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 ملخص البحث

 ..دوبع. وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني، احلمد هللا رب العاملني
فهذا حبث ميسر يف بيان مواقف أهل الكتاب واملنافقني ومؤمين اجلن من القرآن يف ضوء الكتاب 

، وكمال اخلضوع واخلشوع يف مواقف املؤمنني من أهل الكتاب واجلن، نرى فيه الصدق يف اإلميان، العزيز
، واإلعراض، ودحيث الصد، ونرى فيه كذلك على النقيض مواقف الكفار من أهل الكتاب واملنافقني

 .واالستكبار عن قبول احلق، والتعنت
هنا نرى اهلدف البارز من سياق هذه املواقف العجيبة وهو تبشري من آمن من اليهود والنصارى 

وحتذير الكفار من أهل ، واجلن بالفوز يف اآلخرة والسعادة يف الدنيا كما حصل ذلك ملن آمن قبلهم
بيل من سبقهم من املعاندين املستكربين بأهنم إن مل يذعنوا هلذا الكتاب واملنافقني واجلن من سلوك س

 .ولن يفلتوا منه حبال، لن جيدوا موئالً لفرار، الكتاب املبني فإن العذاب والدمار ينتظرهم يف اآلخرة
ويف ، تناولت يف األول مواقف أهل الكتاب مؤمنهم وكافرهم، قسمت البحث إىل ثالثة فصول

وسلكت ، وجعلت حتت كل مبحث ما يناسبه، ويف الثالث موقف املؤمنني من اجلن، نيالثاين موقف املنافق
وقد ، ومل أتعرض للمباحث التحليلية إال مبا تفرضه طبيعة البحث، يف ذلك منهج التفسري املوضوعي

واجتهدت يف ربط املوضوع بقضايا العصر والواقع الذي ، حرصت على اختيار املصادر األصلية يف البحث
، وكلي أمل ورجاء أن ينفع اهللا ـ عز وجل ـ به كلَّ من قرأه وتأمله، شه للحاجة الشديدة يف ذلكنعي
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وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وآله ، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وما ذلك على اهللا ـ بعزيز
 .وصحبه أمجعني

JJJ@
†îè·Z@

لكرمي أحب أن قبل الدخول يف احلديث عن مواقف أهل الكتاب من القرآن ا
 .أشري هاهنا إىل عدة حقائق يف ثالثة مطالب

@Þëþa@kÜİ½a@ZæeŠÔÛbi@æb¹⁄a@óÜÇ@lbnØÛa@Ýçc@sy@
حث أهل الكتاب على اإلميان بالقرآن أمر قرره اهللا ـ عز وجل ـ يف 
القرآن؛ وهذا يشري إىل أمهية دعوة أهل الكتاب إىل النظر يف القرآن واالعتبار مبا فيه 

قل يا أهل الكتاب لستم على شيء : كما قال ـ جل وعال ـ،  إىل احلقمن الدعوة
حىت تقيموا التوراة واإلجنيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثرياً منهم ما أنزل 

  .)١(إليك من ربك طغياناً وكفراً فال تاَس على القوم الكافرين
يسوا على شيء هنا يوجه اهللا ـ عز جل ـ اخلطاب إىل أهل الكتاب بأهنم ل

ويعملوا ، من الدين حىت يؤمنوا بالكتب املرتلة من عند اهللا ـ تعاىل ـ مما هي بأيديهم
 وما أنزل إليكم من ربكم: وخص القرآن بالذكر يف قوله ـ سبحانه ـ، مبا فيها

بعد ذكر التوراة واإلجنيل ألن من مل يؤمن بالقرآن فليس مؤمناً وإن آمن جبميع 
 بأنه القرآن هو الذي ورد عن السلف ما أنزل إليكم من ربكمووتفسري ،الكتب

وعلى الرغم من كون آيات القرآن هي  ، )٢(كما قال جماهد بن جرب ـ يرمحه اهللا ـ
وقد َعلّل لذلك اإلمام ، املقصودة بالذات فقد قُدم عليها ذكر التوراة واإلجنيل

استنـزاالً هلم عن رتبة ، دةرعاية حلق الشها: " بقوله)٣("روح املعاين"األلوسي يف 
: وقوله، يريد بذلك أن يف التوراة واإلجنيل ما يشهد بصحة القرآن وأنه حق" الشقاق

ما أنزل (وقد يراد بـ، استنـزاالً اخل أي استدعاء هلم أن ال يشاقوا اهللا ورسوله ز 
ن ويؤيد ذلك ما أخرجه اب، لكن األول أوىل ... )٤( سائر الكتب السماوية..إليكم

 عـن ابن عبــاس )٦("فتح الباري" بسنٍد حسنه ابن حجر يف )٥(أيب حامت يف تفسريه
، يا حممد: جاء مالك بن املصيف ومجاعة من األحبار فقالوا: ـ رضي اهللا عنهما ـ قال

وتؤمن مبا عندنا من التوراة وتشهد أهنا حق ، ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه
وكتمتم ، م أخذمت وجحدمت ما فيها مما أُخذ عليكم من امليثاقبلى ولكنك: قال، من اهللا
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فإنا نأخذ ما يف أيدينا فإنا : قالوا. فتربأت من أحداثكم. منها ما أمرمت أن تبينوه للناس
قل يا أهل : على اهلدى واحلق وال نؤمن بك وال نتبعك فأنزل اهللا ـ تعاىل ـ فيهم

 اآلية  واإلجنيل وما أنزل إليكم من ربكمالكتاب لستم على شيء حىت تقيموا التوراة
هو ) وما أنزل إليكم من ربكم(وهذا يدل على أن املراد بـ : ")٧(قال ابن حجر

 ".القرآن
ما يف القرآن آية أشد علّي مــن : "ويشهد هلذا التفسري قول سفيان الثوري

لستم على شيء حىت تقيموا التوراة واإلجنيل وما أنزل إليكم من ربكمعين أن من  ي
 .مل يعمل مبا أنزل اهللا يف كتابه فليس على شيء

وآمنوا : يقول سبحانه، وحنو ذلك قرره اهللا ـ عز وجل ـ يف سورة البقرة
مبا أنزلت مصدقاً ملا معكم وال تكونوا أول كافر به وال تشتروا بآيايت مثناً قليالً وإياي 

  .)٨(فاتقون
 . راجع إىل القرآنل كافر بهأوومرجع الضمري يف قوله ـ سبحانه ـ 

أي ال يكونوا أول كافر به من ، هو راجع إىل حممد : وقال بعضهم
ذلك ، ألهنما متالزمان، جنسكم أهل الكتاب بعد مساعكم مببعثه والقوالن صحيحان

  )٩(. فقد كفر بالقرآنومن كفر مبحمد  ، أن من كفر بالقرآن فقد كفر مبحمد 
مع أنه قد كفر به آخرون من غري بين ) أول كافر به(:كيف قيل: فإن قال قائل

 إسرائيل مثل كفار قريش وغريهم من العرب؟
أول من كفر به من بين إسرائيل : أن املراد من اآلية واهللا أعلم ـ: واجلواب

فكفرهم به يستلزم أول ، فإن يهود املدينة أول بين إسرائيل خوطبوا بالقرآن، مباشرة
  .)١٠(من كفر به من جنسهم

ïãbrÛa@kÜİ½a@ZÕy@æeŠÔÛa@æc@æìàÜÈí@lbnØÛa@Ýçc@
هذه حقيقة قررها اهللا ـ عز وجل ـ يف القرآن ال مناص منها ألهل الكتاب 

يقول ـ ، ألن املخرب بذلك هو من يعلم السر وأخفى، الذين ينكرون القرآن ويكذبونه
صالً والذين أفغري اهللا أبتغي حكماً وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مف: سبحانه ـ
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  .)١١(آتيناهم الكتاب يعلمون أنه مرتل من ربك باحلق فال تكونن من املمترين
،  يريد به القرآنيعلمون أنه مرتل من ربك: فقولـه ـ سبحانه ـ

ألن العلم ال يكون إال حقاً خبالف الظن فقد يكون حقاً ، ومل يقل يظنون) يعلمون(وقال
وأنه مرتل من ،  عندهم علم ويقني أن القرآن حقفأهل الكتاب إذاً، وقد يكون باطالً

 .ليس بسحر وال بكالم بشر كما يزعم املشركون، عند اهللا ـ تعاىل ـ
من بين ، فالذين آتيناهم الكتاب وهو التوراة واإلجنيل: "يقول الطربي

يقول فصالً بني ، يعين القرآن وما فيه باحلق، يعلمون أنه مرتل من ربك باحلق، إسرائيل
يدل على صدق الصادق يف علم اهللا ـ تعاىل ـ وكذب الكاذب ،  احلق والباطلأهل

فال تكونن يا حممد من املمترين أي من الشاكني يف حقيقة األنباء اليت ، املفتري عليه
  .)١٢("جاءتك من اهللا

والكتاب الذي أنزل مفصالً هو القرآن العريب : "وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
،  أخرب أن الذين آتاهم الكتاب يعلمون أنه منـزل من اهللا باحلقوقد، باتفاق الناس

فإن العلم ال يكون إال " يقولون: "ومل يقل) يعلمون(فقال ، والعلم ال يكون إال حقاً
  .)١٣("وذكر علمهم ذكر مستشهد به، خبالف القول، حقاً

إهنم يعلمون ذلك ومل يقل إهنم يظنونه أو : وقال: "وقال الشيخ كذلك
والعلم ال يكون إال حقاً مطابقاً للمعلوم خبالف القول والظن الذي ينقسم إىل ، ونهيقول

 .هـ.  أ)١٤("حق وباطل
وال شك أن هذه اآلية الكرمية حتذير وهتديد ألهل الكتاب من اإلعراض عن 

وبيان أن من مل يؤمن هبذا الكتاب ويعمل مبا فيه ، االهتداء هبذا الكتاب واإلميان مبا فيه
 .ه جزاء إال النار وبئس القرارفليس ل

إننا إذا تأملنا واقع أهل الكتاب اليوم نرى أهنم ال يزالون يعلمون أن القرآن 
وما يزالون يعلمون أن قوة هذا الدين إمنا تنبثق من هذا احلق ، مرتل من عند اهللا باحلق

ذا وما يزالون ـ من أجل علمهـم هب، ومن هذا احلق الذي حيتويه، الذي يتلبس به
وأشد هذه احلرب ، كله ـ حياربون هذا الدين وحياربون هذا الكتاب حرباً ال هتدأ

وأنكاها هو حتويل احلاكمية عن شريعة هذا الكتاب إىل شرائع كتب أخرى من صنع 
وال يصبح لدين اهللا ، وجعل غري اهللا َحكًماً حىت ال تقوم لكتاب اهللا قائمة، البشر
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يوم كانت ، البالد اليت كانت األلوهية فيها هللا وحدهوإقامة ألوهيات أخرى يف . وجود
وال تشاركها شريعة أخرى وال يوجد إىل جوار كتاب ، حتكمها شريعة اهللا اليت يف كتابه
ويرجع ، وأصول التشريعات، تستمد منها أوضاع اجملتمع، اهللا ـ تعاىل ـ كتب أخرى

وأهل الكتاب من ، آياتهإليها ويستشهد بفقراهتا كما يستشهد املسلم بكتاب اهللا و
وكِل حكم يقام ملثل ،ومن وراء كل وضٍع، صليبيني وصهيونيني ـ من وراء هذا كله

  .)١٥(هذه األهداف اخلبيثة
sÛbrÛa@kÜİ½a@ZæbàÓ@lbnØÛa@Ýçc@ZæëŠÏb×ë@æeŠÔÛbi@æìäßûß@

وأهنم ليسوا ، هذا أمر قرره اهللا ـ عز وجل ـ يف القرآن يف شأن أهل الكتاب
، اخلائف من اهللا ـ تعاىل ـ، املصدق برسول اهللا ز ، هم املؤمن بالقرآنسواء بل في

، املعرض عنه، احملرف للحق، وفيهم الكافر املعاند، املتطلع إىل عفوه ومغفرته يف اآلخرة
ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا يقول ـ سبحانه ـ ، املفرط يف العداوة

ولو أهنم أقاموا التوراة واإلجنيل وما أنزل . عيمعنهم سيئاهتم وألدخلناهم جنات الن
إليهم من رهبم ألكلوا من فوقهم ومن حتت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثري منهم ساء 

  .)١٦(ما يعملون
وهم الذين آمنوا ، عادلة غري غالية وال مقصرة: أمة مقتصدة: "قال البيضاوي

ونه وفيه معىن التعجب أي ما وكثري منهم ساء ما يعملون أي بئس ما يعمل مبحمد 
 .) ١٧("واإلفراط يف العداوة، أسوأ عملهم وهو املعاندة وحتريف احلق واإلعراض عنه

يكفرون بآيات وملا ذكر اهللا ـ عز وجل ـ أهل الكتاب ذكر  أن منهم َمْن 
ليسوا سواء من أهل الكتاب  مث قال يف اآلية بعدها )١٨(اهللا ويقتلون األنبياء بغري حق

يؤمنون باهللا واليوم اآلخر .  قائمة يتلون آيات اهللا آناء الليل وهم يسجدونأمة
. ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ويسارعون يف اخلريات وأولئك من الصاحلني

  .)١٩(وما يفعلوا من خري فلن يكفروه واهللا عليم باملتقني
كفروا لن تغين عنهم إن الذين فهم الذين عناهم اهللا بقوله : وأما الكفار منهم

  .)٢٠(أمواهلم وال أوالدهم من اهللا شيئاً وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
وبيان أن منهم املؤمن والكافر دعوة ، وال شك أن هذا التقسيم ألهل الكتاب

وحتذير ، هلم صرحية إىل اإلذعان للحق ملا سيلقى أهله من احلبور والسرور يوم القيامة
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فإن من يفعل ذلك سيلقى اجلزاء الرادع ، يق الكفر والضاللة والعنادهلم من سلوك طر
 .وبئس القرار، له يوم القيامة باخللود يف النار

Þëþa@szj½a@ZlbnØÛa@Ýçc@åß@´äßû½a@ÑÓìß@
 وفيه ثالثة مطالب
 .التصديق: املطلب األول
 .الفرح: املطلب الثاين
 .البكاء: املطلب الثالث

Þëþa@kÜİ½a@Zí†–nÛa@ÕZ@
هذا املوقف يبني حال املؤمنني من أهل الكتاب جتاه القرآن وأهنم يؤمنون به 

قـال ، ويصدقونه وال يكذبونه كما قرر ذلك ربنا ـ عز وجل ـ يف مجلة من اآليات
وإذا يتلى عليهم قالوا . الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون: ـ سبحانه ـ

أولئك يؤتون أجرهم مرتني مبا . ا من قبله مسلمنيآمنا به إنه احلق من ربنا إن كن
وإذا مسعوا اللغو أعرضوا عنه . صربوا ويدرءون باحلسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون

  .)٢١(وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سالم عليكم ال نبتغي اجلاهلني
  وكالمها)٢٢( أي بالقرآن أو الرسولهم به يؤمنون: فقولـه ـ سبحانه ـ

وإذا يتلى : ويقوي األول قولـه ـ تعاىل ـ بعُد، ألنه ال تعارض بينهما، صواب
  .)٢٤( يعين القرآنقالوا آمنا بهو ، )٢٣( يعين القرآنعليهم

وهؤالء املؤمنون هم خرية أهل الكتاب وصفوهتم سواء كانوا هوداً أو 
يالً كما ُوِجد وقد توجد هذه الصفة يف اليهود ولكن قل، لكن النصارى أكثر، نصارى

ومل يبلغوا ، يف عبداهللا بن سالم ـ رضي اهللا عنه ـ وأمثاله ممن آمن من أحبار اليهود
وقد ، كثري منهم الذين يؤمن بالقرآن ويسلم، أما النصارى فكما تقدم، عشرة أنفس

حبضرة ) كهيعص( أن جعفر بن أيب طالب ـ رضي اهللا عنه ـ ملّا قرأ سورة)٢٥(ثبت
شة وعنده البطاركة والقساوسة بكى وبكوا معه حىت أخضبوا النجاشي ملك احلب

 .حلاهم
وذكر ابن كثري حديثاً هنا وهو ما رواه أنس بن مالك ـ رضي اهللا عنه ـ 

: فقال بعض الناس" استغفروا ألخيكم : "ملّا ُتويف النجاشي قال رسول اهللا : قال
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هل الكتاب ملن يؤمن وإن من أ:فرتلت، يأمرنا أن نستغفر لعلج مات بأرض احلبشة
  .)٢٦(باهللا وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعني هللا

وهذا الذي قرره اهللا ـ عز وجل ـ يف سورة املائدة قرره سبحانه يف سورة 
لكن الراسخون يف العلم منهم واملؤمنون يؤمنون مبا : إذ يقول ـ سبحانه ـ، النساء

  .)٢٧(...أنزل إليك وما أنزل من قبلك
ـ سبحانه ـ إمياهنم هنا بالقرآن بعد أن بني أن منهم من احنرف عن ذكر 

فبظلم من الذين هادوا حرمنا : االستقامة ومترد وعصى فعوقب جزاء كفره وطغيانه
وأخذهم الربا وقد ُنهوا عنه . عليهم طيبات أحلت هلم وبصدهم عن سبيل اهللا كثرياً

  )٢٨(منهم عذاباً أليماًوأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين 
وهم الراسخون يف ، وهذه اآلية الكرمية يف إميان بعض أهل الكتاب بالقرآن

والراسخون يف العلم هم الثابتون يف الدين الذين هلم قدم ، العلم منهم واملؤمنون
 فهؤالء يؤمنون بالقرآن الذي أنزله اهللا ـ تعاىل ـ على حممد ، راسخة يف العلم
ألهنم قد علموا مبا قرءوا ، أنزهلا اهللا ـ تعاىل ـ على األنبياء السابقنيوبالكتب اليت 

ومبا أتتهم به أنبياؤهم أن حممداً رسول اهللا ـ عليه الصالة ، من كتب اهللا ـ تعاىل ـ
 بالعلم وأنه جيب عليهم اتباعه ال يسعهم غري الذي علموا من أمره ، والسالم ـ

فهم لذلك من علمهم ورسوخهم .. هم إياهم بذلكالراسخ يف قلوهبم من إخبار أنبيائ
يف العلم يؤمنون مبا أنزل إىل النيب ز من القرآن ومبا أنزل من قبله من سائر الكتب كما 

لكن الراسخون يف العلم :(أخرج الطربي يف تفسريه عن قتادة ـ رمحه اهللا ـ يف قوله
استثىن اهللا ـ تعاىل ـ : الق) منهم واملؤمنون يؤمنون مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك

وكان منهم من يؤمن باهللا وما أنزل عليهم وما أنزل على ،  من أهل الكتاب)٢٩(أُْشِبيَّةً
  .)٣٠(يؤمنون به ويصدقون به ويعلمون أنه احلق من رهبم، نيب اهللا

وأسد بن ، وقد ذكر أن هذه اآلية نزلت يف عبداهللا بن سالم وثعلبة بن سعية
الذيني دخلوا يف اإلسالم وصدقوا مبا أرســل اهللا بــه  سعية وأسد بن عبيد 

  .)٣١( حممداً 

@ïãbrÛa@kÜİ½a@ZæeŠÔÛa@ÞaŒãhi@ŠÐÛaZ@
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هذا أحد مواقف أهل الكتاب جتاه القرآن كما ذكر ذلك ـ سبحانه ـ يف 
والذين آتيناهم الكتاب يفرحون مبا أنزل : إذ يقول ـ سبحانه ـ، سورة الرعد

  .)٣٢(إليـك
ونقل  ، )٣٣(اهد بن جرب ـ يرمحه اهللا ـ إهنم مؤمنو أهل الكتابقال جم

فلما ، كان ذكر الرمحن يف القرآن قليالً يف أول ما أُنزل: القرطيب عن أكثر العلماء
أسلم عبداهللا بن سالم وأصحابه ساءهم قلة ذكر الرمحن يف القرآن مع كثرة ذكره يف 

قل ادعوا اهللا أو ادعوا :  ـ تعاىل ـفأنزل اهللا، فسألوا النيب ز عن ذلك، التوراة
ما بال حممد يدعو إىل إله :  فقالت قريش)٣٤(الرمحن أياً ما تدعوا فله األمساء احلسىن

واِهللا ما نعرف الرمحن إال رمحن اليمامة ، اهللا والرمحن: فأصبح اليوم يدعو إهلني، واحد
وهم يكفرون  )٣٥(وهم بذكر الرمحن كافرونفنـزلت ، يعنون مسيلمة الكذاب

والذين : ففرح مؤمنو أهل الكتاب بذكر الرمحن فأنزل اهللا ـ تعاىل ـ)٣٦(بالرمحن
 .)٣٧( اآليةآتيناهم الكتاب يفرحون مبا أنزل إليك

وال شك وال ريب أن املؤمن يفرح مبا أنزل من آيات القرآن ألهنا تدله على 
 ـ جل جالله ـ مبا فيها تقربه من مرتلة الرمحن الرحيم، وحتذره من كل شر، كل خري

مبا فيها من أمساء اهللا ـ ، من بيان عظمة اهللا ـ عز وجل ـ وقدرته الباهرة القاهرة
 .واآلالء اجلسيمة على العباد، تعاىل ـ وصفاته الدالة على املعاين العظيمة

وليعلم العبد املؤمن أن الفرح مبا أنزل اهللا ـ عز وجل ـ من آيات القرآن 
وهذا خبالف ، ألن من فرح بالقرآن فقد فرح بأعظم مفروح به، لوبأرفُع درجات الق
 .فإنه يكون ظاملاً لنفسه ألنه يكون قد وضع الفرح يف غري موضعه، من فِرح بغريه

والعبد املسلم إذا استقر يف قلبه ومتكن فيه العلم بكفايته ـ سبحانه ـ لعبده 
ام مما هو مسطر يف آيات القرآن ورمحته له وحلمه عنه وبره به وإحسانه إليه على الدو

فال يزال ، أوجب له ذلك الفرح والسرور أعظم من فرح كل حمب بكل حمبوب سواه
وهذا خبالف غري  ، )٣٨(مترقياً يف درجات العلو واالرتفاع حبسب رقيه يف هذه املعارف

املؤمن فإنه يسؤوه ما خيالف قواعده الباطلة مما أنزل من آيات القرآن كما قال ابن 
  .)٣٩(القيم
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وإذا كان اهللا ـ عز وجل ـ قد ذكر عن أهل الكتاب أهنم يفرحون مبا نزل 
 أحق بالفرح من القرآن فإن أولياء اهللا ـ عز وجل ـ وأتباع رسوله حممد 

وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم : كما قال ـ جل وعال ـ، بالقرآن
  .)٤٠(إمياناً وهم يستبشرونزادته هذه إميانا فأما الذين آمنوا فزادهتم 

قل بفضل اهللا وبرمحته فبذلك فليفرحوا هو خري مما : وقال ـ تبارك امسه ـ
ورمحته أن ، فضل اهللا القرآن:  قال أبو سعيد اخلدري ـ رضي اهللا عنه ـ)٤١(جيمعون

فضل اهللا ورمحته اإلسالم الذي هداكم : وقال هالل بن يساف ، )٤٢(جعلكم من أهله
وقال ابن  ، )٤٣(آن الذي علمكم هو خري من الذهب والفضة الذي جتمعونوالقر، إليه

فضل اهللا اإلسالم : عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ واحلسن وقتادة ومجهور املفسرين
  .)٤٤(ورمحته القرآن

وما ذكره اهللا ـ عز وجل ـ من فرح أهل الكتاب بآيات القرآن هو فرح 
ذلك أن فرحه يدل على رضاه ، يه العبديثاب عل، وهو من اإلميان، القلب كما تقدم

والفرح باهللا ، يفرح حبصوله له، فالفرح بذلك على قدر حمبته، بل هو فوق الرضا، به
وله عبودية ،  وسنته وكالمه حمض اإلميان وصفوته ولبهوأمسائه وصفاته ورسوله 

ئه وصفاته وفرحه باهللا وأمسا، وسروره، فابتهاج القلب، وأثر القلب ال يعرب عنه، عجيبة
والفرح يف اآلخرة باهللا ، بل هو جل عطاياه، وكالمه ورسوله ز ولقائه أفضل ما ُيعطاه

فالفرح بالوصول إىل احملبوب يكون على ، ـ تعاىل ـ ولقائه حبسب الفرح به يف الدنيا
وهـو فرحـه مبا َمْن اهللا ، وله فرح آخر،فهذا شأن القلب، حسب قوة احملبة وضعفها

وكلما ، يه من اإلخالص له والتوكل عليه والثقة به وخوفه ورجائهـ عز وجل ـ عل
، عجيبة الشأن، وله فرحة أخرى عظيمة الوقع، متكن يف ذلك قِوي فرحه وابتهاجه
فإن هلا فرحة عجيبة ال نسبة لفرحة املعصية إليها ، وهي الفرحة اليت حتصل له بالتوبة

يزيد على لذة املعصية وفرحتها أضعافاً ولو عرف العاصي أن لذة التوبة وفرحتها ، البتة
  )٤٥(.مضاعفة لبادر إليها أعظم من مبادرته إىل لذة املعصية

وال شك أن هذه األمور اليت تقدم ذكرها مما ُيسطر يف آيات القرآن بيانه 
والذين آتيناهم : وهو داخل حتت ما أمجله ربنا ـ سبحانه ـ بقوله، وتوضيحه

 .يكالكتاب يفرحون مبا أنزل إل
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عندما خيضع املرء للحق متجرداً من كل هوى وشهوة يشعر باقشعرار جلده 

فتسيل ، فيخشع عند ذلك قلبه مث تتبع ذلك تلك الدموع، ملا نزل من آيات القرآن
وتلك هي حال املؤمنني ، على وجنتيه تعظيماً ملنـزل هذا الكتاب ـ تبارك وتعاىل ـ

 الذين كانوا سائرين على منهج املؤمنني من أصحاب حممد ، أهل الكتابمن 
ها هو . متصفني هبذا الوصف كما تقدم معنا عند ذكرنا لصفاهتم وموقفهم من القرآن

القرآن الكرمي يذكرنا هبذا املوقف العظيـم عند مؤمـين أهــل الكتــاب يقول 
رى أعينهم تفيض من الدمع مما وإذا مسعوا ما أنزل إىل الرسول ت: ـ سبحانه ـ

  .)٤٦(عرفوا من احلق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين
ألهنم ، هكذا تأثر هؤالء املؤمنون من النصارى بآيات القرآن فأجهشوا بالبكاء

 .فألجل ذلك تأثروا به، مسعوه مساع فقه وقبول
بعث : ال يف سبب نزل اآلية عن السدي ق)٤٧(وقد أخرج الطربي يف تفسريه

فقرأ عليهم رسول اهللا ،  اثين عشر رجالً يسألونه ويأتونه خبربهالنجاشي إىل النيب 
وكان منهم سبعة رهبان ومخسة قسيسون، أو مخسة رهبان وسبعة ،  القرآن فبكوا

وإذا مسعوا ما أنزل إىل الرسول ترى أعينهم : فأنزل اهللا ـ تعاىل ـ فيهم، قسيسون
 ....وا من احلقتفيض من الدمع مما عرف

فيض العني من الدمع امتالؤها ): "تفيض من الدمع(يقول ابن جرير يف معىن
 هـ.  ا)٤٨("منه مث سيالنه منها كفيض النهر من املاء

ويف قصة جعفــر بن أيب طالب وباقي أصحابــه ممن هاجـر إىل احلبشة 
 عندما طلب وذلك، ـ رضي اهللا عنهم ـ مع النجاشي ما نيبئ هبذه الصفة العظيمة

ذكر رمحة . كهيعص:  فقرأ عليه جعفر صدر سورة مرميالنجاشي شيئاً مما جاء به 
قال رب إين وهن العظم مين واشتَعل . إذ نادى ربه نداء خفياً. ربك عبده زكريا

وإين خفُت املوايل من ورائي وكانت امرأيت . الرأس شيباً ومل أكن بدعائك رب شقياً
 اآليات ..يرثين ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضياً. ياًعاقراً فهب من لدنك ول
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لقد بكى النجاشي ! فماذا حدث ملا قرأ جعفر اآليات الكرمية يف صدر سورة مرمي؟
والظاهر أن النجاشي ، وبكى أساقفته حىت ابتلت كتبهم اليت حيملوهنا، حىت ابتلت حليته

ما تلي عليهم من سورة ومن معه كانوا قد درسوا من لسان العرب ما فهموا به 
  .)٤٩(مرمي

إن تأثر هؤالء املؤمنني من النصارى بالقرآن وخشوعهم أمر لفت القرآن 
 :الكرمي أنظار املؤمنني إليه يف هناية سورة آل عمران عندما قال ـ جل شأنه ـ

 وإن من أهل الكتاب ملن يؤمن باهللا وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعني هللا ال
  .)٥٠(يات اهللا مثناً قليالً أولئك هلم أجرهم عند رهبم إن اهللا سريع احلسابيشترون بآ

إن ذلك الفيض من الدموع وهذا اخلشوع يدل داللة واضحة على ذلك 
والذي ال جيدون له يف أول األمر كفاء من التعبري إال ، التأثر العميق باحلق الذي مسعوه

بشرية حني يبلغ هبا التأثر درجة أعلى وهي حالة معروفة يف النفس ال، الدمع الغزير
 .وليطلق الشحنة احلبيسة من التأثر العميق العجيب

وهؤالء املؤمنون من النصارى ال يكتفون هبذا الفيض من الدمع وال يقفون 
والشعور باحلق الذي ، موقفاً سلبياً من احلق الذي تأثروا به هذا التأثر عند مساع القرآن

إهنم ال يقفون موقف املتأثر الذي تفيض عيناه .. من سلطانحيمله واإلحساس مبا له 
إمنا هم يتقدمون ليتخذوا من هذا احلق موقفاً إجيابياً ! بالدمع مث ينتهي أمره مع هذا احلق

وإعالن هذا اإلميان ، واإلذعان لسلطانه، واإلميان به، موقف القبول هلذا احلق، صرحياً
. يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين: حيةوهذا اإلذعان يف هلجة قويٍة عميقة صر

ونطمع أن يدخلنــا ربنا مع القوم ، وما لنا ال نؤمن باهللا وما جاءنا من احلق
  .)٥١(الصاحلني

موقف ، إنه موقف صريح قاطع جتاه ما أنزل اهللا إىل رسوله ز من احلق
م واالنضمام إىل األمة مث اإلسال، مث التأثر الغامر واإلميان اجلاهر، االستماع واملعرفة

الذين يؤدون ، املسلمة مع دعاء اهللا ـ سبحانه ـ أن جيعلهم من الشاهدين هلذا احلق
مث ، والتمكني له يف حياة الناس، شهادهتم سلوكاً وعمالً وجهاداً إلقراره يف األرض

وضوح الطريق يف تقديرهم وتوحده حبيث ال يعودون يرون أنه جيوز هلم أن ميضوا إال 
وباحلق الذي أنزله على رسوله ز ولقد كان ،  طريق واحد هو طريق اإلميان باهللايف
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جزاء هؤالء الذين فاضت أعينهم بالدموع وتأثرا بالقرآن العظيم وآمنوا به حق اإلميان 
ذلك أن اهللا ـ عز وجل ـ علم صدق قلوهبم ، لقد كان جزاؤهم عظيماً جد عظيم

 الطريق وصدق تصميمهم على أداء وصدق عزميتهم على املضي يف، وألسنتهم
وكتب ، فقبل ـ سبحانه ـ منهم قوهلم، الشهادة هلذا الدين اجلديد الذي دخلوا فيه

فأثاهبم اهللا مبا قالوا جنات جتري من حتتها األهنار : وشهد هلم بأهنم احملسنون، هلم اجلنة
  .)٥٢(خالدين فيها وذلك جزاء احملسـنني

 .القرآنالصعق والغشي عند سـماع * 
إذا كنا قد ذكرنا أن من صفات املؤمنني من أهل الكتاب بكاءهم عند مساع 
آيات القرآن فال بد أن ننبه إىل أنه ال يدخل يف ذلك أبداً التكلف الذي حيدثه بعض 

، فإن ذلك من تسويل الشيطان ونزغاته، الناس من الصعق والغشي عند مساع القرآن
: قلت جلديت أمساء: ن عبداهللا بن عروة بن الزبري قالكما ذُكر ع، منكر عند أهل الدين

كانوا كما نعتهــم :  إذا قرأوا القرآن؟ قالت كيف كان أصحاب رسول اهللا 
إن ناساً هاهنا إذا مسعوا ذلك : قلت. تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم، اهللا ـ تعاىل ـ 

  .)٥٣(أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: فقالت. تأخذهم عليه غشية
وهذا ابن عمر ـ رضي اهللا عنهما ـ َيمر برجل من أهل العراق ساقط 

إذا قرئ عليه القرآن أو مسع اهللا ـ تعاىل ـ : ما هذا؟ فقالوا: فقال، والناس حوله
  .)٥٤(واهللا إنا لنخشى اهللا وال نسقط: فقال ابن عمر! ُيذْكر خرَّ من خشية اهللا

داهللا بن الزبري ـ رضي اهللا أليب نعيم عن عامر بن عب" حلية األولياء"ويف 
وجدُت أقواماً ما رأيت خرياً : أين كنت؟ فقلت: فقال، جئت أيب: عنهما ـ قال

يذكرون اهللا ـ تعــاىل ـ فريعد أحدهم حىت يغشى عليه من خشية اهللا ، منهــم
 .ـ تعاىل ـ فقعدت معهم

عامر بكالم مل يقتنع " فرآين كأنه مل يأخذْ ذلك ِفيَّ أي. ال تقعد بعدها: "فقال
 يتلوا القرآن رأيت رسول اهللا : أي عبداهللا ابَن الزبري: فقال، أبيه عبداهللا بن الزبري

أفتراهم أخشع هللا ـ تعاىل ـ . فال يصيبهم هذا، ورأيت أبا بكر وعمر يتلوان القرآن
  .)٥٥(فرأيت ذلك كذلك فتركُتهم: من أيب بكر وعمر؟ يقول االبن
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يا عامر : " أن ابن الزبري قال البنه" إبليستلبيس "وعند ابن اجلوزي يف 
  .)٥٦("العرفن ما صحبَت الذين يصعقون عند القرآن ألوسعك جلداً

هذه كلها أدلة دامغة باحلل أولئك املبتدعة من اخلوارج وغريهم الذين أحدثوا 
 .هذه البدعة املنكرة جتاه القرآن

@
@
@
@

@ïãbrÛa@szj½a@Z@lbnØÛa@Ýçc@åß@‰bÐØÛa@ÑÓìßZ@
 :ه أربعة مطالبوفي

 .إظهار اإلميان تلبيساً: املطلب األول
 .اإلنكار واجلحود: املطلب الثاين
 .متنيهم عدم نزل القرآن حسداً: املطلب الثالث
 .الكفر به ونبذه وراء الظهور: املطلب الرابع

Þëþa@kÜİ½a@Z@bÇa†ë@bîjÜm@æb¹⁄a@‰bèÃgZ@
 وهو إظهار اإلميان بالقرآن ،هذا موقف من مواقف الكفار من أهل الكتاب

قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند : يقول ـ سبحانه ـ، تلبيساً وخداعاً ومكراً
اهللا من لعنه اهللا وغضب عليه وجعل منهم القردة واخلنازير وعبد الطاغوت أولئك شر 

وإذا جاؤوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد . مكاناً وأضل عن سواء السبيل
  .)٥٧(رجوا به واهللا أعلم مبا كانوا يكتمونخ

هنا جند التلبيس واخلداع عندما يصانعون املؤمنني يف الظاهر وقلوهبم منطوية 
وصدقنا برسولكم ز ولكنهم يف احلقيقة قد دخلوا ، آمنا بالقرآن: يقولون، على الكفر

امن فيها بالكفر أي عند رسول اهللا ز مستصحبني الكفر يف قلوهبم مث خرجوا وهو ك
  .)٥٨(وال جنحت فيهم املواعظ وال الزواجر، ملن ينتفعوا مبا قد مسعوا من العلم
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: ويعضد ذلك ما ذكره اهللا ـ عز وجل ـ يف سورة آل عمران عندما قـال
 وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار

  .)٥٩(..إال ملن تبع دينكموال تؤمنوا * واكفروا آخره لعلهم يرجعون 
أظهروا اإلميان بالقرآن أول النهار واكفروا آخره لعلهم : إهنم يقولون

، واكفروا به آخره لعلهم يشكون يف دينهم ظناً بأنكم رجعتم خللل ظهر لكم. يرجعون
قاال ، قيل املراد بالطائفة أناس من اليهود هم كعب من األشرف ومالك بن الصيف

آمنوا مبا أنزل عليهم من الصالة إىل الكعبة وصلوا إليها . ُحولت القبلةألصحاهبما ملّا 
، هم أعلم منا وقد رجعوا: أول النهار مث صلوا إىل الصخرة آخره لعلهم يقولون

  .)٦٠(فريجعون
وقيل إهنا نزلت يف اثىن عشر من أحبار خيرب تقاولوا بأن يدخلوا يف اإلسالم 

 بالنعت  كتابنا وشاورنا علماءنا فلم جند حممداً نظرنا يف: أول النهار ويقولوا آخره
  .)٦١(الذي ورد يف التوراة لََعلَّ أصحابه يشكون فيه

وهكذا نرى هنا هذا املكر الكبار من هؤالء الكافرين من أهل الكتاب عندما 
أرادوا التلبيس على املؤمنني باتباع القرآن واإلسالم مث الرجوع عنهما ليقول ضعاف 

إذ ال ميكن أن ، لوال أن ظهر هلؤالء بطالن اإلسالم ملا رجعوا عنه: املسلمنيالنفوس من 
 .يترك اإلنسان احلق بعد معرفته ويرغب عنه بعد الرغبة فيه بغري سبب

لقد أراد هؤالء املاكرون إيقاع السذج من الناس يف بلبلة واضطراب وخباصة 
منهم بطبيعة الديانات العرب األميني الذين كانوا يظنون أن أهل الكتاب أعرف 

فإذا هم رأوهم يؤمنون مث يرتدون حسبوا أهنم ارتدوا بسبب إطالعهم على ، والكتب
 .وتأرجحوا بني اجتاهني فلم يكن هلم ثبات على حال، خبيئة ونقص يف هذا الدين

وما حماوالت املستشرقني احلثيثة لدراسة اإلسالم وتشريعاته إال عالمة واضحة 
يس واخلداع والتضليل لكل من يستطيعون الوصول إليه من على إرادهتم التلب

والواجب على دعاة اإلسالم وعلمائه كشف حماوالت هؤالء اجملرمني ، املسلمني
ودعاء اهللا ـ عز وجل ـ ، ودعوة املسلمني إىل احلذر من هؤالء وأمثاهلم، وفضحهم

رون من اآلخرة واألخذ من أهل العلم املوثوقني الذين حيذ، أن يقيهم شرهم ومكرهم
 .ويرجون رمحة اهللا ـ تعاىل ـ
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@ïãbrÛa@kÜİ½a@Z@…ìz¦aë@‰bØã⁄aZ@
أهنم ينكرون ، هذه مسة من مسات أهل الكفر من أهل الكتاب جتاه القرآن

 قال )٦٢(ومن األحزاب من ينكر بعضه: كما قال اهللا ـ تبارك وتعاىل ـ، وجيحدون
د والنصارى من ينكر بعض أي بعض ما أي من اليهو: "جماهد بن جرب ـ يرمحه اهللا ـ

  .)٦٣(وكذا قال قتادة وعبدالرمحن بن زيد بن أسلم" جاءك من احلق
ومن األحزاب من :(وقد أخرج الطربي عن ابن زيد يف اآلية أنه قرأها فقال

 .) ٦٤(ومنهم من أنكره، منهم من آمن به، اليهود والنصارى واجملوس) ينكر بعضه
 )٦٥(بعض القرآن:  قالمن ينكر بعضه:ه قالوعن ابن جرير عن جماهد أن

وما قدر واهللا حق : وقرر ـ سبحانه ـ إنكارهم وجحودهم للقرآن يف سورة األنعام
قدره إذ قالوا ما أنزل اهللا على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى 

 تعلموا أنتم وال نوراً وهدى للناس جتعلون قراطيس تبدوهنا وختفون كثرياً وعلمتم ما مل
الذي :  قال احلسن وسعيد بن جبري)٦٦(آباؤكم قل اهللا مث ذرهم يف خوضهم يلعبون

وعن . امسه فنحاص: قال السدي. مل يرتل اهللا كتاباً من السماء: قال، أحد اليهود: قاله
 :  فقال له النيب جاء خياصم النيب ، هو مالك بن الصيف: سعيد ابن جبري قال

أنزل التوراة على موسى أما جتد يف التوراة أن اهللا يبغض احلرب السمني أنشدك بالذي 
فقال له ، واهللا ما أنزل اهللا على بشر من شيء: ـ وكان حرباً مسيناً ـ فغضب وقال

وال على موسى؟ فقالك واِهللا ما أنزل اهللا على بشر من ، وحيك: أصحابه الذين معه
  .)٦٧(فرتلت اآلية، شيء

جند أمراً من اهللا ـ عز وجل ـ لنبيه ز أن يقول هلؤالء املنكرين ويف هناية اآلية 
مما جيعله اليهود ، من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس: اجلاحدين

وأمره أن يواجههم بأن اهللا ـ تعاىل ـ . صحائف خيفون بعضها ويظهرون بعضها
فكان حقاً عليهم أن ، نوا يعلمونعلمهم مبا يقص عليهم من احلقائق واألخبار ما مل يكو

وال ينكروا أصله بإنكار أن اهللا ـ تعاىل ـ نزل هذا العلم على ، يشكروا فضل اهللا
 .رسوله وأوحى به إليه

إمنا أمر رسول اهللا ز أن حيسم . ومل يترك هلم أن جييبوا على ذلك السؤال
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قل اهللا مث :  اللجاجوأالّ جيعله جماالً جلدل ال يثريه إال، القول معهم يف هذا الشأن
، مث ال يهمك جداهلم وجلاجهم ومراؤهم.. اهللا أنزله:  قلذرهم يف خوضهم يلعبون

 .ودعهم خيوضون الهني العبني
الذي ينكر اجلاحدون أن ، وميضي السياق حيكي شيئاً عن الكتاب اجلديد

ا وهذ: فإذا هو حلقة مسبوقة جاءت قبلها حلقات، يكون اهللا ـ تعاىل ـ أنزله
ولتنذر أم القرى ومن حوهلا والذين ، كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذين بني يديه

  .)٦٨(يؤمنون باآلخرة يؤمنون به وهم على صالهتم حيافظون
وإنه ليكفي من كان لـه قلب ما ثبت عنه ز يف حق اجلاحدين ما بعثه اهللا ـ 

ع يب أحد من هذه والذي نفس حممد بيده ال يسم: "تعاىل ـ من احلق والنور بقولـه
األمة يهودي وال نصراين مث ميوت ومل يؤمن بالذي أرسلت به إال كان من أصحاب 

  .)٦٩("النار

@sÛbrÛa@kÜİ½a@Z@a†y@´äßû½a@óÜÇ@æeŠÔÛa@ÞëŒã@áèîä·@â†ÇZ@
وهو أهنم يتمنون أالّ ، هذا موقف آخر للكفرة من أهل الكتاب جتاه القرآن

ما يود الذين : ل ذلك من باب احلسد والبغض هلمك، ينـزل القرآن على املؤمنني
كفروا من أهل الكتاب وال املشركني أن يرتل عليكم من خري من ربكم واهللا خيتص 

  .)٧٠(برمحته من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم
متىن املشركون وكفرة أهل الكتاب أالّ ينـزل اهللا عليهم : "يقول الطربي

وإمنا أحبت اليهود وأتباعهم من ،  من حكمه وآياتهالفرقان وما أوحاه إىل حممد 
 ".املشركني ذلك حسداً وبغياً منهم على املؤمنني

ويف هذا داللة بينة على أن اهللا ـ تبارك وتعاىل ـ هنى : "يقول ابن جرير معقباً
، املؤمنني عن الركون إىل أعدائهم من أهل الكتاب واملشركني واالستماع من قوهلم

 يأتوهنم به على وجه النصيحة هلم منهم بإطالعه ـ جل ثناؤه ـ إياهم وقبول شيء مما
وإن أظهروا ، على ما يستبطنه هلم أهل الكتاب واملشركون من الضغن واحلسد

  .)٧١("بألسنتهم خالف ما هم مستبطنون
لقد بلغ هؤالء القوم من ، وهنا نشري إىل أمر عجيب يف مسات اليهود الكفرة
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رتل اهللا ـ تعاىل ـ من فضله على من يشاء من عباده مبلغاً احلنق والغيظ من أن ي
لقد مسعوا أن جربيل ـ ، وقادهم هذا إىل تناقض ال يستقيم يف عقل، يتجاوز كل حد

  .عليه السالم ـ يرتل بالوحي من عند اهللا ـ تعاىل ـ على حممد

 أن  قد بلغ مرتبة احلقد واحلنق فقد جلّ هبم الضغنوملا كان عداؤهم حملمد 
ألنه ، فيزعموا أن جربيل ـ عليه السالم ـ عدوهم، خيترعوا قصة واهية وحجة فارغة
من  وأن هذا هو الذي مينعهم من اإلميان مبحمد ، يرتل باهلالك والدمار والعذاب

ولو كان الذي ينـزل إليه بالوحي هو ! جراء صاحبه جربيل ـ عليه السالم ـ
ربيل فإنه نزله على قلبك بإذن اهللا مصدقاً ملا بني قل من كان عدواً جل: ميكائيل آلمنوا

من كان عدواً اهللا ومالئكته ورسله وجربيل وميكال . يديه وهدى وبشرى للمؤمنني
  .)٧٢(فإن اهللا عدو للكافرين

ولكن الغيظ واحلقد ، إن هذه السمة من مسات يهود محاقة مضحكة حقاً
جربيل؟ وجربيل مل يكن بشراً يعمل معهم وإال فما باهلم يعادون ، يسوقان إىل كل محاقة

، ومل يكن يعمل بتصميم ِمْن عِنِدِه وتدبري؟ إمنا هو عبدا هللا يفعل ما يأمره، أو ضدهم
 .وال يعصي اهللا ما أمره

إنه ـ عليه السالم ـ مل يكن له هوى شخصي وال إرادة ذاتية يف أن يرتله 
فإنه نزله على قلبك :  ـإمنا هو منفذ ألمر اهللا ـ عز وجل، على قلب حممد 

  .)٧٣(بإذن اهللا
وإن من عجيب هتافت اعتقاد هؤالء اليهود الكفرة أهنم يثبتون أن جربيل 

وهذا من أحط درجات ! الذي يرتل بالقرآن َملَك مرسل من اهللا ـ تعاىل ـ ويبغضونه
وال شك أن اضطراب العقيدة من أكرب مظاهر احنطاط ، االحنطاط يف العقل والعقيدة

  .)٧٤(ألمة ألنه ينيبء عن تضافر آرائهم على اخلطأ واألوهاما

@ÉiaŠÛa@kÜİ½a@Z‰ìèÄÛa@õa‰ë@êˆjãë@æeŠÔÛbi@ŠÐØÛaZ@
الكفر بالقرآن ونبذه وراء الظهور مع : تلك صفة هي أخس صفة عند يهود
، ولكنها قسوة القلوب ومجود العيون، أن األمر واضح ال لبس فيه وال غموض

قادهم إىل أن طبع اهللا ـ تعاىل ـ ، جتمع فيهم فقادهم إىل اهلالكواحلسد والغل الذي ا
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 .وما ربك بظالم للعبيد، جزاء وفاقاً، على قلوهبم
إن هذا العناد واالستكبار بالكفر بالقرآن ونبذه وراء الظهور قرره اهللا ـ عز 

وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اهللا بكفرهم فقليالً ما : وجل ـ وبينه أعظم بيان
وملّا جاءهم كتاب من عند اهللا مصدق ملا معهم وكانوا من قبل يستفتحون . ؤمنوني

بئسما . على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة اهللا على الكافرين
اشتروا به أنفسهم أن يكفروا مبا أنزل اهللا بغياً أن ينـزل اهللا من فضله على من يشاء 

وإذا قيل هلم آمنوا مبا . ضب وللكافرين عذاب مهنيمن عباده فباءوا بغضب على غ
أنزل اهللا قالوا نؤمن مبا أنزل علينا ويكفرون مبا وراءه وهو احلق مصدقاً ملا معهم قل 

  .)٧٥(فِلَم تقتلون أنبياء اهللا من قبل إن كنتم مؤمنني
هنا يف هذه اآليات كما يذكر احلافظ ابن كثري ملا جاء اليهود كتاب من عند 

وكانوا ، مصدق ملا معهم من التوراة  وهو القرآن الكرمي الذي أُنزل على حممد اهللا
كانوا يستنصرون مبجيئه على أعدائهم من املشركني ، من قبل جميء الرسول ز بالقرآن

نقتلكم معه قتل عاد وإرم كما روى ، سيبعث نيب يف آخر الزمان: يقولون، إذا قاتلوهم
فينا واهللا وفيهم أي األنصار واليهود الذين :  قالواقتادة األنصاري عن أشياخ منهم
:  اآلية قالوا...وملا جاءهم كتاب من عند اهللايعين ، كانوا جرياهنم نزلت هذه القصة

وهم ، وهم أهل كتاب، دهراً يف اجلاهلية وحنن أهل شرك، كنا قد علوناهم قهراً
كم معه قتل عاد وإرم فلما قد أضل زمانه فنقتل، إن نبياً سيبعث اآلن نتبعه: يقولون

  .)٧٦(بعث اهللا ـ تعاىل ـ رسوله ز من قريش واتبعناه كفروا به
 ملاذا؟، ولقد كان الكفر منهم قبيحاً جد قبيح

فكان جزاء ، ألهنم كفروا بالنيب الذي ارتقبوه واستفتحوا به على الكافرين
، صمهم بالكفرهذا الكفر القبيح الطرد والغضب وِمْن ثّمَّ يصب عليهم اللعنة وي

بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا مبا : وُيفضح السبب اخلفي هلذا املوقف الشائن
أنزل اهللا بغياً أن يرتل اهللا من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب 

 .وللكافرين عذاب مهني
ان إن اإلنس، فياِللِه العجب! وهكذا كان الثمن املقابل ألنفسهم هو الكفر
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وقد ، لكْن أن يعادهلا بالكفر فتلك هي الطامة، يكثر أو يقل، ليعادل نفسه بثمن ما
 أن كان هذا هو واقع هؤالء عندما كفروا بالقرآن بسبب حسدهم لرسول اهللا 

 .خيتاره اهللا ـ عز وجل ـ للرسالة اليت انتظروها فيهم
: ي معهـموالقرآن العظيم يعجب من موقفهم هذا ومن كفرهم مبا وراء الذ

وهو احلق مصدقاً ملا معهم. 
ما داموا مل يستأثروا هم ! وما هلم وِللحق؟ وما لَهم أن يكون مصدقاً ملا معهم

ومل يكن ، بل إهنم ليعبدون هواهم، ويتعبدون لعصبيتهم، به؟ إهنم يعبدون أنفسهم
 أن اهللا وجند هنا، فقد كفروا مبا جاءهم به أنبياؤهم به، كفرهم بالقرآن أول كفر هلم
كشفاً ملوقفهم وفضحاً ،  أن جيبههم هبذه احلقيقةـ عز وجل ـ يلقن نبيه 

 .قل فِلَم تقتلون أنبياء اهللا من قبل إن كنتم مؤمنني: لدعواهم
وهؤالء ، نعم ملاذا تقتلون أنبياء اهللا من قبل إن كنتم مؤمنني حقاً مبا أنزل إليكم

كم تؤمنون به؟ مث كفرمت مبا جاءكم به نبيكم األنبياء هم الذين جاءوكم مبا تّدعون أن
األول موسى وعلى الرغم من ذلك بالبينات مث اختذمت العجل من بعده وأنتـم 

  )٧٧(.ظاملون

@ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@Z@æeŠÔÛa@åß@´ÔÏbä½a@ÑÓìßZ@
 :وفيه أربعة مباحث
 .التذمر والغضب عند نزول اآليات الفاضحة هلم: املبحث األول
 .لزيادة يف الكفرا: املبحث الثاين
 .التحاكم إىل الطاغوت: املبحث الثالث
 .استهزاؤهم بآيات اهللا: املبحث الرابع

@Þëþa@szj½a@Z@á@òz™bÐÛa@pbíŁa@ÞëŒã@†äÇ@kšÌÛaë@ŠßˆnÛaZ@
إن مسلك املنافقني الذي يسلكونه جتاه دين اهللا ـ تعاىل ـ هو مسلك 

، اإلسالم وأهله دون أن ينتبه لهاملخادع الذي حياول بكل ما يستطيع أن يطعن يف 
 .ولكن أىن هلم ذلك وهذه آيات القرآن تفضحهم وتبني مكرهم وأالعيبهم

لقد قرر اهللا ـ عز وجل ـ يف القرآن ما يبني موقفاً خمزياً هلؤالء املنافقني جتاه 
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ذلك أنه إذا أنزلت سورة تفضح هؤالء ، القرآن الكرمي الذي يعلمونه علم اليقني
مث انصرفوا مظهرين أهنم ال ، وتبني عيوهبم تغامزوا بالعيون إنكاراً وسخرية هبااملنافقني 

وإذا ما أنزلت سورة : يصطربون على استماعها ويغلب عليهم الضحك فيفتضحون
نظر بعضهم إىل بعض هل يراكم من أحد مث انصرفوا صرف اهللا قلوهبم بأهنم قوم ال 

  .)٧٨(يفقهون
يقول تعاىل ذكره وإذا ما : "ـ شارحاً معىن اآليةيقول الطربي ـ يرمحه اهللا 

أُنزلت سورة من القرآن فيها عيب هؤالء املنافقني الذين وصف ـ جل ثناؤه ـ 
 نظر بعضهم إىل بعض هل يراكم من صفتهم يف هذه السورة وهم عند رسول اهللا 

ند رسول أحد إن تكلمتم أو تناجيتم مبعايب القوم خيربهم به مث قاموا فانصرفوا من ع
صرف : مث ابتدأ جل ثناؤه قوله،  ومل يستمعوا قراءة السورة اليت فيها معايبهماهللا 

 صرف اهللا عن اخلري والتوفيق واإلميان باهللا ـ تعاىل ـ ورسوله :  فقالاهللا قلوهبم
فعل اهللا هبم هذا اخلذالن : يقول، ذلك بأهنم قوم ال يفقهون، قلوب هؤالء املنافقني

م عن اخلريات من أجل أهنم قوم ال يفقهون عن اهللا ـ تعاىل ـ مواعظه وصرف قلوهب
  .)٧٩("استكباراً ونفاقاً

وهو ، وهذه اآلية الكرمية تكشف أمراً مهماً عند املنافقني يف كل زمان ومكان
فلذلك جتدهم عند بيان احلق يتسللون على ، أهنم يبغضون احلق وال يريدون مساعه أبداً

 .حذر تام خوفاً من انكشاف أمرهمأطراف أصابعهم يف 
واآلية الكرمية تصدق على أولئك الذين ترى على وجوههم عالمات الغضب 

، وصفاته العليا، والكره عند  تالوة اآليات املشتملة على أمساء اهللا ـ تعاىل ـ احلسىن
فانظر إىل وجوه ورثة الذين قال اهللا ـ تعاىل ـ : "يقول ابن القيم ـ رمحه اهللا ـ

وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إىل بعض هل يراكم من أحد مث انصرفوا : مفيه
يريد بذلك ابن القيم ـ يرمحه اهللا ـ  ")٨٠(صرف اهللا قلوهبم بأهنم قوم ال يفقهون

كشف أستار املبتدعة والضالل من اجلهمية واملعتزلة ممن يقول إن إثبات أمساء اهللا ـ 
كما قرر أئمة ، مما هو معلوم البطالن، تجسيمتعاىل ـ وصفاته يستلزم التشبيه وال

الدين وحراس امللة أن إثبات السمع والبصر مثالً هللا ـ تعاىل ـ إمنا هو على ما يليق 
ليس كمثله شيء وهو السميع : جبالله ـ سبحانه ـ ال كسمع املخلوقني وأبصارهم 
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  .)٨١(البصري
 

@ïãbrÛa@szj½a@Z@ŠÐØÛa@¿@ñ…bíŒÛaZ 
وهو أهنم ال يتعظون ،  من مواقف املنافقني من القرآن الكرميهذا موقف آخر

بسبب ، ومرضاً إىل مرضهم، بل تزيدهم اآليات شراً إىل شرهم، بالقرآن وال ينتفعون
 :يقول ـ سبحانه ـ، ما انطوت عليه قلوهبم من الشك والريب يف اإلسالم وأهله

اناً فأما الذين آمنوا فزادهتم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إمي
وأما الذين يف قلوهبم مرض فزادهتم رجساً إىل رجسهم وماتوا . إمياناً وهم يستبشرون

  .)٨٢(وهم كافرون
 فهو خطاب أيكم زادته هذه إمياناً: هنا يبني ـ جال وعال ـ مقولة املنافقني

سؤال مريب ال "وهو  ، )٨٣(من بعضهم لبعض على سبيل التهكم باملؤمنني وبالقرآن
وإال لتحدث عن آثارها يف نفسه ، يقوله إال الذي مل يستشعر وقع السورة املرتلة يف قلبه

وهو يف الوقت ذاته حيمل رائحة التهوين من شأن السورة ، بدل التساؤل عن غريه
 .النازلة والتشكيك يف أثرها يف القلوب

الذين آمنوا فزادهتم فأما : لذلك جييء اجلواب احلاسم ممن ال راد ملا يقول
 أي وأما الذين يف قلوهبم مرض فزادهتم رجساً إىل رجسهم. إمياناً وهم يستبشرون

  .)٨٤(وضاللة إىل ضاللتهم، شراً إىل شرهم
وكيف تزيدهم السورة القرآنية شراً إىل شرهم وضاللة إىل : فإن قال قائل

 ضاللتهم؟
، ها ازداد لذلك مرضهموعاندوها وأعرضوا عن، كفروا هبا"إهنم ملّا : قيل

ولذلك قال  ، )٨٥("وترامى هبم إىل اهلالك والطبع على قلوهبم حىت ماتوا وهم كافرون
واجلزاء  ، )٨٦(...أو ال يرون أهنم يفتنون يف كل عام مرة أو مرتني: سبحانه بعدها

فلما زاغوا أزاغ اهللا ، وال يظلم ربك أحداً، وكما تدين تدان، من جنس العمل
  .)٨٧(قلوهبم

 وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ يرمحه اهللا ـ أنه يدخل يف اآلية الكرمية
وأما الذين يف قلوهبم مرض فزادهتم رجساً إىل رجسهم ذلك الصنف من الناس 

الذين حيبون أن يسمعوا سورة يوسف ملا فيها من ذكر ، أصحاب القلوب املريضة
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فمن الناس من حيب مساع هذه السورة  ":يقول ـ يرمحه اهللا ـ، العشق وما يتعلق به
ـ يعين سورة يوسف ـ ِلما فيها من ذكر العشق وما يتعلق به حملبته لذلك ورغبته يف 

ويعطفون ، الفاحشة حىت إن من الناس من يقصد إمساعها للنساء وغريهن حملبتهم للسوء
ن ذلك وال خيتارون أن يسمعوا ما يف سورة النور من العقوبة والنهي ع، على ذلك

وقد . كلُّ ما حصلته يف سورة يوسف أنفقته يف سورة النور: حىت قال بعض السلف
وال :  مث قالوننـزل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني: قال ـ تعاىل ـ 

أيكم : وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: وقال ، )٨٨(يزيد الظاملني إال خساراً
وأما الذين يف قلوهبم . ن آمنوا فزادهتم إمياناً وهم يستبشرونزادته هذه إمياناً فأما الذي

فكل أحد حيب مساع  ، )٨٩(مرض فزادهتم رجساً إىل رجسهم وماتوا وهم كافرون
ويبغض مساع ذلك إعراضاً عن دفع هذه احملبة وإزالتها ، ذلك لتحريك احملبة املذمومة

  .)٩٠("فهو مذموم
العلمانيون واملاديون وَمْن حنا حنوهم من وممن يدخل ضمن اآلية الكرمية أولئك 

وذلك أهنم عندما يناصحون وخيوفون بآيات اهللا ـ تعاىل ـ اليت ، أهل الزندقة واإلحلاد
حتذر من اإلفساد يف مجيع اجملاالت العقدية والشرعية واألخالقية والدعوية فال يزيدهم 

وإذا ، ويلبسون، نويلتوو، حيث تراهم يراوغون، هذا التخويف إال خبثاً ومكراً
وما ختفيه قلوهبم إذا هبم يهبون يف وجه ، وجدت األضواء الكاشفة اليت تبني حقيقتهم

وصدق اهللا ، حامليها كالكالب املسعورة يتهموهنم بالتطرف وبكل بذيٍء من الصفات
خيـادعون اهللا والذين آمنوا وما خيدعون إال أنفسهم وما : ـ تعاىل ـ إذا يقول

  .)٩١(وهبم مرض فزادهم اهللا مرضاً وهلم عذاب أليم مبا كانوا يكذبونيف قل. يشعرون
ومل ، وهبذا يتضح لنا أن آيات القرآن مل تزد املنافقني إال خساراً أو هالكاً

ومعلوم أن احملل إذا ، ألنه ليس يف قلوهبم شيء من اخلري، تزدهم إال رجساً إىل رجسهم
كما يصل الغيث النازل من السماء ويقع ، يهكان غري قابل ووصل اهلدى إليه مل يؤثر ف

فلم ينفع فيها املاء ألهنا ، على األرض الغليظة العالية اليت ال متسك ماء وال تنبت كًأل
: وقد أوضح ابن القيم ـ يرمحه اهللا تعاىل ـ ذلك أمت إيضاح فقال، غري قابلة لـه

ا يصل الغذاء إىل حمل غري كم، وإذا مل يكن احملل قابالً وصل إليه اهلدى فلم يؤثر فيه"
كما ، بل ال يزيده إال ضعفاً وفساداً إىل فساده، فإنه ال يؤثر فيه شيئاً، قابل لالغتذاء

فأما الذين آمنوا فزادهتم إمياناً وهم : قال ـ تعاىل ـ يف السورة اليت أنزهلا
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وقال  ، )٩٢(وأما الذين يف قلوهبم مرض فزادهتم رجساً إىل رجسهم. يستبشرون
وننـزل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني وال يزيد الظاملني إال : اىلتع

  .)٩٣(خساراً
ولعدم ، ولعدم آلة اهلدى تارة، فتخلُّف االهتداء يكون لعدم قبول احملل تارة

وال حيصل اهلدى على احلقيقة إال عند اجتماع هذه ، تارة، وهو اهلادي، فعل الفاعل
ولو علم اهللا فيهم خرياً ألمسعهم ولو أمسعهم : ـ سبحانه ـوقد قال . األمور الثالثة

وهو إمساع ، فأخرب ـ سبحانه ـ أنه قطع عنهم االهتداء ، )٩٤(لتولوا وهم معرضون
فإن الرجل إمنا ينقاد للحق ، فإنه ال خري فيه، قلوهبم وإفهامها ما ينفعها لعدم قبول احملل

، والفرح بالظفر به، واحلرص عليه،  وحمبته،والطلب له، وامليل إليه، باخلري الذي فيه
فوصل اهلدى إليها ووقع عليها كما يصل ، وهؤالء ليس يف قلوهبم شيء من ذلك

وال ، ويقع على األرض الغليظة العالية اليت ال متسك ماء، الغيث النازل من السماء
ولكن ليس فيها ، فاملاء يف نفسه رمحة وحياة، فال هي قابلة للماء وال للنبات، تنبُت كًأل
 .قبول له

ولو أمسعهم لتولوا وهم : مث أكّد اهللا ـ تعاىل ـ هذا املعىن يف حقهم بقوله
، وهي الكرب واإلعراض،  فأخرب أن فيهم مع عدم القبول والفهم آفة أخرىمعرضون

فاهلدي يف حق ، ومل يعملوا به، ومل يتبعوا احلق، فلو فهموا مل ينقادوا، وفساد القصد
فلم يتصل اهلدى يف حقهم ، ال هدى توفيق وإرشاد، ى بيان وإقامة حجةهؤالء هد
  .)٩٥("بالرمحة

sÛbrÛa@szj½a@ZpìËbİÛa@µg@á×bznÛbi@æeŠÔÛa@åÇ@aŠÇ⁄a@

إن مما تقرر بوضوح يف شريعة اهللا ـ عز وجل ـ أن من ادعى االلتزام بشيء 
مجيع شؤونه فهو كاذب ومل حيركه يف واقعه و، من هذا الدين مث حاد عنه فلم يعمل به

وهذا ما عاب اهللا ـ عز وجل ـ به أناساً يدخل فيهم دخوالً أولياً أولئك ، خمادع
، املنافقون الذين كانوا يزعمون أهنم آمنوا مبا سواه من كتب اهللا ـ تعاىل ـ السابقة

فيضربون ، فإذا جاء وقت العمل إذا هبم يرجعون القهقرى، هكذا زعموا بألسنتهم
فينقضون بذلك شرط اإلميان وحد ، ويتحاكمون إىل الطاغوت، القرآنصفحاً عن 

أمل َتَر إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا أنزل إليك وما : يقول ـ سبحانه ـ، اإلسالم
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أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد 
هلم تعالوا إىل ما أنزل اهللا وإىل الرسول وإذا قيل . الشيطان أن يضلهم ضالالً بعيداً

  .)٩٦(رأيت املنافقني يصدون عنك صدوداً
 :ولنا جتاه هذا احلََدث عدة وقفات

أن اآليات الكرمية عامة يف كل من حتاكم إىل غري شريعة اهللا ـ عز : أوالها
ولكن يدخل يف ذلك املنافقون ، والدساتري األرضية، وجل ـ من األنظمة الوضعية

 :هي، ويشهد لذلك عدة أمور، ين يظهرون اإلسالم ويبطنون الكفر دخوالً أولياًالذ
 أنه كان بني رجل من اليهود ورجل من )٩٧(ما أخرجه ابن جرير يف تفسريه

وكان ، فكان املنافق يدعو إىل اليهود ألنه يعلم أهنم يقبلون الرشوة، املنافقني خصومة
م ال يقبلون الرشوة فاصطلحا أن يتحاكما اليهودي يدعو إىل املسلمني ألنه يعلم أهن

أمل تر إىل الذين يزعمون : فأنزل اهللا ـ تعاىل ـ فيه هذه اآلية، إىلكاهن من ُجهينة
 ...أهنم آمنوا مبا أنزل إليك

، )٩٩(والطرباين يف معجمه الكبري ، )٩٨(وأخرج ابن أيب حامت يف تفسريه
كان أبو برزة : ا ـ قال عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنهم)١٠٠(وصححه السيوطي

، فتنافر إليه ناس من املسلمني، األسلمي كاهناً يقضي بني اليهود فيما يتنافرون فيه
إحساناً :  إىل قولهأمل تر إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا: - تعاىل -فأنزل اهللا 
  .)١٠١(وتوفيقاً

زل من يزعمون أهنم آمنوا مبا أنزل إليك وما أن: أن اهللا ـ تعاىل ـ قال
  .)١٠٢( والذين كانوا يزعمون ذلك هم املنافقونقبلك

 :ألن اهللا ـ عز وجل ـ قال يف اآلية التالية، أن سياق اآليات يؤيد ذلك
 وإذا قيل هلم تعالــوا إىل ما أنزل اهللا وإىل الرســول رأيت املنافقني يصدون

حية عند ومن القواعد الترجي، )١٠٤( فنّص على ذكر املنافقني)١٠٣(عنك صدوداً
 .)١٠٥("مهما أمكن إحلاق الكالم مبا يليه أو بنظريه فهو األوىل"املفسرين 

أن حيذر العبد من املعصية؛ ألهنا رمبا أوبقته وأهلكته إذا مل :  وثانية الوقفات
ويكرهون ، وهذا هو حال هؤالء املنافقني الذين يرفضون التحاكم إىل القرآن،يتب منها
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فانظر ماذا حيصل هلم من جراء ، لتحاكم إىل الطاغوتمث يهرعون مسرعني إىل ا،ذلك
فكيف إذا أصابتهم مصيبة مبا قدمت أيديهم مث جاؤوك حيلفون باهللا إن أردنا : ذلك

وإذا قيل هلم تعالوا إىل ما : تفريع على قوله"فهذه اآلية الكرمية ، إال إحساناً وتوفيقاً
، ك يوجب غضب اهللا عليهم اآلية ألن الصدود عن ذلأنزل اهللا وإىل الرسول

مثل انكشاف حاهلم ، فيوشك أن يصيبهم اهللا ـ تعاىل ـ مبصيبة من غري فعل أحد
أو مصيبة من أمر اهللا رسوله ز واملؤمنني ، فيصبحوا مهددين، فيعرفوا بالكفر، للمؤمنني

فيجيئوا يعتذرون بأهنم ما أرادوا ، وأن يقتلوهم لنفاقهم، بأن يظهروا هلم العداوة
حاكم إىل أهل الطاغوت إال قصد اإلحسان إليهم وتأليفهم إىل اإلميان والتوفيق بالت

 :ومها، بعدها، فالفعالن، للمستقبل) إذا(وهذا وعيد هلم؛ ألن . بينهم وبني املؤمنني
أصابتهمو جاؤوكوهو مثل قوله،  مستقبالن : لئن مل ينته املنافقون والذين يف

ملعونني . مث ال جياورونك فيها إال قليالً، ينة لنغرينك هبمقلوهبم مرض واملرجفون يف املد
 .)١٠٧(")١٠٦(أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيالً

أن يف اآليات حثاً للمنافقني على التوبة من تركهم التحاكم : وثالثة الوقفات
: عرفنا ذلك من قوله ـ سبحانه ـ، إىل القرآن وإسراعهم إىل التحاكم إىل الطاغوت

هلم يف أنفسهم قوالً بليغاًوعظهم وقل  ،وقوله : ولو أهنم إذ ظلموا أنفسهم
 .جاؤوك فاستغفروا اهللا واستغفر هلم الرسول لوجدوا اهللا تواباً رحيماً

وهذا بال شك دليل على أن املنافق إذا تاب من نفاقه فإن اهللا ـ تعاىل ـ يقبل 
يقبل إسالم الكتايب واملرتد ف: "قال ابن عساكر ـ يرمحه اهللا ـ، توبته إذا صدق فيها
إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر : وقد قال اهللا ـ عز وجل ـ .. والكافر األصلي

  .)١٠٩( ")١٠٨(ما دون ذلك ملن يشاء
وأكثر العلماء من أهل التحقيق على القول بقبول توبة الزنديق : "وقال كذلك

وإنكار ، ه من جحود الصانعوما يعتقد، مع ما ينطوي عليه اعتقاده الرديء من اخلبث
  .)١١٠("البعث

أن اآلية الكرمية تنذر وهتدد كل من حاول أن يتالعب : وآخرة الوقفات
بادعاء حتكيم الكتاب والسنة وتطبيق الشرع مث يلتوي على نفسه ناقضاً ، بالدين
صاباً جام غضبه على كل ما يدعو إىل الشرف ، حمارباً لإلسالم وتعاليمه، العهد
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 لقد رأينا هذا يف جمموعات ادعت حتكيم الشرع فإذا هبا تصب كل غضبها ،والفضيلة
مث تبني أهنم ممن ، ورأينا ذلك يف أناس ادعوا حتكيم الشرع، على من قال هلا اتق اهللا

ورأينا ذلك يف صحف ووسائل إعالمية ، مسحوا للفساد أن يدخل بيوت املسلمني
ومتهد ،  وآدابه فإذا هبا تدعو للفاحشةكانت تبشر وتعد بأهنا ستلتزم بأحكام اإلسالم

ورأينا ذلك يف أناس زعموا ، وصور عارية، لنشر الرذيلة مبا تطرحه من أفكار منتنة
تطبيق الشريعة إذا وصلوا إىل احلكم مث رأيناهم جيلسون مع رؤوساء الكفر ألجل متاع 

ا مل يشهد هلا رمب، يف موالة صرحية للمشركني حتت مسع العامل وبصره، من الدنيا قليل
صور ال أول هلا وال آخر من تلك اإلدعاءات ، وهكذا دواليك دواليك، التاريخ مثيالً

ويقولون آمنا باهللا وبالرسول وأطعنا مث يتوىل فريق منهم من : وصدق اهللا، الكاذبة
وإذا دعوا إىل اهللا ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم . بعد ذلك وما أولئك باملؤمنني

أيف قلوهبم مرض أم أرتابوا أم خيافون . وإن يكن هلم احلق يأتوا إليه مذعنني. معرضون
إمنا كان قول املؤمنني إذا دعوا إىل . أن حييف اهللا عليهم ورسوله بل أولئك هم الظاملون

ومن يطع اهللا . اهللا ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا مسعنا وأطعنا وأولئك هم املفلحون
  .)١١١(تقِْه فأولئك هم الفائزونورسوله وخيش اهللا وي

وهذه اآلية الكرمية فيها ذم واضح ألولئك الذين حيتكمون إىل القرآن إذا كان 
وهذه صفة الكذابني ، وضربوا به عرض احلائط، فإذا خالفها نبذوه، موافقاً ألهوائهم

رضاً فإذا جاء احلق معا: "قال ابن القيم ـ يرمحه اهللا ـ ذاّماً هلم، واملخادعني كذلك
، فإن عجزوا عن ذلك دفعوه دفع الصائل، يف طريق رياستهم طحنوه وداسوه بأرجلهم

فإن عجزوا عن ذلك حبسوه يف الطريق وحادوا عنه إىل طريق أخرى وهم مستعدون 
فإذا مل جيدوا منه بداً أعطوه السكة واخلطبة وعزلوه عن ، لدفعه حبسب اإلمكان

وكان هلم صالوا به وجالوا وأتوا ، ق ناصراً هلموإن جاء احل، التصرف واحلكم والتنفيذ
  .)١١٢("وانتصارهم به، بل ملوافقته غرضهم وأهواءهم، ال أنه حق، إليه مذعنني

وهكذا أيضاً جتد موقف املنافقني من سائر األمور الشرعية اليت دعا إليها 
كر مثل ما ذ، ال جتد إال اإلعراض والصدود واالعتذار باألعذار الواهية، القرآن

وإذا أنزلت سورة أن آمنوا باهللا وجاهدوا مع رسوله : سبحانه عن موقفهم من اجلهاد
رضوا بأن يكونوا مع . استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين
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  .)١١٣(اخلوالف وطُبع على قلوهبم فهم ال يفقهون

ÉiaŠÛa@szj½a@ZæeŠÔÛbi@õaŒènüaZ@
وتعمقت جذورها يف كل ذرة من ، وس املنافقنيهذه صفة ذميمة تأصلت يف نف

، والدسائس اخلبيثة اليت تدسسوا هبا، مما ينبئ بوضوح بتلك النوايا اجملرمة، أجسادهم
 يقول، وقد أنزل اهللا ـ عز وجل ـ يف ذلك آيات ال تزال تتلى إىل قيام الساعة

وهبم قل استهزءوا حيذر املنافقون أن ترتل عليهم سورة تنبئهم مبا يف قل: ـ سبحانه ـ
ولئن سألتهم ليقولن إمنا كنا خنوض ونلعب قل أباهللا وآياته . إن اهللا خمرج ما حتذرون
ال تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم إن نعف عن طائفة منكم . ورسوله كنتم تستهزؤن

  .)١١٤(نعذب طائفة بأهنم كانوا جمرمني
ياٍت بعينها كان وقد راجعت عدداً من كتب التفسري فلم أر أحداُ ذكر آ

ولكنَّ مثة آثاراً متعددة تنبيئ عن استهزائهم بعموم القرآن ، املنافقون يستهزؤون هبا
 .دون حتديد

وقد نزل عليكم يف : أخرج ابن املنذر عن سعيد بن جبري يف آية النساء
الكتاب أن إذا مسعتم آيات اهللا يكفر هبا ويستهزأ هبا فال تقعدوا معهم حىت خيوضوا يف 

إن اهللا جامع املنافقني من أهل املدينة واملشركني من أهل : "قال) ١١٥(..يث غريهحد
  .)١١٦("مكة الذين خاضوا واستهزؤوا بالقرآن يف جهنم مجيعاً

: وأخرج عبد بن محيد وابن املنذر وغريمها عن جماهد يف قوله ـ سبحانه ـ 
وإذا رأيت الذين خيوضون يف آياتنا)ى حممداً هن، يستهزئون هبا:  قال)١١٧ أن 

  .)١١٨(..فإذا ذكر فليقم، يقعد معهم إال أن ينسى

،  أن املنافقني كانوا جيلسون إىل أحبار اليهود)١١٩(وذكر القرطيب يف تفسريه 
 !فيسخرون من القرآن

يسلكها املنافقون واملشركون ومن حنا ، ولالستهزاء بالقرآن صور متعددة
 :ما يأيتأذكرها في، حنوهم من أهل الزندقة والعلمنة

، االستخفاف بتوحيد اهللا ـ تعاىل ـ الذي أمر به يف معظم آيات القرآن
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ يرمحه اهللا ـ يف كالمه ، وتعظيم دعاء غريه من األموات
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 : )١٢٠(قل أباهللا وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون: على قوله ـ تبارك امسه ـ
وإذا ، تعاىل ـ يعظمون دعاء غريه من األمواتوالضالون مستخفّون بتوحيد اهللا ـ "

وإذا رأوك إن : أُمروا بالتوحيد وُنهوا عن الشرك استخفوا به كما قال ـ تعاىل ـ
وما زال ،  اآلية فاستهزأوا بالرسول ز ملّا هناهم عن الشرك)١٢١(يتخذونك إال هزوا

دعوهم إىل املشركون يسبون األنبياء ويصفوهنم بالسفاهة والضالل واجلنون إذا 
 .ملا يف أنفسهم من عظيم الشرك، التوحيد

وهكذا ترى َمْن فيه شبه بنهم إذا رأى من يدعو إىل التوحيد استهزأ بذلك ملا 
فهؤالء الذين اختذوا القبور أوثاناً جتدهم يستهزئون مبا هو من .. عنده من الشرك

وحيلف ، شفعاءويعظمون ما اختذوه من دون اهللا ، توحيد اهللا ـ تعاىل ـ وعبادته
 .وال جيترئ أن حيلف بأخيه كاذباً، أحدهم اليمني الغموس كاذباً

وكثري من طوائف متعددة ترى أحدهم يرى أن استغاثته بالشيخ إما عند قربه 
ويستهزئ ، أو غري قربه أنفع له من أن يدعو اهللا ـ تعاىل ـ يف املسجد عند السحر

، ويعمرون املشاهد، هم خيربون املساجدوكثري من، مبن يعدل عن طريقته إىل التوحيد
 ...وتعظيمهم للشرك، فهل هذا إال من استخفافهم باهللا وبآياته ورسوله

وهؤالء إذا قصد أحدهم القرب الذي يعظمه يبكي عنده وخيشع ويتضرع ما ال 
فهل هذا إال من حال ، وقيام الليل، حيصل له مثله يف اجلمعة والصلوات اخلمس

ومثل هذا أنه إذا مسع أحدهم مساع األبيات حصل له من ، ديناملشركني ال املوح
مبن ، بل يستثقلوهنا ويستهزئون هبا، اخلشوع واحلضور ما ال حيصل له عند اآليات
قل أباهللا وآياته ورسوله كنتم : يقرؤها مما حيصل هلم به أعظم نصيب من قوله

  .)١٢٣( ")١٢٢(تستهزئون
 يرمحه اهللا ـ يذكرين بقصة معاصرة إن هذا الكالم الرصني لشيخ اإلسالم ـ

تبني كيف ينبذ بعض الناس القرآن وراء ظهره مستخفاً به وباملؤمنني الذين يناصحونه 
ألّف أفغاين امسه صبغة اهللا جمددي : يقول الراوي، أن يدع ما تدثّر به من الشرك البواح

، ا العامل له أربع زواياوكتب فيه أن هذ) منت بيانية صبغة اهللا جمددي(كتيباً صغرياً أمساه 
وهؤالء األقطاب ، ويف كل زاوية منها ويل من أولياء اهللا يسمى القطب أو الَبَدل

إنين أخربُت : اتصلت به وقلت له باهلاتف: يقول الراوي. األربعة يتصرفون يف األكوان
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ال أريده فقد : تريده؟ قلت، نعم: فهل هذا صحيح؟ قال، بأنك ألفت كتاباً امسه كذا
، فالن: فقلت، فسألين عن امسي: قال الراوي. ولكن أريد أن أناقشك فيه، لَ إيلّوص

أنت الوهايب الكبري الذي خّرب ، عرفُتك، آه: وقال، فضحك، وكان يعرفين باالسم
 "!!نعم"أو " ال"مث أغلق السماعة ومل جيب بـ ... عقائد املسلمني

ا يدعو إليه هذا املوحد فانظر ـ يارعاك اهللا ـ إىل االستخفاف واالستهزاء مب
إن اهللا ال : ونبذ الشرك الذي يقول فيه ـ سبحانه ـ، ـ إن شاء اهللا ـ من التوحيد

ومن يشرك باهللا فكأمنا خر من السماء فتخطفه : ويقول ، )١٢٤(يغفر أن يشرك به
إنه من يشرك باهللا فقد حرم : ويقول ، )١٢٥(الطري أو هتوي به الريح يف مكان سحيق

  .)١٢٦(يه اجلنة ومأواه النار وما للظاملني من أنصاراهللا عل
اهلجوم على احلدود الشرعية اليت قررها اهللا ـ عز وجل ـ يف القرآن الكرمي 

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما : مثل حد السرقة الذي قال فيه ـ سبحانه ـ
  .)١٢٧(جزاء مبا كسبا نكاالً من اهللا واهللا عزيز حكيم

أو مل يكن األنسب أن : "وقوهلم، السارق بأنه تشويه لليدووصف قطع يد 
  .)١٢٨("تكون العقوبة أقل قسوة؟ السجن مثالً مدة من الزمن

وملز ما دعت ، الدعوة إىل حترير الزواج واجلنس وغريمها من القيود الشرعية
والدعوى إىل التخلص من ذلك مما هو ، إليه الشريعة من الستر والعفاف واحلجاب

كما يقول أحدهم ! حسب كالمهم ـ لصيغة عتيقة وتنصيعات قرآنيةخاضع ـ 
، ينبغي أن يركز اجلهد على قانون األحوال الشخصية الشاسع: "هشام جعيط: وامسه

فينبغي ختليص ما يعرف بقوانني " والذي ما زال خاضعاً لصيغة عتيقة وتنصيعات قرآنية
وإخضاعه ملقوالت ،عبء الفقهمن " التشريع اجلنسي"وتشريع الزواج وحىت ، املرياث

وأن يقع العدول عن تعدد ، وأن تضمن للمرأة املساواة يف حقوق اإلرث، العقل العاملي
  .)١٢٩("ويرتبط هبذه األمور تدخل العقلنة يف تشريع املواريث، الزوجات

 .والزعم بأنه أساطري على عادة األقدمني، االعتراض على القصص القرآين

الكذب والبهتان " جتديد الفكر العريب" كتابه هذا حممد عمارة ينشر يف
فما يف القرآن وما يف كالم الرسل وما يف نصوص : "فيقول، واالستخفاف بالقرآن
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أو قصص حيكي طرفاً من التاريخ مل يقصد ، الديانة من إشاراٍت للكون وحقائق علومه
يين خاص ملا جيب أن وال حتديد تصور د، هبا تقرير احلقائق العلمية أو الوقائع التارخيية
بل جيب أن يكون العقل والتجريب مها ، تكون عليه حقائق هذه العلوم ونظرياهتا
 !!هكذا قرر اإلسالم، املرجع والفيصل والسيد يف هذه امليادين

وعلى املفسرين له أن يتناولوا إشاراته العلمية والتارخيية ! وهلذا احناز القرآن
  .)١٣٠("ملسلم بقيود مل يردها اهللاهبذا النهج كي ال يكبلوا العقل ا

فانظر ـ يارعاك اهللا ـ إىل هذه الدرجة السحيقة من االستخفاف بالقرآن 
وانظر كيف جعل من نفسه مفتياً كبرياً يف كيفية تفسري احلقائق . عند هذا الرجل
 !!املسطرة يف القرآن

نه وتأمل هنا كيف حياول التلبيس والتضليل عندما يدلِّل على كذبه وهبتا
 "!!هكذا قرر اإلسالم: "بقوله

وهذا وأمثاله من املستخفِّني بالقرآن هم الذين عناهم األستاذ حممد قطب ـ 
إن القرآن من : أساتذة يقولون" وقام يف اجلامعة: "وفقه اهللا ـ عندما ذكرهم بقولـه

وإمنا هو على سبيل ، وإن ورود القصة فيه ليس على سبيل احلقيقة، تأليف حممد 
وإن ورود األمساء والوقائــع فيه ، وإنه ال جيوز أن يعترب القرآن مرجعاً تارخيياً" نالف"

وأصبح هذا .. إمنا هي أقاصيص وأساطري على عادة األقدمني، ال يعطيها وجوداً تارخيياً
  .)١٣١("أمراً واقعاً

حماولة بعضهم تفسري نصوص القرآن على ما متليه عليهم شهواهتم 
ومثل ، فسري الرافضة للبقرة يف سورة البقرة بأهنا عائشةمثل ت، )١٣٢(وأهواؤهم

 .اخل قاتلهم اهللا أىن يؤفكون.. تفسريهم للجبت والطاغوت بأهنما أبو بكر وعمر

وقل مثل ذلك مما يعد ضرباً من االستخفاف واالستهانة بالقرآن ما يورده 
نة يف بعضهم لنيل مصلحة سياسية كما جاء عن بعضهم من تفسري الشجرة امللعو

  .)١٣٣(!القرآن بأهنا بنو أمية

ما قام به بعض السفلة والساقطني يف محأة الرذيلة من استخدام القرآن الكرمي 
 "!!سورة الفاحتة"يف أغانيهم اهلابطة وآالهتم املوسيقية مثل ذلك املغين الذي غّنى 
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، خيرج به قائله من دائرة اإلسالم، االستهزاء بالقرآن الكرمي أو بشيء منه كفر
ولئن : فإنه ملا ذكر اهللا ـ عز وجل ـ مقولة املنافقني يف استهزائهم حكم بكفرهم

ال . سألتهم ليقولن إمنا كنا خنوض ونلعب قل أباهللا وآياته ورسوله كنتم تستهزئون
  .)١٣٤(تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم

ومن استهزأ : "رمحه اهللا ـ فقالوقد قرر ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ ي
  .)١٣٥("باهللا وآياته ورسوله فهو كافر باطناً وظاهراً

فقد أخرب أهنم كفروا بعد إمياهنم مع : "وقال كذلك معلقاً على اآلية الكرمية
وبني أن االستهزاء ، بل كنا خنوض ونلعب، إمنا تكلمنا بالكفر مع غري اعتقاد له: قوهلم

ولو كان اإلميان يف ، ن هذا إال ممن شرح صدره هبذا الكالموال يكو، بآيات اهللا كفر
  .)١٣٦("قلبه منعه أن يتكلم هبذا الكالم

æeŠÔÛbi@åíŒèn½a@åß@´äßû½a@ÑÓìßZ@
 ما موقفي إذا رأيت الذين يستهزؤون بالقرآن؟: فقال، إذا سأل سائل

 :موقفك باتباع اخلطوات التالية: قيل له
وإذا رأيت : قال اهللا ـ تعاىل ـ، د معهموحتذر من القعو، أن تعرض عنهم

  .)١٣٧(الذين خيوضون يف آياتنا فأعرض عنهم حىت خيوضوا يف حديث غريه

  .)١٣٨(بالتكذيب واالستهزاء والطعن، آيات القرآن) يف آياتنا:(قال البيضاوي
وقد نزل عليكم يف الكتاب أن إذا مسعتم آيات اهللا : وقال ـ سبحانه ـ

ا فال تقعدوا معهم حىت خيوضوا يف حديث غريه إنكم إذاً مثلهم إن يكفر هبا ويستهزأ هب
 .) ١٣٩(اهللا جامع املنافقني والكافرين يف جهنم مجيعاً

ويف هذه اآلية موعظة عظيمة ملن : "قال الشوكاين معلقاً على اآلية األوىل
،  ز ويتالعبون بكتابه وسنة رسوله، يتسمح مبجالسة املبتدعة الذين حيرفون كالم اهللا

ويغري ما ، فإنه إذا مل ينكر عليهم، وبدعهم الفاسدة، ويردون ذلك إىل أهوائهم املضلة
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وقد جيعلون ، وذلك يسري عليه غري عسري، هم فيه فأقل األحوال أن يترك جمالستهم
فيكون يف ، حضوره معهم مع ترتهه عّما يتلبسون به شبهة يشبهون هبا على العامة

  .)١٤٠("رد مساع املنكرحضوره مفسدة زائدة على جم
 :فمنها، ومن هنا يتضح لنا أن للنهي عن القعود مع املستهزئني ِحكَماً

، لئال يتوسل الشيطان بذلك إىل استضعاف حرص املؤمنني على مساع القرآن
فإنه رمبا جالس ضعيف العلم بالكتاب والسنة هؤالء ، )١٤١(ألن لألخالق عدوى

، باهتم وهذياهنم ما هو من البطالن بأوضح مكانينفق عليه من كذ"املستهزئني فعندئٍذ 
ويلقى اهللا به ، فيعمل بذلك مدة عمره، فينقدح يف قلبه ما يصعب عالجه ويعُسر دفعه

  .)١٤٢("وهو من أبطل الباطل وأنكر املنكر، معتقداً أنه من احلق

  .)١٤٣(إلظهار الغضب هللا ـ عز وجل ـ من هذا املنكر العظيم

  .)١٤٤(لمني اخلُلّص واملنافقنيليظهر التمايز بني املس

وإعالمهم أن ذلك االستهزاء كفر خيرج صاحبه بسببه من ، إبداء النصيحة هلم
 .وحثهم على التوبة العاجلة، اإلسالم

وإعداد الكتب واملقاالت اليت تبني خطر ، إقامة احملاضرات واخلطب والندوات
 .هذا العمل املناهض لإلسالم والشرع املطهر

والكشف عن أساليبهم ، ن من أصحاب هذا املنهج املناوئ للدينفضح املعاندي
فإن فضحهم وإعالم املسلمني مبا يرمي إليه ، الفاجرة اليت يتدثرون هبا حملاربة اإلسالم

كما أن ذلك يعطي غريهم ممن يسري يف ، ويغلق أفواههم، هؤالء مما يكتم أنفاسهم
 . مثل هذا العمل املشؤومفال يفكر حينئٍذ يف إتيان، ركاهبم درساً بليغاً

sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@Zå¦a@ßûß@ÑÓìß@
 :وفيه مبحثان
 .إميان اجلن بالقرآن: املبحث األول
 .دعوهتم قومهم: املبحث الثاين

†îè·Z@
ُسموا بذلك ألهنم ال ، وهو التستر واالستخفاء، اجلن لغة مأخوذ من االجتنان
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  .)١٤٥(ُيرون على طبيعتهم وصورهتم احلقيقية
نوع من األرواح العاقلة املريدة املكلفة على حنو ما : ن اصطالحاً فهموأما اجل
، ال ُيرون على حقيقتهم، مستترون عن احلواس، جمردون عن املادة، عليه اإلنسان

  .)١٤٦(حماسبون على أعماهلم يف اآلخرة، وهلم ذرية، يأكلون ويشربون ويتناكحون

* * * 
 موقف املؤمنني من اجلن وقد ذكر اهللا ـ عز وجل ـ يف كتابه الكرمي

صاروا دعاة لقومهم إىل اإلميان هبذا : وثانياً، فبني أهنم آمنوا به وصدقوا أوالً، بالقرآن
 :وهذا ما سوف أوضحه يف املبحثني التاليني، الكتاب

Þëþa@szj½a@ZæeŠÔÛbi@å¦a@æb¹g@
 هذا أمر قرره اهللا ـ عز وجل ـ يف القرآن يف سورتني من كتابه مها سورة

وهذا ال شك أنه تأييد للنيب ز بأن سخر ـ سبحانه ـ اجلن ، اجلن وسورة األحقاف
 ، )١٤٧(فكان رسول اهللا ز مصدقاً عند الثقلني ومعظماً يف العالََمْين، لإلميان به وبالقرآن

قل أوحي إيلّ أنه استمع نفر من اجلن فقالوا إنا مسعنا قرآناً يقول ـ سبحانه ـ 
 .) ١٤٨( فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداًيهدي إىل الرشد. عجباً

ههنا ما يفيد باستماع اجلن للقرآن وتأثرهم به حىت وصل ذلك إىل اإلميان 
 .وهو ما يعين االستجابة الطبيعية للقرآن وإدراك طبيعته والتأثر حبقيقته، والتصديق به

ك ولذل، واجلن عندما آمنوا كان إمياهنم عن اقتناع وتأثر بالغ بآيات القرآن
وهذه صفة القرآن عند من ، )١٤٩(بليغاً يعجب منه لبالغته) قرآناً عجباً(قالوا إهنم مسعوا
يهدي ) يهدي إىل الرشد(مث هو، )١٥٠(ومشاعر مرهفة، وقلب مفتوح، يتلقاه حبس واع

 :ويف آية األحقاف، إىل النجاح والفوز والسعادة ملن اتبعه بصدق يف دنياه وأخراه
مستقيميهدي إىل احلق وإىل طريق )١٥١(.  

بأن اجلن وهم من "ويف ذكر إميان اجلن بالقرآن هنا توبيخ واضح للمشركني 
، واملشركون وهم من عامل اإلنس، علموا القرآن وأيقنوا بأنه من عند اهللا، عامل آخر

وممن يتكلم بلغة القرآن مل يزالوا يف ريب منه ، ومن جنس الرسول ز املبعوث بالقرآن
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ا موعظة للمشركني بطريق املضادة ألحواهلم بعد أن جرت فهذ، وتكذيب وإصرار
  .)١٥٢("موعظتهم حبال مماثليهم يف الكفر من جنسهم

وذلك فيما رواه ابن ، وقد ثبت يف احلديث ما يفيد كذلك إميان اجلن بالقرآن
انطلق رسول اهللا ز يف طائفة من أصحابه عامدين : "عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ قال

، وأرسلت عليهم الشهب، قد حيل بني الشياطني وبني خرب السماءو، إىل سوق عكاظ
وأرسلت ، حيل بيننا وبني خرب السماء: َما لَكُْم؟ فقالوا: فقالوا، فرجعت الشياطني

فاضربوا مشارق ، َما حال بينكم وبني خرب السماء إال ما حدث: قال. علينا الُشهب
 فانطلقوا فضربوا مشارق األرض ،فانظروا ما هذا األمر الذي حدث، األرض ومغارهبا

فانطلق الذين : ومغارهبا ينظرون ما هذا األمر الذي حال بينهم وبني خرب السماء؟ قال
 وهو عامد إىل سوق عكاظ وهو )١٥٣( بنخلةتوّجهوا حنو ِتهامة إىل رسول اهللا 

هذا الذي حال : فقالوا، فلما مسعوا القرآن تسّمعوا له، يصلي بأصحابه صالة الفجر
يا قومنا إنا مسعنا قرآنا عجباً : فهنالك رجعوا إىل قومهم فقالوا، نكم وبني خرب السماءبي

وأنزل اهللا ـ عز وجل ـ على نبيه ، يهدي إىل الرشـد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا
 : قل أوحي إيلّ أنه استمع نفر من اجلن)..١٥٤. ( 

 منكم مع رسول هل شهد أحد: فقلت، سألت ابن مسعود: وروى علقمة قال
فالتمسناه يف ، ففقدناه، ولكنا كّنا مع رسول اهللا ز ذات ليلة. ال: اهللا ز ليلة اجلن؟ قال
. فبتنا بشر ليلة بات هبا قوم: قال. أو اغتيل) ١٥٥(اسُتطري: فقلنا، األودية والشعاب

فلم ، فقدناك فطلبناك! يارسول اهللا: فقلنا. فلما أصبحنا إذا هو جاٍء من قبل ِحراء
فقرأت عليهم ، أتاين داعي اجلن فذهبُت معه: "فقال، فبتنا بشر ليلة بات هبا قوم، دكجن

  .)١٥٦(..فأرانا آثارهم وآثار نرياهنم، فانطلق بنا: قال". القرآن
:  عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ قال)١٥٧(وقد جاء يف رواية صحيحة

يت ذكرُتها قبلُ ما يفيد أن ويف الرواية ال" ما قرأ رسول اهللا ز على اجلن وما رآهم"
وقد مجع احلافظ ابن حجر ـ يرمحه اهللا ـ بني ، رسول اهللا ز قرأن القرآن على اجلن

ولكن ال يلزم من عدم ذكر اجتماعه هبم حني استمعوا أن ال يكون : "الروايتني بأن قال
  .)١٥٨("اجتمع هبم بعد ذلك
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فحديث ابن ، يتانمها قض: قال العلماء": "شرحه"وقال اإلمام النووي يف 
  .)١٥٩("عباس يف أول األمر وأول النبوة

ومن هنا يتبني لنا أن من اجلن مؤمنني باهللا ـ تعاىل ـ مصدقني برسوله ز حمبني 
وهبذا جاءت النصوص املتعددة اليت تثبت حرصهم على سلوك اخلري والبعد عن ، للخري
 .كما سيأيت يف املبحث التايل ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ، الشر

وإن عاملاً آخر هذا شأنه جلدير ـ كما تقدم ـ أن يكون درساً وموعظة ملن 
واتبع غري سبيل املؤمنني أن يستحيي من اهللا ـ عز وجل ، حاد عن الصراط املستقيم

فإن العيب كل ، ـ فيبادر إىل اإلميان والعمل الصاحل كما بادر أولئك النفر من اجلن
ويكون يف ،  واجلنة إن آمن مث حييد عنه متبعاً هواهالعيب أن يكون املرء قريباً من اخلري

فليعلم من كان حاله كذلك ، اجلن العالَم اآلخر من هو أفضل منه وأحرص على اخلري
وكما قال ـ سبحانه ، أنه إن استمر على ذلك فلن ينفعه يف اآلخرة حسب وال نسب

 أحد ولن أجد من قل إين لن جيريين من اهللا: ـ يف اآليات األخرية من سورة اجلن
إال بالغاً من اهللا ورساالته ومن يعِص اهللا ورسوله فإن لـه نار جهنم . دوين ملتحداً

ويف سورة األحقاف عند ذكر دعوة املؤمنني من اجلن قومهم ، )١٦٠(خالدين فيها أبداً
ومن ال جيب داعي اهللا فليس مبعجز يف : إىل اإلميان واإلسالم يقول ـ سبحانه ـ

 .) ١٦١( له من دونه أولياء أولئك يف ضالل مبنياألرض وليس

ïãbrÛa@szj½a@Zæb¹⁄a@µg@áèßìÓ@áèmìÇ…@
عجيب حال هؤالء املؤمنني من اجلن عندما انطلقوا بال تلكؤ وال خور وال 

 وقد جنب دعاة إىل قومهم لإلميان واإلذعان برسالة سيد األنام حممد بن عبداهللا 
لقد امتلئت أحاسيسهم ،  تطيق السكوت عليهمحلت نفوسهم ومشاعرهم منه ما ال

يدفعهم دفعاً إىل احلركة به ، وحفلت مشاعرهم مبؤثر قاهر غالّب، بشيء جديد
وبيان أن من مل يذعن هلذا ، وإبالغه لآلخرين يف جد واهتمام، واالحتفال بشأنه

ـ أن ومل جيب أوامره باالمتثال ونواهيه باالجتناب فلن يعجز اهللا ـ تعاىل ، الكتاب
 :يأيت به ويوقع عليه اجلزاء ويذيقه العذاب األليم

 وإذ صرفنا إليك نفراً من اجلن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا
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قالوا يا قومنا إنا مسعنا كتاباً أنزل من بعد موسى . فلما قضي ولوا إىل قومهم منذرين
اهللا وآمنوا به يغفر لكم من يا قومنا أجيبوا داعي . يهدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم
ومن ال جيب داعي اهللا فليس مبعجز يف األرض وليس . ذنوبكم وجيركم من عذاب أليم

  .)١٦٢(له من دونه أولياء أولئك يف ضالل مبني
يبشرون وينذرون؛ ألهنم يرون أن ، هكذا مضوا دعاة صادقني إىل قومهم

 !عليهم واجباً ال ميكنهم السكوت عليه حلظة واحدة
 املسلم حني يقرأ هذه اآليات الكرمية جييش صدره باإلكبار والتبجيل هلؤالء إن

وإنه لدرس وأي . أصحاب القلوب املؤمنة احملبة للخري، النفر من اجلن الدعاة الصادقني
 .درس جلميع املتخاذلني عن نصرة الدين مع توفر أسباب الدعوة عندهم

 
.  ـ للناس دون تكاسل أو إبطاءإنه درس للعلماء أن يبلغوا دين اهللا ـ تعاىل

درس . درس للدعاة أن يشمروا عن ساعد اجلد ليؤدوا األمانة بكل تفاٍن وإخالص
درس هلؤالء ، وخطيب اجلامع، وإمام املسجد، واألستاذ يف جامعته، للمعلم يف مدرسته

وما . مجيعاً أن يقوموا بواجب النصح للمؤمنني بكل ما آتاهم اهللا ـ تعاىل ـ من قوة
أعظم الكلمة الصادقة حني تصدر من قلب خملص هللا ـ عز وجل ـ فتنطلق خمترقة 

معلنة التوبة واإلنابة إىل ، فتصيب مرماها إصابة تنحدر بسببها املدامع، شغاف القلوب
 .راجية رمحته، طالبة مغفرته، رهبا

*   *   * 
 

أو تنبه ، اًسقناها هنا لعلها أن توقظ نائم، تلك هي دعوة اجلن املؤمنني للتّو
 .أو تذكر ناسياً، غافالً

يفوح أرجيها على مر ، وال يزال التاريخ يذكر للجن املؤمنني مواقف رائعة
 .وتعاقب الليايل والُدهور، األيام والعصور

قال عمر بن اخلطاب ـ رضي اهللا عنه ـ : روى احلسن بن حممد عن أبيه قال
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حدثين خرمي بن فاتك األسدي : لفقا، حدثين حبديث تعجبين به: ذات يوم البن عباس
فعقلتها وتوسدت ذراع بعري منها وذلك حدثان .. فأصبتها، خرجت يف بغاء إبل: قال

وكذلك كانوا يصنعون يف : قال، أعوذ بعظيم هذا الوادي: مث قلت، خروج النيب 
 :ويقول، فإذا هاتف يهتف يب، اجلاهلية

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 

 
 )١٦٣(قــد كُـن يف األيـام منكراِت

 
 
 

منـــــزل احلــــرام واحلــــالل
ــوالِ  ــن األح ــن م ــول ذي اجل ــا ه م
ويف ســــهول األرض واجلبــــالِ 
إال التقـــى وصـــاحلَ األعمـــالِ  

 
 

ــليلُ ــدك أَم تضــ ــد عنــ أرشــ
 

ــ ــاء بياســــني وحاِمْيَمــ اِتجــ
حمِّرمــــــاٍت وحملِّــــــالَتِ 

هلَّ ل

وحيــك ُعــذ بــاهللا ذي اجلـــالل   
ــايل ــد اهللا وال تبــــ ووحــــ
ــال   ــى األميـ ــذكر اهللا علـ إذ تـ
وصـــار كيـــد اجلـــن يف ســـفاِل

 :فقلُت: قال
 

يلُ؟ـــي ما حتــــيا أيها الداع
 : قـــال

هذا رســـول اهللا ذي اخلـيـرات
الِتوُســــَوٍر بعــُد مفصـــ

والصــــــــالة بالصوم يأمر
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