا ى  (1)
 .2/620الحأ الخطاة قى منى رواه الاخارى كتاب  (2)
 سورة الح اب. 36اآلية  (3)
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ربةةةاج عنةةةأ القةةةرآج المجيةةةد وهةةةى  ––مةةةن محةةةاهر التمةةةرام لرسةةةول  ثةةةم محهةةةر  
صةةورة  مراميةةةة  رانةةا مةةةدى اإلجةةة ل والت حةةيم لصةةةاحب الخلةةة  ال حةةيم  قلةةةى  وجيةةةأ 

– ربةةوى حكةةيم يوجةةأ الحةة  سةةاحا أ المةةامنين بغةةض الصةةوت قةةى حضةةرة رسةةول  
–  غايةة واناهيهم بأجل وصا ورحاأ إلى النلس  وصا يتلة  مةع الهب بأسةلوب

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا   َعْرَفُعوا َأْصَواَعُكْم َفيْوَق َصيْوِت   قى الروعة وال ياج.  قةال   ةالى 

النَِّبيِّ َو  َعْجَهُروا َلُه ِباْلَقْوِل َكَجْهيِر َبْعِضيُكْم ِليَبْعٍض َأن َعْحيَبَط َأْعَمياُلُكْم َوَأنيُتْم         

َعْشُعُروَن
(1). 

 كرمية!!سبب نزول اآلية ال
قةةى صةةحيح الاخةةارى عةةن اأةةن رأةةى مليكةةة قةةال: كةةاه الخيةةراج رج يهلمةةا رأةةوبكر    -1

حةةين قةةد  عليةةأ  ––رق ةةا رصةةوا هما عنةةد الن ةةى -رضةةى   عنهمةةا -وعمةةر
ركةةب أنةةى  مةةيم  قأشةةار رحةةدهما بةةالقرع أةةن حةةابس رخةةى أنةةى مجاشةةع  ورشةةار 

  قةال: مةا ررهت   ققال رأةوبكر ل مةر: مةا ررهت إال خ قةى(2)اآلخر أرجل آخر
َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َليا َعْرَفُعيوا   خ ق  قار ل ه رصوا هما قى  لة   قةأ  ل   

اآلية قال اأن ال بيةر: قمةا كةاج عمةر يسةمع رسةول   ب ةد هةذه   ..َأْصَواَعُكْم
  .(3)اآلية حتى يستلهمأ

ا الَِّذينَ آَمُنوا َلا ُعَقدُِّموا َبْمَن َيا َأيَُّهوهذا الس ب هو  لسأ س ب   ول اآلية السابقة  

وال حر  قى  ل  وليس أينهما شائاة   ةارن.. قاآليةة الولةى لمةا  َيَدِ  اللَِّه َوَرُ وِلِه

                                                

 سورة الحجرات. 2اآلية  (1)
 هو الق قاع أن م  د. (2)
 .8/725 لسير سورة الحجرات  -رواه الاخارى قى كتاب التلسير (3)
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 ملةةم رأةةوبكر وعمةةر قةةى شةةأج مةةن يةةامر علةةى ركةةب أنةةى  مةةيم رشةةار كةةل واحةةد منهمةةا 
 واشير أذل . ––بمن يامر ق ل رج يتملم رسول  

قاآليةةة الولةةى  –– ا يةةة   لةةه حةةين ار ل ةةه رصةةوا هما عنةةد رسةةول  واآليةةة ال 
 نهةةى عةةن التقةةد  بةةالقول أةةين يةةدى   ورسةةولأ وال ا يةةة  هةةى عةةن رقةةع الصةةوت قةةو  

 صوت الن ى المرام وقى حضر أ..
واوجأ  ل  صاحب اللتوحات بقولأ: لمةا اختلةا رأةوبكر وعمةر قةى  ةأمير الميةر  

هةةو الةةذى يشةةير أةةذل   ––يصةة را حتةةى يكةةوج رسةةول  علةةى الوقةةد المةةذكور  ولةةم 
ولمةا رق ةا رصةوا هما  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َلا ُعَقدُِّموا َبْمَن َيَدِ  اللَِّه َوَرُ وِلِه  ة ل قولةأ 

ِبيَِّيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا   َعْرَفُعوا َأْصَواَعُكْم َفْوَق َصْوِت النَّ قى القضية   ل قولأ 
(1). 

ثةم سةة ب آخةةر رورهه الواحةدى رج اآليةةة   لةةه قةى ثاأةةه أةةن قةيس كةةاج قةةى ر  ةةأ    -2
وقر  وكاج جهورى الصوت وكاج إ ا كلم إ سا ًا جهر بصةو أ قربمةا كةاج يكلةم 

 .(2)قيتأ ى بصو أ قن له هذه اآلية ––رسول  

–ول ل ما ي ضد هذا الس ب ما رواه الاخارى قى صحيحأ عةن ر ةس أةن مالة 
– رج الن ى––  اقتقد ثاأه أن قيس  ققةال رجةل يةا رسةول   ر ةا رعلةم لة  علمةأ

قأ ةةاه قوجةةده جالسةةًا قةةى أيتةةأ منمسةةًا ررسةةأ  ققةةال لةةأ: مةةا شةةأ  ؟ ققةةال شةةر  كةةاج يرقةةع 
ققةةةد حةةان عملةةةأ وهةةو مةةةن رهةةل النةةةار  قةةأ ى الرجةةةل  ––صةةو أ قةةو  صةةةوت الن ةةى

: قرجةع إليةأ المةرة اآلخةرة أاشةارة (3)قأخ ره ر أ قال كةذا وكةذا  ققةال موسةى ––الن ى

                                                

 .4/174اللتوحات اإللهية  (1)
 .402رسااب الن ول  (2)
 !موسى أن ر س راوى الحديث عن ر س أن مال ! (3)
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عحيمةةةة  ققةةةةال ا هةةةةب إليةةةةأ ققةةةةل لةةةةأ: إ ةةةة  لسةةةةه مةةةةن رهةةةةل النةةةةار  ولمنةةةة  مةةةةن رهةةةةل 
 .(1)الجنة

 و ل  لمور: َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا  وجاءت اآلية المرامة مصدرة أهذا النداء 
لقة على المسترشد كما قى قول لقمةاج الأنةأ "يةا أنةى رج قى  ل  أياج زااهة الش   -1

لج  .(2)ال  شةةرك بةةاذ" "يةةا أنةةى إ هةةا إج  ةة  م قةةال حاةةة" "يةةا أنةةى رقةةم الصةة ة"
 النداء لتن يأ المناهى ليق ل على استماع الم   والقى بالأ.

رج ال يتوهم متوهم رج المخا ب ثا يةًا غيةر المخا ةب رواًل  قة ج مةن الجةائ  رج    -2
ل يةا زاةد اق ةةل كةذا  وقةل كةذا يةةا عمةر  قة  ا رعةاهه مةةرة رخةرى وقةال: يةا زاةةد يقةو 

 قل كذا  ي لم من رول الم   ر أ هو المخا ب ثا يًا ريضًا.

 .(3)رج ي لم رج كل واحد من الم مين مقصوه  وليس ال ا ى  أكيدًا لألول   -3

وصةةأ االهتمةةا  أهةةذا الغةةرن واإلشةة ار بأ ةةأ غةةرن جةةدير بالتن يةةأ عليةةأ بخص   -4
حتةةةى ال ينغمةةةر قةةةى الغةةةرن الول  قةةة ج هةةةذا مةةةن آهاب سةةةلوك المةةةامنين قةةةى 

ومقتضةةةةى التةةةةأهب بمةةةةا هةةةةو آكةةةةد مةةةةن الم ةةةةام ت أداللةةةةة  ––م املةةةةة الن ةةةةى
  .(4)اللحوى 

كمةا  كةر  -يحمةل علةى الم ةا ى اآل يةة   َعْرَفُعيوا َأْصيَواَعُكْم   وقولأ ساحا أ 
 :-الرازى 

ج رقع الصوت هليل علةى قلةة االحتشةا  و ةرك رج يكوج المراه حديقتأ  و ل  ل   -1
 االحترا .

                                                

 .8/727رواه الاخارى قى كتاب التلسير باب "ال  رق وا رصوا مم قو  صوت الن ى"  (1)
 سورة لقماج. 17  16  12اآليات  (2)
 .14/112ا حر التلسير الم ير  (3)
 .12/219التحرار والتنوار  (4)
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رج يكةوج المةراه المنةةع مةن ك ةةرة المة   لج مةن يك ةةر المة   يكةةوج متملمةًا عنةةد    -2
سكوت الغير فيكوج قى وقةه سةكوت الغيةر لصةو أ ار لةاع وإج كةاج خاقتةًا إ ا 

كةة   ك يةةر  –– حةةر إلةةى حةةال غيةةره  قةة  يناغةةى رج يكةةوج لحةةد عنةةد الن ةةى
 .––النساة إلى ك   الن ىب

رج يكوج المةراه رقةع المة   بةالت حيم رى ال  ج لةوا لم مكةم ار لاعةًا علةى كة      -3
قةى الخطةاب  .. والمةل يةدخل قةةى حكةم المةراه لج المنةع مةن رقةةع  ––الن ةى

الصوت ال يكةوج إال ل حتةرا  وإيهةار االحتشةا   ومةن ألةه احترامةأ إلةى حيةث 
هي تةةةأ وعلةةةو مكا تةةةأ ال يك ةةةر عنةةةده المةةة    وال  خلةةةض الصةةةوات عنةةةده مةةةن 
 .(1)يرجع المتملم م أ قى الخطاب

يسةةةةتل   خلةةةةض الصةةةوت لج رقةةةةع الصةةةةوت  ––إج الهب مةةةع الرسةةةةول المةةةرام 
 هليل على سوء الهب  كما ر أ يا ى السامع.

 ––قةة    لةةه رصةةوا مم وراء الحةةد الةةذى ي لغةةأ بصةةو أ ––قةة  ا  ملةةم الرسةةول 
َوَلا َعْجَهيُروا   ها بحيث يكوج ك مأ هو المسموع.. وجاء النهةى ال ةا ىورج  غضوا من

قةةة  ا  ملمةةةتم وهةةةو صةةةامه ق يةةةاكم وال ةةةدول عمةةةا  هيةةةتم عنةةةأ مةةةن رقةةةع  َليييُه ِبييياْلَقْوِل
الصةةةوت  أةةةل علةةةيكم رال   لغةةةوا بةةةأ الجهةةةر الةةةدائر أيةةةنمم  ورج  ت مةةةدوا قةةةى مخا  تةةةأ 

والنهةةةى عةةةن رقةةةع الصةةةوت  .(2)جهةةةرالقةةةول اللةةةين المقةةةرب مةةةن الهمةةةس الةةةذى يضةةةاه ال
كما يقول القر  ى: ليس الغرن أرقع الصةوت وال الجهةر مةا يقصةد  -والجهر بالقول

بةةةةأ االسةةةةتخلاف واالسةةةةتها ة لج  لةةةة  كلةةةةر  والمخةةةةا  وج مامنةةةةوج  وإ مةةةةا الغةةةةرن 
صوت هو قى  لسأ والمسموع من جرسأ غيةر مناسةب لمةا يهةاب بةأ ال حمةاء واةوقر 

منأ ورهه إلى حد يميل بأ إلى ما يسةت ين فيةأ المةأمور بةأ مةن الم راء قيتملا الغض 
الت  اةةر والتةةوقير... ولةةم يتنةةاول النهةةى ريضةةًا رقةةع الصةةوت الةةذى ال يتةةأ ى بةةأ رسةةول 

                                                

 .14/113التلسير الم ير  (1)
 .3/554ا حر المشاف  (2)
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 ––  وهةو مةا كةاج مةنهم قةى حةةرب رو مجاهلةة م ا ةد رو إرهةاب عةدو رو مةا شةةابأ
 .(1) ل 
لهب الجةةم عنةد زاةةارة ق ةةر الن ةةى وقةد رخةةذ ال لمةةاء مةن اآليةةة المرامةةة مراعةاة هةةذا ا 

ميتًا كحرمتأ حيةًا  وك مةأ المةأثور ب ةد مو ةأ قةى  ––لج حرمة الن ى ––المرام
الرق ةة م ةةل ك مةةأ المسةموع مةةن للحةةأ  قةة  ا قةرى ك مةةأ وجةةب علةى كةةل مةةن حضةةر 
رال يرقةةع صةةو أ عليةةأ  وال ي ةةرن عنةةأ كمةةا كةةاج يل مةةأ  لةة  قةةى مجلسةةأ عنةةد  للحةةأ 

    ةةالى علةةى هوا  الحرمةةة المةةذكورة علةةى مةةرور الزمنةةة بقولةةأ   ةةالى بةةأ  وقةةد  اةةأ  
  َْوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن َفاْ َتِمُعوْا َليُه َوَأنِصيُتوا

مةن الةوحى ولةأ مةن  ––وكة   الن ةى .(2)
  .(3)الحرمة م ل ما للقرآج

  وكةره ب ةض ––يقول القر  ى: وقد كره ب ةض ال لمةاء رقةع الصةوت عنةد ق ةره 
 .(4)ماء رقع الصوت قى مجالس ال لماء  شرالًا لهم  إ  هم ورثة ال  ياءال ل
–واااةد  لة  مةا رواه الاخةارى مةن حةديث السةائب أةن زاةد عةن عمةر أةن الخطةاب 
– ر ةةأ سةةمع صةةوت رجلةةين قةةى مسةةجد الن ةةى––  قةةد ار لةةع  قجةةاء ققةةال: ر ةةدروج

ال: لةو كنتمةا مةن رهةل رين ر تمةا؟ ثةم قةال: مةن ريةن ر تمةا؟ قةاال: مةن رهةل الطةائا  ققة
 .(5)المدينة لوج تمما ضرباً 

َأن َعْحييَبَط و  ليةل النهةى عةن رقةةع الصةوت والجهةر بةةالقول يوضةحأ قولةأ   ةالى  

 .َأْعَماُلُكْم َوَأنُتْم َلا َعْشُعُروَن

                                                

 .7/6314الجامع لحكا  القرآج  (1)
 سورة العراف. 204اآلية  (2)
 .4/1714اأن ال ربى "رحكا  القرآج"  (3)
 .9/508  والاحر المحين 7/6313ا حر الجامع لحكا  القرآج  (4)
 .1/93صحيح الاخارى كتاب الص ة باب رقع الصوت قى المسجد  (5)
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".. والم نةةى ر هةاكم عمةةا  كةةر   عرفعييوا و  رهييروا  ليةل لمةةا ق لهةا مةةن النهيةين " 
 .(1)م بار مابأ  رو   ليل للمنهى عنألمراهة ح وط رعمالم

وإحااط ال مل إبطالأ وعد  اال تلاع بأ.. يقال: حةان عملةأ حاطةًا وح و ةًا بطةل   
ورحاطةةأ   ربطلةةأ  وهةةو مةةن قةةولهم حةةان مةةاء الركيةةة إ ا  هةةب  هابةةًا ال ي ةةوه رأةةدًا  

 .(2)مهوقيل: رصلأ من الحان وهو رج  م ر الدابة ركً  حتى ينتلخ بطنها وربما هل
قهذا الصنيع مةن رقةع الصةوت والجهةر بةالقول يةوهى بصةاحاأ وااطةل عملةأ وهةو  

" وهةو  ن يةأ إلةى م اةد وأنيتم   عشيعرون  ال يش ر رج عملأ رحان وهذا قولةأ سةاحا أ "
الحةذر مةن هةذه المهلمةات حتةةى يصةير  لة  هربةة قة  يصةةل إلةى مةا يحةان العمةةال  

المنهةةى عنةةأ  ل ةةأ لةةو كةةاج كةةذل  لمةةاج ولةةيس عةةد  الشةة ور كائنةةًا قةةى إ يةةاج الل ةةل 
 .(3)صاحاأ غير مكلا المتناع  ملي  الغاقل و حوه

محةان ل ملةأ.. وبيةاج  ––ومن هنا ق ج ما يأ ى بأ اإل سةاج بغيةر رمةر الن ةى
واج ةل  لسةأ م لةأ فيمةا يةأ ى بةأ أنةاء علةى  –– ل  رج المكلا إ ا لم يحتر  الن ةى

 لسأ لمن مةا  ةأمر بةأ الةنلس ال يوجةب ال ةواب  رمره يكوج كما يأ ى بأ أناء على رمر
 .(4)حين ذ حابن محان ––وهو محان  كذل  ما يأ ى بأ بغير رمر الن ى

 ––وهكةةةذا!!   ةةةين اآليةةةة المرامةةةة صةةةورة مةةةن صةةةور التمةةةرام للهةةةاهى الاشةةةير
و ضةةع منهجةةًا  ربواةةًا لميديةةة الهب مةةع الصةةاه  المصةةدو  قةةى حيا ةةأ وب ةةد ا تقالةةأ 

 ب د مما أ كالهب م أ قى حيا أ. ––على  قالهب م أإلى الرقي  ال

                                                

 .26/135روح الم ا ى  (1)
 .2/224الليروز رباهى "بصائر  وى التميي "  (2)
 .12/222التحرار والتنوار  (3)
 .14/114التلسير الم ير  (4)
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قنهةةةاهم عةةةن  ––رمةةةر     ةةةالى المةةةامنين رج يتةةةأهأوا قةةةى  ةةةداء الرسةةةول المةةةرام 
 " لج  ل  يتناقى مع علو قدره وسمو من لتأ الشرالة.حممدمناها أ باسمأ المجره "

ُدَعاء الرَُّ وِل َبْمَنُكْم َكُدَعاء َبْعِضُكم َبْعضًا  َعْجَعُلوا يقول الح  ساحا أ  
(1). 

قال اأن اااس رضى   عنهما: كا وا يقولةوج يةا محمةد يةا ربةا القاسةم  قنهةاهم 
 قال: قولوا: يا   ى   يا رسول  . ––  ع  وجل عن  ل  إعحامًا لن يأ

 .(2)ج يسوهورج ي حم ور ––وقال قتاهة: رمر   رج يهاب   يأ 
ستشةةة ر حتةةةى ي   ––ومةةةن ثةةةم! قةةة  أةةةد مةةةن امةةةت ء القلةةةوب بةةةالتوقير لرسةةةول   

 ةوقير كةل كلمةةة منةأ وكةل  وجيةةأ  وهةى للتةة ضةةروراة  قة  أةد للمربةةى مةن وقةةار  وال 
أد للقائد من هياة  وقر  أين رج يكوج المربى متواض ًا هينةًا لينةًا  ورج ينسةوا هةم ر ةأ 

هم ب ضةًا... فيجةب رج  اقةى للمربةى من لةة قةى  لةوس مةن مربيهم قيدعوه هعةاء ب ضة
يةةربيهم ير لةةع أهةةا علةةيهم قةةى قةةرارة شةة ورهم  واسةةتحيوج هةةم رج يتجةةاوزوا م هةةا حةةدوه 

 .(3)التاجيل والتوقير
كمةةا يقةةول اللوسةةى: اسةةت ناف مقةةرر لمةةا ق لةةأ  وااللتلةةات إلأةةراز  -واآليةةة المرامةةة 

ءه عليةةأ الصةة ة والسةة   إيةةاكم علةةى هعةةاء م اةةد االعتنةةاء بشةةأ أ  رى ال  ديسةةوا هعةةا
ب ضكم ب ضًا قى حال من الحوال ورمر من المور التى مةن جملتهةا المسةاهلة فيةأ 

بغيةةةةةر اسةةةةةت ذاج  قةةةةة ج  لةةةةة  مةةةةةن  -عليةةةةةأ الصةةةةة ة والسةةةةة   -والرجةةةةةوع عةةةةةن مجلسةةةةةأ
المحرمةات.. وإلةى هةذا الم نةةى  هةب رأومسةلم واختةاره الم ةةره والقلةال  رخةر  اأةن رأةةى 

ورأو عيم عن اأن اااس قال: كةا وا يقولةوج: يةا محمةد يةا ربةا القاسةم  قنهةاهم   حا م 

                                                

 سورة النور. 63اآلية  (1)
 .3/318 لسير القرآج ال حيم  (2)
 .4/2535قى ي ل القرآج  (3)
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 َلا َعْجَعُليوا ُدَعياء الرَُّ يوِل َبْميَنُكْم َكيُدَعاء َبْعِضيُكم َبْعضياً         الى عن  ل  بقولةأ 
ققةةةةالوا: يةةةا أنةةةةى   يةةةا رسةةةةول  .. وروى  حةةةو هةةةةذا عةةةن قتةةةةاهة  ––إعحامةةةًا لن يةةةأ

 .(1)باسمأ ––ج ير ومجاهد.. وقى هذا النهى  حرام  دائأ والحسن وس يد أن
رج ينةاهى بأجةل ورعحةم وصةةا  ––ومةن ثةم!! قة ج مةن التمةرام واإلجة ل للن ةى 

وهو الن وة والرسالة كما  اهاه   ساحا أ أةذل .. قة ج     ةالى إكرامةًا لن يةأ لةم يةذكره 
يااا أيهااا  " "يااا أيهااا النبااى سةةالة "قةةى النةةداء باسةةمأ المجةةره. وإ مةةا  ةةاهاه بةةالن وة والر 

 ".الرسول

                                                

 .225  18/224روح الم ا ى  (1)
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خةةا م ال  يةةاء والمرسةةلين  قةة    ةةى ب ةةده وال رسةةول. وقةةد ركةةد  ––إج رسةةول   
 ماكدة  ل . ––القرآج المجيد هذه الحديقة  و ضاقرت رحاهيث رسول  

ُكْم َوَلِكين رَُّ يوَل اللَّيِه َوَخياَعَم     مَّا َكاَن ُمَحمٌَّد َأَبا َأَحٍد مِّن رَِّجيالِ قةال     ةالى  

النَِّبمَِّ  َوَكاَن اللَُّه ِبُك ِّ َشْيٍء َعِلممًا
(1). 

وإ ا كةةةاج ال   ةةةى ب ةةةده قةةة  رسةةةول  ––وهةةةذه اآليةةةة  ةةةح قةةةى ر ةةةأ ال   ةةةى ب ةةةده 
بةالطرا  الولةةى والحةرى  لج مقةةا  الرسةالة رخةةح مةةن مقةا  الن ةةوة  قة ج كةةل رسةةول 

مةةن حةةديث  ––بةةذل  ورهت الحاهيةةث المتةةوا رة عةةن رسةةول    ةةى وال يةةن كس  و 
 .(2)جماعة من الصحابة رضى   عنهم

وبختم الن وة ركمل   الدين ور م الن مة ورضى اإلس   هينةا  لقةد ر ة ل     ةالى  
اْلَميْوَم َأْكَمْليُت َلُكيْم    قى حجة الوهاع يو  عرقة قولةأ   ةالى  ––على   يأ المرام

ُكْم َوَأْعَمْمُت َعَلْمُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضمُت َلُكُم اإِلْ اَلَم ِدينًاِديَن
(3). 

كملةةه اللةةرائض والحةةدوه  ولةةم  -وهةةو قةةول الجمهةةور الصةةحيح -قةةاليو  يةةو  عرقةةة 
وعلةةةى هةةةذا يكةةةوج  -كمةةةا قةةةال اأةةةن ااةةةاس -ينةةة ل ب ةةةد هةةةذه اآليةةةة  حليةةةل وال  حةةةرام
ال الةةدين عةة ه و صةةره ويهةةوره  وزوال وكمةة -الم نةةى: اليةةو  ركملةةه لمةةم شةةرائع هيةةنمم

 .(4)الخوف من ال دو... و ما  الن مة الهداية إلى اإليماج
كما يقول اأن ك ير: رك ةر   ةم     ةالى علةى هةذه المةة  حيةث  -واآلية المرامة 

 ––ركمةةل   ةةالى لهةةم هيةةنهم قةة  يحتةةاجوج إلةةى هيةةن غيةةره  وال إلةةى   ةةى غيةةر   ةةيهم

                                                

 سورة الح اب. 40اآلية  (1)
 .3/501 لسير القرآج ال حيم  (2)
 سورة المائدة. 3اآلية  (3)
 باختصار. 288  2/287 حر زاه المسير ا (4)
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خا م ال  ياء وب  أ إلى اإل س والجن  ق  حة ل إال مةا رحلةأ   ولهذا ج لأ     الى
وال حرا  إال ما حرمأ  وال هيةن إال مةا شةرعأ  وكةل شةىء رخ ةر بةأ قهةو حة  وصةد  

رى  .(1)ًً َربِّيَك ِصيْدقًا َوَعيْد     ٍَعمَّْت َكِلَمي وَ ال كذب فيأ وال خلا كما قةال   ةالى 
نةةةواهى  قلمةةةا ركمةةةل لهةةةم الةةةدين  مةةةه لهةةةم صةةةدقًا قةةةى الخاةةةار وعةةةداًل قةةةى الوامةةةر وال

.. اآلية رى قارضةوه ر ةتم ل لسةكم   اْلَمْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْمالن مة  ولهذا قال: 
ق  ةةأ الةةدين الةةذى رحاةةأ   ورضةةيأ وب ةةث بةةأ رقضةةل الرسةةل المةةرا   ور ةة ل بةةأ رشةةرف 

 .(2)كتاأ
إ مةةم  قةةةرءوج آيةةة لةةةو روى الاخةةارى عةةةن  ةةار  أةةةن شةةهاب "قالةةةه اليهةةوه ل مةةةر:  

  لةةه قينةةةا ال خةةذ اها عيةةةدًا  ققةةال عمةةةر: إ ةةى لعلةةةم حيةةث ر  لةةةه وريةةن ر  لةةةه وريةةةن 
 .(3)حين   له يو  عرقة  ور ا و  ب رقة ––رسول  

قةى عةدة رحاهيةث شةرالة مةا ياكةد ر ةأ خةا م الن يةين  ––ولقد أين الرسةول المةرام 
 .وال   ى ب ده..

إآ مثلااى قةةال: " ––رج رسةةول   ––ى هراةةرةقلةةى صةةحيح الاخةةارى عةةن رأةة 
ومثل األنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتا  فأحسنه وأمجله إال موضع لبنة من زاوية 
فجعل الناس يطوفوآ ويعجبوآ له ويقولوآ هال وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا 

 .(4)"اللبنة وأنا خا  النبيو
ا هرارة خمةس سةنين قسةم تأ يحةدت وروى الاخارى عن رأى حاز  قال: قاعدت رب 

كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء، كلما هلك نبى خلفه قال: " ––عن الن ى

                                                

 سورة ال  ا . 115اآلية  (1)
 .2/14 لسير القرآج ال حيم  (2)
 .8/335رواه الاخارى. كتاب التلسير. باب "اليو  ركمله لمم هينمم"  (3)
 .6/680رواه الاخارى كتاب المناقب باب خا م الن يين  (4)
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نبى، وإنه ال نبى بعدى، وسيكوآ خلفاء فيكثروآ، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا 
 .(1)"ببيعة األول فاألول أعطوهم حقهم، فإآ اهلل سائلهم عما اسرتعاهم

إسةرائيل يت ةاق وج علةى رقةوامهم  واجةدهوج مةا محةى وا دسةر مةةن  لقةد كةاج ر  يةاء أنةى
الشةةةرا ة  حتةةةى ب ةةةث الصةةةاه  المصةةةدو  بةةةالن وة الخا مةةةة والرسةةةالة ال امةةةة الشةةةاملة  

–وهذا من قضةائلأ ومحةاهر  مةرام   لةأ وإج لةأ  وقةى صةحيح مسةلم رج رسةول  
– " :ت بالرعب وأحلت فضلت على األنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرقال

ىل الغنائم، وجعلت ىل األرض مسجدا  وطهاورا  وأرسالت إىل اقلاق كافاة،     
 .(2)"وختم بى النبيوآ

إلةةةيهم ثةةةم مةةةن  شةةةرالأ لهةةةم خةةةتم  ––قمةةةن رحمةةةة     ةةةالى بالعاةةةاه إرسةةةال محمةةةد 
ال  يةةةاء والمرسةةةلين بةةةأ  وإكمةةةال الةةةدين الحنيةةة  لةةةأ  وقةةةد رخ ةةةر     ةةةالى قةةةى كتابةةةأ 

قى سنتأ المتوا رة عنةأ ر ةأ ال   ةى ب ةده لي لمةوا رج كةل مةن اهعةى هةذا  ––ورسولأ
المقةةةا  ب ةةةةده قهةةةةو كةةةذاب رقةةةةاك  هجةةةةال ضةةةال مضةةةةل. ولةةةةو ر ةةةى بكةةةةل ر ةةةةواع السةةةةحر 
والط سةةم  قملهةةا محةةال وضةة ل عنةةد رولةةى اللاةةاب... وهةةذا بخةة ف ال  يةةاء علةةيهم 

مةةةةا يقولو ةةةةأ وال لو ةةةةأ السةةةة   قةةةة  هم قةةةةى غايةةةةة ال ةةةةر والصةةةةد  واالسةةةةتقامة وال ةةةةدل في
واةةةةأمروج بةةةةأ وانهةةةةوج عنةةةةأ  مةةةةع مةةةةا ريةةةةدهم   بةةةةأ مةةةةن الخةةةةوار  لل ةةةةاهات والهلةةةةة 
الواضةةةةةةحات وال ةةةةةةراهين الاةةةةةةاهرات  قصةةةةةةلوات   علةةةةةةيهم هائمةةةةةةًا مةةةةةةا هامةةةةةةةه الرن 

 .(3)والسموات

                                                

 .6/601ما  كر عن أنى إسرائيل رواه الاخارى كتاب رحاهيث ال  ياء باب  (1)
 .4/1791خا م الن يين  -–رواه مسلم كتاب اللضائل باب  كر كو أ (2)
 باختصار. 3/502ا حر  لسير القرآج ال حيم  (3)
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حلةةل   كتابةأ وشةرا تأ  قلةم ينةل مةن المتةةاب  ––ولمةا ختمةه الن ةوة بةالن ى الخةا م
  ث بأ عاأث  أل يل المتاب وسيحل محلويةًا بحلةل   لةأ  حديقةًا للوعةد  ائل رو ي

ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن اإللهى قى قولأ ساحا أ 
(1). 

قةةاذ سةةاحا أ حةةاقل لةةأ قةةى كةةل وقةةه مةةن كةةل زاةةاهة و قصةةاج  و حراةة  و  ةةديل   
ول حلحهةةا وإ مةةا اسةةتحلحها الربةةا يين والحاةةار  بخةة ف المتةةب المتقدمةةة ق  ةةأ لةةم يتةة

 .(2)قاختللوا فيما أينهم بغيًا قماج التحرا   ولم يكل القرآج إلى غير حلحأ
لقةد غيةةر السةةابقوج قةةى كتةة هم وحرقةةوا  وضةاعه م ةةالم الحةة  قيهةةا قةةال     ةةالى  
ِبَأْيِديِهْم ُثمَّ َيُق ٌَ وُلوَن َهيَذا ِمْن ِعنِد الّلِه ِلَمْشَتُروْا ِبِه َثَمنًا َفَوْي ٌ لِّلَِّذينَ َيْكُتُبونَ اْلِكَتا

َقِلماًل َفَوْيٌ  لَُّهم مِّمَّا َكَتَبْت َأْيِديِهْم َوَوْيٌ  لَُّهْم مِّمَّا َيْكِسُبوَن
(3). 

لمن الن ى الخا م جةاء بكتةاب مهةيمن خالةد وعةد   ووعةده حة  بحلحةأ  ومةن ثةم  
 الحال. كاج ختم الن وة مواققًا لمقتضى

                                                

 سورة الحجر. 9اآلية  (1)
 .2/311ا حر المشاف  (2)
 سورة الاقرة. 79اآلية  (3)
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خا م ال  ياء والمرسلين وال   ى ب ده  قة ج مةن  ––إ ا كاج الصاه  المصدو   
الطا ةةى رج  مةةوج رسةةالتأ الخا مةةة رسةةالة عامةةة شةةاملة. ققةةد كا ةةه رسةةاالت ال  يةةاء 
السةةابقين إقليميةةة محةةدهة للقةةو  الةةذين ب ةةث قةةيهم الن ةةى وررسةةل إلةةيهم  قمةةاج كةةل أنةةى 

ب ةةث للنةةاس كاقةةة... والقةةرآج المجيةةد  ––إلةةى قومةةأ خاصةةة  لمةةن رسةةول  يا ةةث 
قةةى حدي ةةأ عةةن ال  يةةاء السةةابقين ي ةةين رج كةةل   ةةى كلةةا أةةدعوة قومةةأ قحسةةب  قةة  

  ت دى هعو أ غيرهم.
ِإنَّا َأْرَ ْلَنا ُنوحًا ِإَلى َقْوِمِه َأْن َأنِذْر َقْوَميَك ِمين   يقول ساحا أ  ––قلى ح   وح 

ٌٌ َأِلمٌمَقْب ِ  َقاَل َيا َقْوِم ِإنِّي َلُكْم َنِذيٌر مُِّبٌ  .َأن َيْأِعَمُهمْ َعَذا
(1).  َلَقْد َأْرَ ْلَنا ُنوحًا ِإَلى

)َقْوِمِه َفَقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوْا اللََّه
2). 

الّلَه  َوِإَلى َعادٍ َأَخاُهمْ ُهوداً َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوْايقول   الى  ––وقى ح  هوه

َما َلُكم مِّْن ِإَليٍه َغْمُرُه
(3). 

َوِإَلى َثُميوَد َأَخياُهْم َصياِلحًا َقياَل َييا َقيْوِم       يقةول   ةالى  ––وقى ح  صالح

اْعُبُدوْا الّلَه َما َلُكم مِّْن ِإَليٍه َغْمُرُه
(4). 

ْوِم َوِإَلى َميْدَيَن َأَخياُهْم ُشيَعْمبًا َقياَل َييا َقي      يقول   ةالى  ––وقى ح  ش يب

اْعُبُدوْا الّلَه َما َلُكم مِّْن ِإَليٍه َغْمُرُه
(5). 

                                                

 سورة  وح. 1اآلية  (1)
 ف.سورة العرا 59اآلية  (2)
 سورة العراف. 65اآلية  (3)
 سورة العراف. 73اآلية  (4)
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قةةة ج  ––وهكةةةذا كةةةاج الن ةةةى يكلةةةا أةةةدعوة قومةةةأ خاصةةةة.. رمةةةا الن ةةةى الخةةةا م
رسالتأ عامةة للنةاس جمي ةًا  وقةد ربةاج القةرآج المجيةد عةن عالميةة رسةالة الن ةى الخةا م 

َرُ وُل الّليِه ِإَليْمُكْم َجِممعيًا الَّيِذ  َليُه ُمْليُك       ُقْ  َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنِّي قى قول     ةالى 

ِذ  ُيْؤِمُن السََّماَواتِ َواأَلْرضِ   ِإَليهَ ِإ َّ ُهوَ ُيْحِميي َوُيِممتُ َفآِمُنواْ ِبالّلهِ َوَرُ وِلهِ النَِّبيِّ اأُلمِّيِّ الَّ

ِبالّلِه َوَكِلَماِعِه َواعَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم َعْهَتُدوَن
(1).    
قةةل يةةا محمةةد: يةةا ريهةةا النةةاس  وهةةذا  ––يقةةول     ةةالى لن يةةأ ورسةةولأ محمةةد

خطاب عا  لألحمةر والسةوه  وال ربةى وال جمةى  إ ةى رسةول   إلةيكم جمي ةًا  وهةذا 
ر أ خا م الن يين  ور أ ما وت إلى الناس كاقةة. وهةذا م لةو   ––من شرقأ وعحمتأ

 .(2) وس مأ عليأ رسول إلى الناس كلهممن هين اإلس   ضرورة ر أ صلوات  
وعامةة ال  ةوآيةات القةرآج المجيةد  اكةد للخلة  جمي ةًا رج رسةالة الن ةى الخةا م شةامل 

َعَباَرَك الَّيِذ  َنيزََّل اْلُفْرَقياَن     يندعنها رحد  قجميع الخل  مكللوج أهةا يقةول     ةالى

َعَلى َعْبِدِه ِلَمُكوَن ِلْلَعاَلِمَ  َنِذيرًا
(3). 

وقةةى سةةورة القلةةم المكيةةة وهةةى مةةن روائةةل مةةا  ةة ل مةةن القةةرآج  و حديةةدًا هةةى السةةورة  
َوَما ُهَو ِإ  ِذْكٌر لِّْلَعاَلِمَ  ال ا ية ب د سورة ال ل  ختمه بقول     الى 

(4). 
ِإنْ ُهوَ ِإ  ِذْكرٌ لِّْلَعاَلِمَ  كذل  قى سورة التموار المكية  قرر قول     الى  

(5). 
ًٍ لِّْلَعاَلِمَ  وقى سورة ال  ياء يقول جل  كره   َوَما َأْرَ ْلَناَك ِإ  َرْحَم

(6). 

                                                

 سورة العراف. 158اآلية  (1)
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لتدل علةى  ْلَعاَلِمَ ا قهذه اآليات المرامة قى سورها المكية جاءت أللل ال مو  
 عالمية الرسالة الخا مة منذ يهورها  ق المية الرسالة حديقة ماكدة وليسه اهعاء.

 -اإل ةةس والجةةن -ركةةد القةةرآج المجيةةد رج رسةةالة الن ةةى الخةةا م كا ةةه لل قلةةين ولقةةد 
ياكد  ل  رج     الى حين  حدى بالقرآج وجةأ التحةدى إلةى اإل ةس والجةن. قةال   

ِبِمْثِلِه  ُق  لَِّئِن اْجَتَمَعِت اإِلنُ  َواْلِجنُّ َعَلى َأن َيْأُعوْا ِبِمْثِ  َهيَذا اْلُقْرآِن َ  َيْأُعوَن   ةالى 

َوَلْو َكاَن َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َظِهريًا
(1). 

 وقى القرآج المجيد سورة مكية  سمى سورة الجن يقول ربنا جل وعة  قةى ملتتحهةا  
ْشِد َيْهِد  ِإَلى الرُّ .ُق ْ ُأوِحَي ِإَليَّ َأنَُّه اْ َتَمَض َنَفٌر مَِّن اْلِجنِّ َفَقاُلوا ِإنَّا َ ِمْعَنا ُقْرآنًا َعَجبًا

َفآَمنَّا ِبِه َوَلن نُّْشِرَك ِبَربَِّنا َأَحدًا
(2). 

رج يحهةر لصةحابأ مةا روحةى  ––رمةر منةأ   ةالى لرسةولأ ُقي ْ وقولأ   ةالى  
   إليأ قى واق ة الجن. وفيأ قوائد:

رج ي رقوا أةذل  ر ةأ عليةأ الصة ة والسة   كمةا ب ةث إلةى اإل ةس ققةد ب ةث  إحداها:
 إلى الجن كذل .

     رج   لةةةةم قةةةةرا  رج الجةةةةن مةةةةع  مةةةةرههم لمةةةةا سةةةةم وا القةةةةرآج عرقةةةةوا إعجةةةةازه  انيهااااا:ث
 .––قحمنوا بالرسول

 رج ي لم القو  رج الجن مكللوج كاإل س. ثالثها:
 رج ي لم رج الجن يستم وج ك منا والهموج لغا نا. رابعها:

 .(3)رج يحهر رج المامن منهم يدعو غيره من ق يلتأ إلى اإليماج خامسها:

                                                

 سورة اإلسراء. 88اآلية  (1)
 سورة الجن. 2  1اآليتاج  (2)
 .30/153التلسير الم ير  (3)
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ولقةةةةد أةةةةين القةةةةرآج المجيةةةةد رج الجةةةةن اسةةةةتم وا إلةةةةى القةةةةرآج قةةةةى آيةةةةة رخةةةةرى وهةةةةى  
َوِإْذ َصييَرْفَنا ِإَلْمييَك َنَفييرًا مِّييَن اْلِجيينِّ َيْسييَتِمُعوَن    قولةةأ جةةل ثنةةاؤه قةةى سةةورة الحقةةاف 

َقياُلوا َييا    .نيِذِرينَ اْلُقْرآَن َفَلمَّا َحَضيُروُه َقياُلوا َأنِصيُتوا َفَلمَّيا ُقِضيَي َولَّيْوا ِإَليى َقيْوِمِهم مُّ        

َقْوَمَنا ِإنَّا َ يِمْعَنا ِكَتابيًا ُأنيِزَل ِمين َبْعيِد ُموَ يى ُمَصيدِّقًا لَِّميا َبيْمَن َيَدْييِه َيْهيِد  ِإَليى             

اْلَحقِّ َوِإَلى َطِريٍق مُّْسَتِقمٍم
(1). 

َوَمييا وهكةذا  تأكةةد عالميةةة رسةةالة الن ةةى الخةةا م لل قلةةين وصةةد    ال حةةيم القائةةل  

ًٍ لِّلنَّاِس َبِشريًا َوَنِذيرًا َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس   َيْعَلُموَنَأ ْرَ ْلَناَك ِإ  َكافَّ
(2). 

ب ةةض صةةةور التمةةرام اإللهةةى لةةةأ  ––وقةةى حةةديث صةةحيح أةةةين الرسةةول المةةرام 
عطيات سساا    "ر ––وبياج قضل   عليأ فيما قضلأ بأ علةى سةائر ال  يةاء يقةول

: نصرت بالرعب مسرية شهر، وجعلت ىل األرض مسجدا  مل يعطهن أحد قبلى
وطهورا ، فأميا رجل من أمتى أدركته الصالة فليصل، وأحلت ىل الغنائم ومل حتل 
ألحد قبلى، وأعطيت الشفاعة، وكاآ النبى يبعث إىل قومه خاصاة وبعثات إىل   

 .(3)"الناس عامة
وعالميتهةا  ومةن  " هليةل علةى عمةو  رسةالتأوبعثت إىل الناس عامة" ––ققولةأ 

هنةةةا كا ةةةه حكمةةةة خةةةتم الن ةةةوة ققةةةد عةةةم هيةةةن   اآلقةةةا  وقةةةتح     ةةةالى علةةةى الن ةةةى 
الخةةا م  وهخةةل النةةاس قةةى هيةةن   رقواجةةًا  وريةةد     ةةالى   يةةأ المةةرام بم جةة ة باقيةةة 

 خالدة إلى رج يرت   الرن ومن عليها!!

                                                

 سورة الحقاف. 30  29اآليتاج  (1)
 سورة ساأ. 28اآلية  (2)
 .1/128رواه الاخارى كتاب التيمم  (3)
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رج   جةةل ثنةةاؤه وم ئمتةةأ يصةةلوج  ––مةةن ررقةةى صةةور التمةةرام اإللهةةى للن ةةى 
وجةةةاء الت  يةةةر القرآ ةةةى عةةةن هةةةذا التمةةةرام بأسةةةلوب يةةةدل علةةةى االسةةةتمرار  ––عليةةةأ

 والتجده  رى رج الص ة هائمة ال  نقطع.
ى النَِّبيِّ َيا َأيَُّها الَِّذينَ آَمُنوا َصلُّوا َعَلْمِه ِإنَّ اللَّهَ َوَمالِئَكَتهُ ُيَصلُّونَ َعَليقول جل  كره  

َوَ لُِّموا َعْسِلممًا
(1). 

واآليةةةة قيهةةةا مةةةن التشةةةرا  ال حةةةيم الةةةذى لةةةم ي هةةةد لةةةأ  حيةةةر  والت  يةةةر بالجملةةةة  
اإلسةةمية للداللةةة علةةى الةةدوا  واالسةةتمرار  والجملةةة  ليةةد الةةدوا   حةةرًا إلةةى صةةدرها مةةن 

  ةةأ جملةةة ق ليةةة إة  و ليةةد التجةةده  حةةرًا إلةةى عج هةةا مةةن حيةةث  هةةا جملةةة اسةةميإحيةةث 
فيكةةةوج ملاههةةةا اسةةةتمرار الصةةة ة و جةةةدهها وقتةةةا قوقتةةةا  و أكيةةةدها بةةة ج  ق لهةةةا مضةةةارع

ل عتنةةةاء بشةةةأج الخ ةةةر  وقيةةةل: لوقوعهةةةا قةةةى جةةةواب سةةةاال مقةةةدر هةةةو مةةةا سةةة ب هةةةذا 
 التشرا  ال حيم؟

كايتةةةةأ   ةةةةالى عةةةةن علةةةةى خةةةة ف الغالةةةةب قةةةةى ح ––وع ةةةةر بةةةةالن ى هوج اسةةةةمأ 
من م اةد اللخامةة والمرامةة وعلةو  ––إش ارًا بما اختح بأ -عليهم الس   -ر  يائأ

الم ةروف الحقية   ––القدر  وركد  ل  اإلش ار بأل التى هى للغلاةة إشةارة إلةى ر ةأ
 أهذا الوصا.

ولةةةم يقةةةل الم ئمةةةة إشةةةارة إلةةةى عحةةةيم قةةةدرهم وم اةةةد شةةةرقهم  َوَمالِئَكَتيييُهوقةةةال  
بمةا يصةل إليةأ مةنهم مةن حيةث  ––تهم إلى     الى و ل  مستل   لت حيمةأب ضاق

ج ال حيم ال يصدر منأ إال عحيم  ثم فيأ التن يأ على ك ةر هم ورج الصة ة مةن هةذا إ
علةةى مةةر اليةةا   ––الجمةةع الم يةةر الةةذى ال يحةةين بمنتهةةاه غيةةر خالقةةأ واصةةلة إليةةأ

                                                

 سورة الح اب. 56اآلية  (1)
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  حةةةةيم ور هةةةةاه ورشةةةةملأ وركملةةةةأ والةةةةدهور مةةةةع  جةةةةدهها كةةةةل وقةةةةه وحةةةةين  وهةةةةذا رألةةةةه 
 .(1)ورزكاه

واآليةةة المرامةةةة إخاةةار مةةةن     ةةالى بمن لةةةة ع ةةةده و  يةةأ قةةةى المةةأل العلةةةى بأ ةةةأ  
 .(2)ي نى عليأ عند الم ئمة المقربين ورج الم ئمة  صلى عليأ

وحسةةة ى مةةةا  ––وقةةةد   ةةةدهت رقةةةوال ال لمةةةاء قةةةى المةةةراه بصةةة ة   علةةةى   يةةةأ 
 اشتهر منها.

 ة   رحمتأ  وص ة الم ئمة: الدعاء.. وهذا القول  كره رك ر ال لماء.ص    -1
 ص ة  : مغلر أ  وص ة الم ئمة االستغلار.. قالأ مقا ل.   -2

 ص ة  : ثناؤه عليأ عند الم ئمة  وص ة الم ئمة الدعاء.   -3

 ئمتةأ رج الص ة بم نى ال ركة.. قال اأةن ااةاس رضةى   عنهمةا: إج   وم   -4
 .(3)وار ضى هذا القول اأن جرار ––يااركوج على الن ى

ثم قول آخر: هو   حيمةأ قةى الةد يا بة ع ء  كةره وإيهةار هينةأ. وإبقةاء ال مةل     -5
بشةةرا تأ  وقةةى اآلخةةرة أتشةةدي أ قةةى رمتةةأ وإجةة ال رجةةره وم وبتةةأ وإأةةداء قضةةلأ 

 .(4)ن الشهوهلألولين واآلخران بالمقا  المحموه و قديمأ على كاقة المقربي
َييا َأيَُّهيا الَّيِذيَن آَمُنيوا     – –وجاء المر قى اآلية للمامنين بالص ة على الن ى 

 .َصلُّوا َعَلْمِه َوَ لُِّموا َعْسِلممًا
هةةى الطلةب مةةن   مةةا رخ ةر بةةأ عةةن صةة  أ  -قةى اآليةةة -والصة ة المةةأمور أهةةا 

وإراهة  مرامةأ و قرااةأ  قهةى وص ة م ئمتأ  وهى ثناء عليأ وإيهار للضلأ وشرقأ  

                                                

 .76  22/75روح الم ا ى  (1)
 .3/514 لسير القرآج ال حيم ا حر  (2)
 .4/301  قتح القدير 4/232  الجامع لحكا  القرآج 22/31ا حر جامع ال ياج  (3)
 .22/76روح الم ا ى  (4)
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 –– تضةةةمن الخ ةةةر والطلةةةب  وسةةةمى هةةةذا السةةةاال والةةةدعاء منةةةا  حةةةن صةةة ة عليةةةأ
 لوجهين:

ر ةةةأ يتضةةةمن ثنةةةاء المصةةةلى عليةةةأ واإلشةةةاهة أةةةذكر شةةةرقأ وقضةةةلأ واإلراهة  أحااادهما:
 والمحاة كذل  من     الى  ققد  ضمنه الخ ر والطلب.

قصةة ة    ––مةةن   رج يصةلى عليةةأ رج  لة  سةةمى منةةا صة ة لسةةاالنا الثااانى:
سةةةاالنا     ةةةالى رج  -عليةةةأ ثنةةةاؤه وإراه ةةةأ لرقةةةع  كةةةره و قرااةةةأ  وصةةة  نا  حةةةن عليةةةأ

 .(1)يل ل  ل  بأ
 الصحابة رضواج   عليهم كي  يصلوج عليأ. ––وقد علم الرسول المرام 
 ––قةةال: خةةر  علينةةا رسةةول   ––قةةى صةةحيح مسةةلم عةةن ك ةةب أةةن عجةةرة 

اللهم صل علاى  ققلنا: قد عرقنا كي   سلم علي   قمي   صلى علي ؟ قال: قولوا "
حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إناك يياد دياد،    
اللهم بارك على حممد وعلى آل حممد، كما باركت على آل إبراهيم إنك ييد 

 .(2)"ديد
سةةماع رج   عةةة  وجةةل وم ئمتةةةأ إج الصةةحابة لمةةةا سةةم وا المةةةر بالصةة ة ب ةةةد  

وقهمةةوا رج الصةة ة منةةأ عةة  وجةةل ومةةن م ئمتةةأ  ––علةةيهم السةة   يصةةلوج عليةةأ
عليةةأ   ةةوع مةةن   حةةةيم الئةة  بشةةأج  لةةة  الن ةةى المةةرام عليةةةأ مةةن   رقضةةل الصةةة ة 
وركمل التسليم  لم يةدروا مةا ال ئة  مةنهم مةن كيديةات   حةيم  لة  الجنةاب وسةيد  وى 

ة وسةةة مًا يسةةةتغرقاج الحسةةةاب  قسةةةألوا عةةةن كيديةةةة  لةةة  الت حةةةيم صةةة  ––اللاةةةاب
قأرشةةدهم عليةةأ الصةة ة والسةة   إلةةى مةةا علةةم ر ةةأ رولةةى ر واعةةأ وهةةو أهةةم رؤف رحةةيم 

" إلةى آخةر مةا قةى الروايةة الصةحيحة. وفيةأ اللهم صل على حممدقولةوا " ––ققةال
عة  وجةل لةى. ومةن إيماء إلى ر مم عاج وج عن الت حيم ال ئ  أى قةا ل وه مةن   

                                                

 .80ج ء القها  قى الص ة على خير ال ا  الأن الديم  (1)
 .1/305رواه مسلم كتاب الص ة باب الص ة على الن ى ب د التشهد  (2)
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عة  وجةل آت بةأعحم ر ةواع  ––هنا ي لم رج اآل ى بما رمر بأ من  لب الص ة لةأ
الت حةةةةيم لتضةةةةمنأ اإلقةةةةرار بةةةةال ج  عةةةةةن الت حةةةةيم ال ئةةةة ... ولمةةةةا رمر ةةةةا     ةةةةةالى 

لم   له م رقة قضةلها ولةم  ةدرك حديقةة مةراه     ةالى فيةأ   ––بالص ة على   يأ
  وجةةل  ققلنةةا: اللهةةم صةةل ر ةةه علةةى رسةةول  ل ةة  رعلةةم بمةةا قأحلنةةا  لةة  إلةةى   عةة
 .–(1)–يلي  بأ  وبما رره أ لأ

                                                

 .22/78م ا ى روح ال (1)
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صةةةراحًا قةةى آيةةةات ك يةةةرة  والسةةةر قةةةى  لةةة  رج  ––جةةاء المةةةر بطاعةةةة الرسةةةول 
 .––الطاعة واال دياه رسمى هليل عملى على اإليماج بأ والمحاة لأ

 آج المجيد متنوعة قى الدعوة إلى الطاعة واال دياه:ورساليب القر  
 أسلوب األمر: -1

رسةةةلوب المةةةر  ––مةةن رسةةةاليب القةةرآج المجيةةةد قةةى الةةةدعوة إلةةى  اعةةةة الرسةةول 
الصةراح. وهةو ك يةةر قةى القةرآج ال حةةيم  وك يةرًا مةةا يقةرج القةرآج أةةين  اعةة     ةةالى 

َه َوالرَُّ وَل َلَعلَُّكْم ُعْرَحُموَنَوَأِطمُعوْا الّلو اعة رسولأ المةرام يقةول   ةالى 
(1).   ُْق

َأِطمُعوْا الّلَه َوالرَُّ وَل فِإن َعَولَّْوْا َفِإنَّ الّلَه َ  ُيِحبُّ اْلَكاِفِريَن
(2). 

َوَأِقمُمييوا  قةول     ةةالى  ––ومةن اآليةات التةى رقةرهت المةةر بطاعةة الرسةول 

ُعوا الرَُّ وَل َلَعلَُّكْم ُعْرَحُموَنالصَّالَة َوآُعوا الزََّكاَة َوَأِطم
(3). 

 وهكذا  جد المر جاء صراحًا قى وجوب الطاعة. 
قال السمرقندى: يقال: ر ي ةوا   قةى قرائضةأ والرسةول قةى سةنتأ  وقيةل: ر ي ةوا  

  فيمةةا حةةر  علةةيكم والرسةةول فيمةةا ألغكةةم  واقةةال: ر ي ةةوا   بالشةةهاهة لةةأ بالربوبيةةة  
 .(4)هاهة لأ بالن وةوالن ى بالش

ورعةةةةاه الل ةةةةل إع مةةةةًا بةةةةأج  اعةةةةة  ––رمةةةر     ةةةةالى بطاعتةةةةأ و اعةةةةة رسةةةةولأ 
الرسول  جب استق اًل مةن غيةر عةرن مةا رمةر بةأ علةى المتةاب  أةل إ ا رمةر وج ةه 

رو ةةى  –– اعتةةأ مطلقةةًا  سةةواء كةةاج مةةا رمةةر بةةأ قةةى المتةةاب رو لةةم يكةةن فيةةأ  ق  ةةأ

                                                

 سورة آل عمراج. 132اآلية  (1)
 سورة آل عمراج. 32اآلية  (2)
 سورة النور. 56اآلية  (3)
 .2/6الشلا للقاضى ايان  (4)
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أةل حةذف الل ةل وج ةل  (1)طاعةة رولةى المةر اسةتق الً المتاب وم لأ م أ  ولةم يةأمر ب
 اعتأ من ضمن  اعة الرسول إيذا ا بأ هم يطاعوج  ا ًا لطاعة الرسول  قمةن رمةر 
منهم بطاعةة الرسةول وجةب  اعتةأ  ومةن رمةر بخة ف مةا جةاء بةأ الرسةول قة  سةمع 

 .(2)لأ وال  اعة
سةةاحا أ  اعةةة  ولةةيس هةةذا قحسةةب رج يةةأمر   بطاعةةة رسةةولأ  أةةل ج ةةل الحةة  

مَّْن ُيِطِض الرَُّ وَل َفَقْد َأَطاَع  الرسول هى  لسها  اعة   جل وعة .. قةال     ةالى 

الّلَه
(3). 

من أطااعنى فقاد أطااهلل اهلل، ومان عصاانى      " ––وقى صحيح الحديث يقول 

 .(4)"فقد عصى اهلل، ومن يطع األمري فقد أطاعنى، ومن يعصى األمري فقد عصانى
لج  ––!  جةةةةةد القةةةةةرآج المجيةةةةةةد يوجةةةةةب الطاعةةةةةة المطلقةةةةةة لرسةةةةةةول  وهكةةةةةذا! 

الم صةو  ال ينطة  عةةن الهةوى  وإ مةةا ي لةه مةةا يةوحى إليةأ مةةن ربةأ  ومةةن ثةم ال يقةةول 
 إال حقًا.

 أسلوب النداء: -2
وهو رسلوب قذ قراد قى التربيةة حيةث جةاء بأحةب وصةا وهةو اإليمةاج وهةو  ةداء  

واةأ ى ب ةد النةداء مةا يةامر بةأ رو ينهةى   لَّيِذيَن آَمُنيوا  َييا َأيَُّهيا ا   مرام بأجل وصا 
 عنأ, وهذا النداء  ذكير بمقتضى ما يجب.

                                                

إشةةارة إلةةى قولةةأ   ةةالى "يةةا ريهةةا الةةذين آمنةةوا ر ي ةةوا   ور ي ةةوا الرسةةول ورولةةى المةةر مةةنمم"   (1)
 سورة النساء. 59اآلية 

 .1/48الموق ين"  اأن الديم "رع   (2)
 سورة النساء. 80اآلية  (3)
 .3/1416رواه مسلم كتاب اإلمارة باب وجوب  اعة المراء قى غير م صية  (4)
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َيا َأيَُّهيا الَّيِذيَن   ورضى   عن اأن مس وه إ  يقول: إ ا سم ه     الى يقةول  

 .(1)قأرعها سم   ق  أ خير يأمر بأ رو شر ينهى عنأ آَمُنوا
جةةةاءت أهةةةذا النةةةداء الجليةةةل قةةةأ كر منهةةةا علةةةى سةةة يل  رمةةةا اآليةةةات المرامةةةة التةةةى 

 الم ال.
َيييا َأيَُّهييا الَّييِذيَن آَمُنييوْا َأِطمُعييوْا الّلييَه َوَأِطمُعييوْا الرَُّ ييوَل      يقةةول ربنةةا جةةل ج لةةأ  

َوُأْوِلييي اأَلْمييِر ِميينُكْم َفييِإن َعَنيياَزْعُتْم ِفييي َشييْيٍء َفييُردُّوُه ِإَلييى الّلييِه َوالرَُّ ييوِل ِإن ُكنييُتْم  

ُعْؤِمُنوَن ِبالّلِه َواْلَمْوِم اآلِخِر َذِلَك َخْمٌر َوَأْحَسُن َعْأِوياًل 
(2). 

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطمُعيوْا الّليَه َوَرُ يوَلُه َوَ َعَولَّيْوا َعْنيُه َوَأنيُتْم        واقول جل  كةره  

ُهْم َ َيْسَمُعوَنَوَ  َعُكوُنوْا َكالَِّذيَن َقاُلوا َ ِمْعَنا َو. َعْسَمُعوَن
(3). 

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنيوا َأِطمُعيوا اللَّيَه َوَأِطمُعيوا الرَُّ يوَل َو  ُعْبِطُليوا        واقول جل ثنةاؤه  

َأْعَماَلُكْم
(4). 

 وهكذا جاءت اآليات بالنداء الذى رعداأ المر بالطاعة واال دياه. 
 .––جعل القرآآ حمبة اهلل فى اتباهلل الرسول  -3

ُقْ  ِإن ُكنُتْم ُعِحبُّوَن الّلَه َفاعَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم الّلُه َوَيْغِفْر َلُكْم يقول جةل وعة  

ُذُنوَبُكْم
(5). 

قةةال ال جةةا : م نةةاه رج  قصةةدوا  اعتةةأ, قةةاق لوا مةةا رمةةركم بةةأ,إ  محاةةة ال  ةةد    
امةةأ علةةيهم والرسةةول  اعتةةأ لهمةةا, ورضةةاه بمةةا رمةةر, ومحاةةة   لهةةم علةةوه عةةنهم وإ  

أرحمتأ, واقال: الحب من   عصةمة و وقية , ومةن العاةاه  اعةة.. ومحاةة ال  ةد   
                                                

 . 4 /2 لسر القرآج ال حيم  (1)
 سورة النساء . 59اآلية  (2)
 سورة ال لال . 21, 20اآلية  (3)
 سورة محمد . 33اآلية  (4)
 سورة آل عمراج . 31اآلية  (5)
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  حيمةةأ لةةأ وهي تةةأ منةةأ, ومحاةةة   لةةأ رحمتةةأ لةةأ وإراه ةةأ الجميةةل لةةأ, و مةةوج بم نةةى 
 .(1)مدحأ وثنائأ عليأ

حاكمةةة علةةى كةةل مةةن اهعةةى محاةةة    –كمةةا يقةةول اأةةن ك يةةر  –واآليةةة المرامةةة  
هةو علةى الطراقةة المحمديةة, ق  ةأ كةا ب قةى هعةواه قةى  لةس المةر حتةى يتاةع ولةيس 

الشرع المحمدى والدين الن وى قى جميع رقوالأ ورق الأ.. قال الحسن وغيره: زعم قةو  
 .(2)ر هم يح وج   قاأت هم   أهذه اآلية

 أسلوب التحذير : -4
مخاللةة رمةره  نةذر بسةوء  حذر القرآج المجيد مةن مخاللةة رمةر الرسةول المةرام, لج 

ٌٍ َأْو  َفْلَمْحَذِر ال اقاة والمحل, قال     الى:  الَِّذينَ ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمِرِه َأن ُعِصمَبُهْم ِفْتَن

ٌٌ َأِلمٌم ُيِصمَبُهْم َعَذا
(3). 

 كر اأن ال ربى: رج رجً  ر ى اإلمةا  مالمةًا ققةال: يةا ربةا ع ةد   مةن ريةن رحةر ؟  
ققةال: إ ةى رراةد رج رحةر  مةن  ––من  ى الحليلة من حيث رحر  رسول    ققةةال:

ال  ل ل, قال: إ ى رراد رج رحر  مةن المسةجد مةن  -رى اإلما  مال  –المسجد, ققال 
عند الق ر, قال: ال ل ل ق  ى  رخشى علي  اللتنة, قال: ورى قتنةة قةى هةذا؟ إ مةا هةى 

ج  ةرى ر ة  سةاقه إلةى قضةيلة قصةر عنهةةا رميةال رزاةدها, قةال: ورى قتنةة رعحةم مةن ر
َفْلَمْحَذِر الَِّذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمِرِه َأن  : إ ى سم ه     الى يقول: ––رسول   

ٌٌ َأِلمٌم  ٌٍ َأْو ُيِصمَبُهْم َعَذا ُعِصمَبُهْم ِفْتَن
(4). 

                                                

 . 10, 9 /2الشلا  (1)
 . 316 /1ا حر  لسير القرآج ال حيم  (2)
 سورة النور . 63اآلية  (3)
 . 1413 /3ا حر رحكا  القرآج  (4)
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مَبُهْم َأن ُعِصيي – –وم نةةى اآليةةة: قليحةةةذر ولةةيخ  مةةةةن خةةالا شةةرا ة الرسةةول  

ٌٍ ٌٌ َأِلمٌم قى قلوبهم من كلر رو  لا  رو أدعة  ِفْتَن قى الد يا بقتل  َأوْ ُيِصمَبُهْم َعَذا
 .(1)رو حد رو حاس رو  حو  ل 

قال اأن الحاجب: عدى يخاللوج ب ن لما قى المخاللة من م نى التااعةد والحيةد,  
رج يقةال: يخةاللوج رمةره..  كأ أ قيل: الذين يحيدوج عن رمره بالمخاللة, وهةو رألةه مةن

" بم نةةى ب ةةد, والم نةى يقةةع خ قهةةم ب ةةد رمةةره كمةةا  قةةول: كةةاج المطةةر عةةن عنن وقيةل "
ٌٍ  راح, ور  متأ عن جوع.. وقولةأ  رى أة ء ومحنةة قةى الةد يا كمةا  َأن ُعِصيمَبُهْم ِفْتَني

روى عةةن مجاهةةد, وعةةن اأةةن ااةةاس اللتنةةة القتةةل, وقيةةل: أتسةةلين سةةلطاج جةةائر, "رو 
يم" قى اآلخةرة, وقيةل: قةى الةد يا.. وإعةاهة الل ةل للوجةوب, ق  ةأ   ةالى روجةب عذاب رل

قيهةا علةةى مخةةالا المةةر الحةةذر مةةن ال ةةذاب, و لةة   هديةةد علةةى مخاللةةة المةةر, وهةةو 
هليةةةل كةةةوج المةةةر للوجةةةوب إ  ال  هديةةةد علةةةى  ةةةرك غيةةةر الواجةةةب, وريضةةةًا أنةةةاء حكةةةم 

ه عنةةأ مةةن حيةةث المخاللةةة, الحةةذر عةةن ال ةةذاب إلةةى المخةةالا يقتضةةى رج يكةةوج حةةذر 
وإشةة ار اآليةةة أوجةةوب الحةةذر غيةةر خةةاف  -و لةة  إ مةةا يكةةوج إ ا رقضةةى إلةةى ال ةةذاب

 .(2)بقرانة وروهها قى م رن الوعيد أتوقع إصابة ال ذاب من المخاللة
ْعَلُموْا َأنََّما َوَأِطمُعواْ الّلهَ َوَأِطمُعواْ الرَُّ ولَ َواْحَذُرواْ َفِإن َعَولَّْمُتْم َفاوصد    القائل:  

َعَلى َرُ وِلَنا اْلَباَلُغ اْلُمِبُ 
(3). 

 نفى اإلمياآ عن من مل حيكم رسول اهلل ويرضى حبكمه :   -5

                                                

 . 3/319 لسير القرآج ال حيم  (1)
 . 227, 226 /18ا حر روح الم ا ى  (2)
 سورة المائدة .92اآلية  (3)



 ا حممود نصاريرض دكتور/

 - 62 - 

َفياَل َوَربِّييَك َ  ُيْؤِمُنييوَن َحتَّييَى ُيَحكُِّمييوَك ِفمَمييا َشييَجَر َبْمييَنُهْم  يقةول ربنةا جةل ثنةةاؤه  

ًا مِّمَّا َقَضْمَت َوُيَسلُِّموْا َعْسِلممًا ُثمَّ َ  َيِجُدوْا ِفي َأنُفِسِهْم َحَرج
(1). 

ةةرج ي   ––مةةن مقتضةةيات اإليمةةاج بةةالن ى   م المسةةلموج رسةةول   قةةى رى رمةةر حك 
يختللوج فيأ, ورى قضاء قضى بأ وجب اإل عاج لأ والرضةا والتسةليم بةأ, ولةيس هةذا 

نلس ره ةةى قحسةةب أةةل يكةةوج الرضةةا والتسةةليم أةة  ره ةةى ربيةةة, بحيةةث ال يكةةوج قةةى الةة
 شائاة لقضاء رسول   واآلية المرامة لها س ب   ول:

روى الاخةةارى قةةى صةةحيحأ عةةن عةةروة قةةال: خاصةةم ال بيةةر رجةةً  مةةن ال صةةار    -1
"اسةة  يةةا زبيةةر ثةةم ررسةةل المةةاء إلةةى  ––مةةن الحةةرة, ققةةال الن ةةى  (2)قةةى شةةراأ

 ج كةةةاج اأةةةن عمتةةة ؟ قتلةةةوج وجهةةةأ ثةةةمرجةةةارك" ققةةةال ال صةةةارى يةةةا رسةةةول  , 
قةةال: اسةة  يةةا زبيةةر ثةةم احةةاس المةةاء حتةةى يرجةةع الجةةدر, ثةةم ررسةةل المةةاء إلةةى 

لل بيةةر حقةةأ قةةى صةةراح الحكةةم حةةين رحلحةةأ  ––الن ةةى  (3)جةةارك, واسةةتوعى
وكاج رشار عليهما بةأمر لهمةا فيةأ سة ة, قةال ال بيةر: قمةا رحسةب  (4)ال صارى 

َحتََّى ُيَحكُِّموَك ِفمَما َشيَجَر   َفاَل َوَربَِّك َ  ُيْؤِمُنوَنهذه اآليات إال   له قى  ل  

َبْمَنُهْم
(5). 

                                                

 سورة النساء . 65اآلية  (1)
 الماء من الحرة إلى السهل . مسيل –الشراأ  (2)
 رى استوقى . (3)
 رى رغضاأ . (4)
 /8باب "ق  ورب  ال يامنوج حتى يحكموك فيما شةجر أيةنهم"  –رواه الاخارى كتاب التلسير  (5)

314 . 
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َفياَل َوَربِّيَك َ     ثم س ب آخر  كةره اإلمةا  الط ةرى عةن مجاهةد قةى قولةأ   ةالى    -2

... قةال: هةذا الرجةل اليهةوهى والرجةل ُيْؤِمُنوَن َحتََّى ُيَحكُِّموَك ِفمَما َشَجَر َبْمَنُهْم
 شرف .المسلم اللذاج  حاكما إلى ك ب اأن ال

َفياَل َوَربِّيَك َ     ورجح اأن جرار هذا القول, وقال: إ أ رولةى بالصةواب, لج قولةأ  

قى سيا  قصة الذين اأتدر   الخ ر عنهم  ُيْؤِمُنونَ َحتَّىَ ُيَحكُِّموكَ ِفمَما َشَجَر َبْمَنُهْم
وال هاللةة  ةدل علةى  ا ُأنيِزَل ِإَلْميَك   َأَلْم َعَر ِإَلى الَِّذيَن َيْزُعُميوَن َأنَُّهيْم آَمُنيوْا ِبَمي    بقولةأ 

ا قطةاع قصةتهم, ق لحةا  ب ةض  لة  أةا ض مةا لةم  ةأت هاللةة علةى ا قطاعةأ رولةةى.. 
ثةةم قةةال: وغيةةر مسةةتحيل رج  مةةوج اآليةةة   لةةه قةةى قصةةة المحتممةةين إلةةى الطةةاغوت, 

وا لة  قةى  ةرجيح  لة   (1)واكةوج قيهةا أيةاج مةا احةتمم فيةأ ال بيةر وصةاحاأ ال صةارى 
ط رى اأن ال ربى, وصرح أةذل  قةى قولةأ: اختةار الط ةرى رج يكةوج  ة ول اآليةة مع ال

اليهةةوهى, ثةةم  تنةةاول ب مومهةةا قصةةة ال بيةةر, وهةةو الصةةحيح.. وكةةل مةةن و قةةى المنةةاق  
قةةى الحكةةم قهةةو كةةاقر, لمةةن ال صةةارى زل زلةةة قةةأعرن عنةةأ  ––ا هةةم رسةةول   

 ةةه قلتةةة, ولةةيس  لةة  لحةةد , ورقةةال ع ر ةةأ ل لمةةأ بصةةحة يقينةةأ, ور هةةا كا––الن ةةى 
 .(2), وكل من لم يرن بحكم الحاكم ب ده قهو عا  آثم––ب د الن ى 

ول ل الذى هعا إلى  رجيح الس ب ال ا ى رج قول ال بير "قمةا رحسةب هةذه اآليةات  
 إال   له قى  ل " ليسه جازمة قا  ة وإ ما محتملة..

, قةة ج القاعةةدة ال امةةةة وسةةواء ركةةاج السةة ب موقةةا ال بيةةر مةةةع ال صةةارى رو غيةةره 
المتلةة  عليهةةا أةةين ال لمةةاء رج ال  ةةرة ب مةةو  الللةةل البخصةةو  السةة ب. والةةذى ي نينةةا 

 قى هذا المقا  ما  دل عليأ اآلية المرامة .
 وجوب رج يكوج الرسول هو الحكم قى كل رمر يكوج موضع   اع .   -ر

                                                

 . 524 /8جامع ال ياج  (1)
 .10/163وممن رجح  ل  اللخر الرازى ريضًا  456 /1رحكا  القرآج (2)



 ا حممود نصاريرض دكتور/

 - 64 - 

 .––التسليم المطل  بكل حكم يحكم بأ الرسول  -ب

ا بكةةل الرضةةا واليقةةين, بحيةث ال يكةةوج قةةى الةةنلس رثةةر شةةائاة رج يكةوج ق ةةول هةةذ   - 
 منأ .

رى ال يكو ةةوج مةةامنين حتةةى يحكمةةوك  َفيياَل َوَربِّييَك َ  ُيْؤِمُنييونَ  ققولةةأ سةةاحا أ  
" ره لةة عمهم ر هةةم مامنةةوج, والم نةةى لةةيس المةةر كمةةا ي عمةةوج ر هةةم آمنةةوا,  وقيةةل: "

ا اختللةةةةوا فيةةةةأ. والحةةةةر  الشةةةة  وهةةةةم يخةةةةاللوج حكمةةةة .. "فيمةةةةا شةةةةجر أيةةةةنهم" رى فيمةةةة
 .(1)والضي  "واسلموا  سليمًا" لما رمر هم بأ ق  ي ارضو  , أل يسلموا لحكم 

حيةث رقسةم   سةاحا أ أنلسةأ علةى  َفياَل َوَربِّيكَ   واآلية المرامة صدرت بالقسةم  
 لةى اإليمةةاج عةةن العاةةاه حتةةى يحكمةةوا رسةةول   قةةى كةةل مةةا شةةجر أيةةنهم مةةن الةةدقي  

ل, ولةةةم يكتةةةا قةةةى إيمةةةا هم أهةةةذا التحكةةةيم بمجةةةرهه حتةةةى ينتلةةةى عةةةن صةةةدورهم والجليةةة
الحر  والضي  عن قضائأ وحكمأ, ولم يكتا منهم ريضًا أذل  حتةى يسةلموا  سةليمًا, 

ٍٍ ِإَذا َقَضيى اللَّيُه َوَرُ يوُلُه     وانقاهوا ا دياهًا, قال     ةالى:  َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َو  ُمْؤِمَن

َيُكونَ َلُهمُ اْلِخَمَرةُ ِمْن َأْمِرِهمْ َوَمن َيْعِع اللََّه َوَرُ وَلُه َفَقْد َض َّ َضالً  مُِّبمنًا  َأْمراً َأن
(2). 

–قةأخ ر سةاحا أ ر ةةأ لةيس لمةامن رج يختةةار ب ةد قضةائأ سةةاحا أ وقضةاء رسةةولأ  
–  ً(3)ومن  خير ب د  ل  ققد ضل ض اًل م ينا. 

 

                                                

 . 124 /2ير ا حر زاه المس (1)
 سورة الح اب . 36اآلية  (2)
 . 51 /1اأن الديم "رع   الموق ين"  (3)
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 امتيييٍاخل

قطةةوف مةةن راةةان القةةرآج المجيةةد ... وقطةةرة مةةن ينةةاأيع التمةةرام اإللهةةى التةةى ال  
ا  ا هةةةا وال  دةةةيض .. وقةةةاس مةةةن النةةةور المتةةةأل  الةةةذى ال يخ ةةةو سةةةناه وال ي يةةةد. يجةةة

رسجيها إلى صةاحب المقةا  المحمةوه والحةون المةوروه يةو  يقةا الخلة  جمي ةًا أةين 
 يدى  و ال رى المجيد الل ال لما يراد ..

إلى صاحب المقا  الجل سيد ولةد آه  الةذى حاةاه ربةأ بلضةائل لةم يحةل أهةا   ةى  
وال ملةةة  مقةةةرب .. ومةةةن ثةةةم "لةةةو وقةةةا الخلةةة  جمي ةةةا ورو ةةةوا مةةةن قةةةوة ال يةةةاج مرسةةةل 

وقصاحة اللساج قلن يلوا بصورة واحدة مةن صةور التمةرام واإلجة ل لحةب خلة    
مذ يراها مليكها قضةه عمرهةا قةى المةدح وال نةاء لوقلةه قةى إلى    ولو رج ال لس 

ِإنَّ اللَّيييَه الحةةة  جةةةل  كةةةره   تةةةل وخشةةةوع بكةةةل إجةةة ل وإكاةةةار خاضةةة ة رمةةةا  قةةةول 

 .َوَمَلاِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْمِه َوَ لُِّموا َعْسِلممًا
وحسةةب سةةةيد الولةةةين واآلخةةةران  مرامةةةا وإجةةة اًل  كةةةره قةةةى المةةةأل العلةةةى إلةةةى رج  

يةةر الرن والسةةموات واقةةا الخلةة   نلطةةر السةةماء و نمةةدر النجةةو  و  ةةدل الرن غ
 عليهم شهيدًا. أين يدى الح  واكوج الرسول 

وإ ا كةاج الحة  سةي طيأ حتةى  َوَلَسْوَف ُيْعِطميَك َربُّيَك َفَتْرَضيى   وحساأ قةول ربةأ  
 يرضيأ قمن من الاشر يستطيع رج يلى ولو بج ء من حقأ ..

مكا ةةةًا عليةةةًا .. إ ةةةأ  لمةةةن "حسةةة نا القةةةرآج أيا ةةةًا وقةةةد سةةةما بصةةةاحب الخلةةة  ال حةةةيم 
 المكاج ال ئ  الذى ار ضاه لأ من ررسلأ هاهيًا وبشيرًا وسراجًا منيرا ..

وما  كر أ من صور التمرام واإلج ل قطرة من فيض  داه  وقةاس مةن  ةور هةداه  
أيةده الشةةرالة  .. رسةأل   رج  مةةوج لنةا  ةةورًا يةو   لقةةاه ورج يسةقنا مةةن حةون   يةةأ 

أ ب دها رأدًا وصلى   وسلم وبارك على الهةاهى الاشةير والسةرا  شربة هني ة ال  حم
 المنير سيد ا محمد ... 
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