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أهل الكتاب يف القرآن الكريم وتفاسري األولني

▬غ ر ِ
َري اْلرَغ ُرض ِ
ني♂ [الفاحتة]7 :
الضالِّ َ
وب َعلَي ر ِه رم َوال َ َّ

╝
▬ َغ ر ِ
ري ا ر َْل رغ ُض ِ
ني♂ [الفاحتة]7 :
الضا ِّل َ
وب َع َلير ِه رم َوالَ َّ
◄ اليهود مغضوب عليهم والنَّصارى ضالون:
شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد القرطبي (ت  671ـه) :اجلامع ألحكام القرآن ،دار الكتب اْلرصية بالقاهرة ،الطبعة الثانية،
ف ِيف ▬ا ر َْل رغ ُض ِ
الضا ِّلنيَ ♂ َم رن ُه رمَ ،ف ر
اجلزء األول  -صـ [ .150راختُلِ َ
الضا ِّلنيَ
وب َع َلير ِه ُم الر َي ُهو ُدَ ،و َّ
وب َع َل ري ِه رم♂ َو ▬ َّ
ور َأ َّن ا ر َْل رغ ُض َ
اجلُ رم ُه ُ
النَّصارى ،وجاء َذل ِ َك م َفَّسا َع ِن النَّبِي ☺ ِيف ح ِد ِ
يث َع ِد ِّي رب ِن َحاتِم َوقِ َّص ِة إِ رس ََل ِم ِه].
َ
ِّ
َ َ َ َ َ
ُ َّ ً
إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت  790ـه) :اال رعت ِ َصام ،دار ابن اجلوزي بالسعودية ،الطبعة األوىل ،اجلزء األول  -صـُ [ .242ث َّم َق َال:
▬ َغ ر ِ
ري ا ر َْل رغ ُض ِ
وب َع َلير ِه رم ُه ُم الريَ ُهو ُدِ ،ألَ ََّّنُ رم كَ َف ُروا َب رعدَ َم رع ِر َفتِ ِه رم ُن ُب َّو َة ُحم ََّمد ☺َ ،أ َال ت ََرى إِ َىل َق رو ِل
وب َع َل ري ِه رم َوالَ َّ
الضا ِّلنيَ ♂َ ،فا ر َْل رغ ُض ُ
ِ
ِ
ِ
اَّللِ فِ ِ
الضا ُّلو َن ُه ُم الن ََّص َارىَ ِ ،
كََم َي رع ِر ُف َ
اْل َّج ِة ِيف
ون َأبرنَا َء ُه رم♂ َي رعنِي ا رل َي ُهو َدَ .و َّ
ين آ َت رين ُ
َاه ُم ا رلكت َ
يه رم▬ :ا َّلذ َ
َّ
أل ََّّن ُ رم َض ُّلوا يف ر ُ
َاب َي رع ِر ُفو َن ُه َ
ِ
ِ
الس ََل ُمَ ،و َع ََل َه َذا التَّ رف ِس ِ
ري َأ ركثَ ُر ا رْل ُ َف ِّ ِ
ينَ ،و ُه َو َم رر ِو ٌّي َع ِن النَّب ِ ِّي ☺].
َّس َ
يسى َع َل ريه َّ
ع َ

حممد األمني بن حممد اْلختار الشنقيطي (ت  1393ـه) :أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،دار الفكر ببريوت ،اجلزء األول -
ِ
ري ِم رن ُعلَ ََمءِ ال َّت رف ِس ِ
صـَ [ .9و َق رو ُل ُهَ ▬ :غ ر ِ
ري▬ :ا ر َْل رغ ُض ِ
ري ا ر َْل رغ ُض ِ
الضا ُّل َ
ون♂
وب َع َل ري ِه رم♂ ا رل َي ُهو ُدَ ،و ▬ َّ
وب َع َل ري ِه رم َو َال َّ
الضا ِّلنيَ ♂َ ،ق َال ََجَاه ُ
الن ََّص َارى].
أبو الليث نرص بن حممد السمرقندي (ت  373ـه) :بحر العلوم ،دار الفكر ببريوت ،اجلزء األول  -صـ[ .19وقد أَجع اْلفَّسون أن
اْلغضوب عليهم أراد به اليهود ،والضالني أراد به النصارى ،فإن قيل :أليس النصارى من اْلغضوب عليهم؟ واليهود أيض ًا من
فأما
الضالني؟ فكيف رصف اْلغضوب إىل اليهود ،ورصف الضالني إىل النصارى؟ قيل له :إنَّم عرف ذلك باخلرب واستدالالً باآليةّ .
اخلرب ،فَم روي عن رسول اهلل ☺ َّ
أن رج ً
َل سأله وهو بوادي القرى :من اْلغضوب عليهم؟ قال :اليهود قال :ومن الضالني؟ فقال:
قصة النَّصارى:
قصة اليهودَ ▬ :ف َب ُآؤو را بِ َغ َضب َع ََل َغ َضب♂ [البقرة ]90 :وقال تعاىل يف ّ
وأما اآلية ،فألن اهلل تعاىل قال يف ّ
النصارىّ ،
ِ
ِ
ِ
السب ِ ِ
يل♂ [املائدة].]77 :
▬ َقدر َض ُّلوا م رن َقبر ُل َو َأ َض ُّلوا كَثرياً َو َض ُّلوا َع رن َسواء َّ
صدر الدين حممد بن عَلء الدين األذرعي (ت  792ـه) :رشح العقيدة الطحاوية ،وزارة الشؤون اإلسَلمية بالسعودية ،الطبعة األوىل
ِ
ِ
ِ
ِ
ين َأنر َع رم َت َع َل ري ِه رم َغ ر ِ
ري ا ر َْل رغ ُض ِ
اَّلل َت َع َاىل َأ رن ن َُق َ
وب َع َل ري ِه رم َو َال
رصا َط ا َّلذ َ
الرصا َط ا رْل ُ رستَق َ
يم * َ
ول ▬ :راهدنَا ِّ َ
 صـَ [ .544 ،533ف َقدر َأ َم َرنَا َّ ُت َع ِن النَّبِ ِّي ☺ َأنَّ ُه َق َال« :ا رليَ ُهو ُد َم رغ ُضوب َع َلير ِه رمَ ،والن ََّص َارى َضا ُّل َ
ون»].
الضا ِّلنيَ ♂َ ،و َقدر َث َب َ
َّ
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▬غ ر ِ
َري اْلرَغ ُرض ِ
ني♂ [الفاحتة]7 :
الضالِّ َ
وب َعلَي ر ِه رم َوال َ َّ

حممد بن عبد الوهاب النجدي (ت  1206ـه) :ثَلثة األصول وأدلتها ورشوط الصَلة والقواعد األربع ،وزارة الشئون اإلسَلمية
بالسعودية ،الطبعة األوىل  -صـَ ▬[ .34غ ر ِ
ري ا ر َْل رغ ُض ِ
وب َع َل ري ِه رم♂ وهم اليهود ،معهم علم ومل يعملوا به ،نسأل اهلل أن ُينِّبك طريقهم،
الضا ِّلنيَ ♂ وهم الن َّصارى ،يعبدون اهلل عَل جهل وضَلل ،نسأل اهلل أن ُينِّبك طريقهم].
▬ َو َال َّ
بكر بن عبد اهلل أبو زيد (ت  1429ـه) :اإلبطال لنظرية اخللط بني دين اإلسَلم وغريه من األديان ،دار العاصمة ،الطبعة األوىل -
اإلنرس إِ َّال لِيعبدُ ِ
ِ
س إياد اهلل خللقه؛ وهو عبادته ،كَم يف قول اهلل تعاىلَ ▬ :و َما َخ َل رق ُت رِ
ون♂ [الذاريات :
َرُ
اجل َّن َو ر ِ َ
صـ[ .50وإذا َّ
تأملت ّ
ِ
ِ
عز ّ
الرصا َط
الرصا ط ،وهلذا جاء يف ُأ ّم القرآن ،فاحتة كتاب اهلل َّ
 ،]56عرفت رضورة ُّ
توحد اْل َّلة ،والدِّ ين ،ووحدة ِّ
وجل ▬ :راهدنَا ِّ َ
ِ
ِ
ِ
الرصا ط ،فقال سبحانهَ ▬ :غ ر ِ
ين َأنر َع رم َت َع َل ري ِه رم♂ ث َّم أتبع ذلك َّ
ري
رصا َط ا َّلذ َ
بأن اليهود والن َّصارى خارجون عن هذا ِّ
ا رْل ُ رستَق َ
يم * َ
ا ر َْل رغ ُض ِ
الضا ِّلنيَ ♂].
وب َع َل ري ِه رم َو َال َّ
أبو اْلسن عيل بن أمحد الواحدي (ت  468ـه) :الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،دار القلم ببريوت ،الطبعة األوىل  -صـَ ▬[ .89غ ر ِ
ري
ا ر َْل رغ ُض ِ
الضالني♂ َأ ري:
وب َع َل ري ِه رم♂ َأ ري :غري الذين
غضبت عليهم ،وهم اليهود ،ومعنى الغضب من اهلل تعاىل :إراد ُة العقوبة ▬وال َّ
َ
َّ
فكأن اْلسلمني سألوا اهلل تعاىل أن هيدهيم طريق الذين أنعم عليهم ،ومل يغضب عليهم كَم غضب
وال الذين ض ُّلوا  ،وهم الن َّصارى،
اْلق كَم ضلَّت الن َّصارى].
عَل اليهود ،ومل يض ُّلوا عن ِّ
أبو القاسم حممد بن أمحد ابن جزي الكلبي (ت  741ـه) :التسهيل لعلوم التنزيل ،رشكة دار األرقم بن أيب األرقم ببريوت ،الطبعة
األوىل ،اجلزء األول  -صـ▬[ .66ا ر َْل رغ ُض ِ
الضا ِّلنيَ ♂ :النَّصارى ،قال ابن عباس وابن مسعود وغريمها ،وقد
وب َع َل ري ِه رم♂ اليهود ،و ▬ َّ
كل مغضوب عليهّ ،
روي ذلك عن النبي ☺ ،وقيل :ذلك عا ٌّم يف ّ
وكل ضال ،واألول أرجح].

◄ ُصنُوف النّاس عند اهلل ثَلثة:
فخر الدين أبو عبد اهلل حممد الرازي (ت  606ـه) :مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري ،دار إحياء الرتاث العريب ببريوت ،الطبعة الثالثة،
ِ
ث فِ َرقَ :أ ره ُل ال َّطا َع ِةَ ،وإِ َل ري ِه ُم ر ِ
ت َه ِذ ِه راآل َي ُة َع ََل َأ َّن ا رْلُكَ َّل ِفنيَ َث ََل ُ
اإل َش َار ُة بِ َق رول ِ ِهَ ▬ :أ رن َع رم َت
السابِ َع ُةَ :د َّل ر
اجلزء األول  -صـ [ .223ا رل َفائدَ ُة َّ
اإل َش َار ُة بِ َق رول ِ ِهَ ▬ :غ ر ِ
اَّلل ِ َوا رل ُك رف ِرَ ،وإِ َل ري ِه ُم ر ِ
َع َل ري ِه رم♂َ ،و َأ ره ُل ا ر َْل رع ِصيَ ِةَ ،وإِ َل ري ِه ُم ر ِ
اجلَ ره ِل ِيف دِ ِ
ري ا ر َْل رغ ُض ِ
وب َع َل ري ِه رم♂َ ،و َأ ره ُل ر
اإل َش َار ُة بِ َق رول ِ ِه:
ين َّ
الضا ِّلنيَ ♂].
▬ َو َال َّ
دروزة حممد عزت :التفسري اْلديث ،دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة ،اجلزء األول  -صـ[ .307يتبادر لنا ،واهلل أعلمَّ ،
أن َجلة
ِ
ين َأنر َع رم َت َع َل ري ِه رم َغ ر ِ
ري ا ر َْل رغ ُض ِ
تضمنت ال َّتنبيه عَل َّ
أن ُصنُوف النّاس عند اهلل
وب َع َل ري ِه رم َو َال َّ
▬ا َّلذ َ
الضا ِّلنيَ ♂ يف أوىل سور القرآن ،قد َّ
ثَلثة ،صنف أنعم اهلل عليه ،فاهتدى وسار عَل طريقه اْلستقيم .وصنف انحرف عن هذا الطريق عن عِ رلم و َمكرر واستكبار ،فاستحق
غضب اهللِ .
وصن رف انحرف عن هذا الطريق ضَلال ً بغري علم وب ِّينة ،ث َّم َّ
ظل ُمنحرفاً دون أن هيتدي بَم أنزل اهلل عَل ُر ُسله ،فلزمته ِصفة
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▬غ ر ِ
َري اْلرَغ ُرض ِ
ني♂ [الفاحتة]7 :
الضالِّ َ
وب َعلَي ر ِه رم َوال َ َّ

الضَللة .والتصنيف رائع جليل شامل].

بالعلرم ِ
◄ العمل ِ
والعبادة بالدَّليل:
ََ
حممد بن صالح بن حممد العثيمني (اْلتوىف1421 :ـه) :تقريب التَّدمرية ،دار ابن اجلوزي بالسعودية ،الطبعة األوىل  -صـ.138 ،137
ِ
ِ
ِ
رصا َط ا َّل ِذي َن َأنر َع رم َت َع َل ري ِه رم َغ ر ِ
ري ا ر َْل رغ ُض ِ
وب َع َل ري ِه رم َوال
الرصا َط ا رْل ُ رستَق َ
يم * َ
[وقد أمرنا اهلل تعاىل أن نقول يف صَلتنا ▬ :راهدنَا ِّ َ
الضا ِّلنيَ ♂ ،فاْلغضوب عليهم كاليهود ،عرفوا اْلق فلم يتبعوه ،والضالون كالن َّصارى ،عبدوا اهلل بغري علم].
َّ
اهلل ُسبحانه وتعاىل
سفر بن عبد الرمحن اْلوايل :ظاهرة اإلرجاء يف الفكر اإلسَلمي ،دار الكلمة ،الطبعة األوىل  -صـ[ .79وقد أمرنا ُ
ألَّنم
أخص َّ
أن نسأله يف صَلتنا أن هيدينا رصا ط الذين أنعم عليهم ،غري اْلغضوب عليهم وال ّ
الضالني .وهلذا كان الن َّصارى ّ
بالضَلل َّ
ألَّنم أُ َّمة عناد ،وهذه األمة هم اْلنعم عليهم].
ُأ َّمة جهل ،واليهود أخص بالغضب َّ
الصَلة
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ :التَّمهيد لرشح كتاب التوحيد ،دار التوحيد ،الطبعة األوىل  -صـ[ .290وإ َّنَم أقسم -عليه َّ
وأن هذه األُ َّمة س ِّتتبع -ال حمالة -طريق وسبيل من كان قبلها من األُ َمم ،وهذا حتذير َّ
والسَلم  -ليؤكِّ د هذا األمر تأكيد ًا عظيَمًَّ ،
ألن
َّ
ِ
بأَّنم مغضوب عليهم وضالون،
السالفة ،إ َّما أن يكونوا من أهل الكتاب اليهود والنَّصارى ،وهؤالء قد وصفهم اهلل -جل وعَلَّ -
األُ َمم ّ
تعرضت للغضب وال َّلعنة ،وقد ُو ِجدَ يف هذه األُ َّمة من َس َل َك سبيل اليهود ،ومن َس َل َك
فإذا ا َّتبعت هذه األُ َّمة سبيلهم ،فمعنى ذلك َّأَّنا َّ
السلف« :من فَ َس َد من علَمئنا ففيه شبه من اليهود ،ومن فسد من ُع ّبادنا ففيه شبه من النَّصارى»؛ َّ
ألن
سبيل النَّصارى؛ وهلذا قال بعض َّ
جل وعَلَ ▬ :غ ر ِ
ري ا ر َْل رغ ُض ِ
اليهود خالفوا عَل ِعلرم ،والنَّصارى خالفت عَل ضَللة ،وقد قال ّ
الضا ِّلنيَ ♂ ،واْلغضوب
وب َع َل ري ِه رم َو َال َّ
والضالون هم الن َّصارى ،كَم فَّسها النبي ☺].
عليهم هم اليهودّ ،
صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان :إعانة اْلستفيد برشح كتاب التوحيد ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثالثة ،اجلزء األول  -صـ.287
الضالةَ ▬ .غ ر ِ
ري ا ر َْل رغ ُض ِ
الضا ِّلنيَ ♂ ،اْلغضوب عليهم :اليهود ،ومن
وب َع َل ري ِه رم َوال َّ
[واليهود :األ ُ َّمة اْلغضوب عليها ،والن َّصارى :األ ُ َّمة ّ
والضالون هم :النَّصارى الذين يعبدون اهلل عَل غري ِعلرم ،بل بالبدع واْلحدثات
اقتدى هبم من هذه األ ُ َّمة ،ممن علم ومل يعمل بعلمهّ ،
واخلرافات من النصارى وكل من اقتدى هبم].
صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان :رشح مسائل اجلاهلية ْلحمد بن عبد الوهاب ،دار العاصمة بالرياض ،الطبعة األوىل  -صـ.76
ِ
ِ
ِ
ِ
ين َأنر َع رم َت َع َل ري ِه رم َغ ر ِ
ري ا ر َْل رغ ُض ِ
جل وعَل أمرنا يف ّ
[واهلل َّ
وب َع َل ري ِه رم
رصا َط ا َّلذ َ
كل ركعة يف َّ
الرصا َط ا رْل ُ رستَق َ
يم * َ
الصَلة أن نقول ▬ :راهدنَا ِّ َ
الضا ِّلنيَ ♂ ،وهم أهل العِلرم وال َع َملَ ▬ ،غ ر ِ
ري ا ر َْل رغ ُض ِ
وب َع َل ري ِه رم♂ ،وهم أهل العِلرم بدون ال َع َمل ،وهم فسقة العلَمءَ ▬ ،وال
َوال َّ
الرهبان من النَّصارى وغريهم ،الذين يعبدون اهلل عَل غري دليل ،عَل غري بُرهان ،وإ َّنَم يعبدون اهلل بالب ِ َدع واْل ُحدثات
َّ
الضا ِّلنيَ ♂ ُّ
الضالني ،وأمرنا أن نأخذ اْلق بدليله ،من كتاب اهلل وسنة رسوله ☺].
واخلُرافات .واهلل َّنانا عن العلَمء الفسقة ،وال ُع ّباد ّ
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▬غ ر ِ
َري اْلرَغ ُرض ِ
ني♂ [الفاحتة]7 :
الضالِّ َ
وب َعلَي ر ِه رم َوال َ َّ

حممد بن عبد الوهاب النجدي (ت  1206ـه) :تفسري آيات من القرآن الكريمَ ،جعة اإلمام حممد بن سعود بالرياض  -صـَ ▬[ .18غ ر ِ
ري
ا ر َْل رغ ُض ِ
والضالون العاملون بَل ِعلرم ،فاألول ِصفة
الضا ِّلنيَ ♂ ،فاْلغضوب عليهم هم العلَمء الذين مل يعملوا بعلمهمّ ،
وب َع َل ري ِه رم َوال َّ
أن اليهود مغضوب عليهم َّ
اليهود ،والثاين ِصفة الن َّصارى ،وكثري من الناس إذا رأى يف ال َّتفسري َّ
وأن النصارى ضالون ،ظ َّن اجلاهل أن
ذلك خمصوص هبم ،وهو ُيقِ ّر َّ
الصفات ،فيا ُسبحان اهلل ،كيف
ربه فارض عليه أن يدعو هبذا الدُّ عاء،
ويتعوذ من طريق أهل هذه ِّ
َّ
أن َّ
السوء باهلل].
ُيع ِّلمه اهلل وخيتار له ،ويفرض عليه أن يدعو به دائَمً ،مع ظنِّه أنَّه ال حذر عليه منه ،وال
َّ
يتصور أنَّه يفعله ،هذا من ظ ّن ُّ
أبو العباس أمحد بن حممد بن عجيبة الصويف (ت  1224ـه) :البحر اْلديد يف تفسري القرآن اْلجيد ،الدكتور حسن عباس زكي بالقاهرة،
اجلزء األول  -صـَ ▬[ .66غ ر ِ
ري ا ر َْل رغ ُض ِ
وب َع َل ري ِه رم♂ أي :غري طريق الذين غضبت عليهم ،فَل هتدنا إليها ،وال تسلك بنا سبيلها ،بل
س َّلمنَا من مواردها .واْلراد هبم :اليهود ،كذا فَّسها النبي ☺ ،و َي رص ُ
دُق بحسب العموم عَل كل من غضب اهلل عليهمَ ▬ ،و َال
الضا ِّلنيَ ♂ أي :وال طريق الضالني ،أي :التالفني عن اْلق ،وهم النَّصارى كَم قال ☺ .والتَّفسريان مأخوذان من كتاب اهلل تعاىل.
َّ
قال تعاىل يف شأن اليهودَ ▬ :ف َب ُآؤو را بِ َغ َضب َع ََل َغ َضب♂ ،وقال يف حق النَّصارىَ ▬ :قدر َض ُّلوا ِم رن َق رب ُل َو َأ َض ُّلوا كَ ثِرياً َو َض ُّلوا َع رن َسوا ِء
السبِ ِ
يل♂].
َّ
عبد الرمحن بن نارص السعدي (ت  1376ـه) :تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كَلم اْلنان ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  -صـ.39
[▬ا ر َْل رغ ُض ِ
الضا ِّلنيَ ♂ الذين تركوا اْلق عَل جهل وضَلل،
وب َع َل ري ِه رم♂ الذين عرفوا اْلق وتركوه ،كاليهود ونحوهم .وغري رصاط ▬ َّ
كالن َّصارى ونحوهم].
حممد بن صالح بن حممد العثيمني (اْلتوىف1421 :ـه) :تفسري الفاحتة والبقرة ،دار ابن اجلوزي بالسعودية ،الطبعة األوىل  -صـ.17
[قوله تعاىل▬ :غري اْلغضوب عليهم♂ :هم اليهود ،وكل من َعلِ َم باْلق ومل يعمل به .قوله تعاىل▬ :وال الضالني♂ :هم الن َّصارى قبل
بعثة النبي ☺ ،وكل من َع ِم َل بغري اْلق جاهَلً به].
عبد الرمحن بن نارص السعدي (ت  1376ـه) :تيسري اللطيف اْلنان يف خَلصة تفسري القرآن ،وزارة الشئون اإلسَلمية بالسعودية،
ِ
ِ
ِ
وهم األنبياء
بالسعادة األبديةُ ،
رصا َط ا َّلذ َ
ين َأنر َع رم َت َع َل ري ِه رم♂ [الفاحتة ]7 :بالنِّعمة التّا َّمة اْلُتَّصلة َّ
الطبعة األوىل  -صـَ ▬[ .12
والصاْلونَ ▬ ،غ ر ِ
ري ا ر َْل رغ ُض ِ
والصديقون ُّ
وهم الذين عرفوا اْلق وتركوه ،كاليهود ونحوهمَ ▬ ،و َال
وب َع َل ري ِه رم♂ [الفاحتةُ ]7 :
والشهداء ّ
ِّ
الضا ِّلنيَ ♂ [الفاحتة ]7 :الذين ض ّلوا عن اْلق ،كالنَّصارى ونحوهم].
َّ
حممد الطاهر بن عاشور التونيس (ت  1393ـه):التحرير والتنوير ،الدار التونسية للنرش ،اجلزء األول  -صـ[ .748فاْلغضوب َع َل ري ِهم:
والضالون :جنس ل رلفِ َرق الَّتِي َأ رخ َطأت الدَّين َعن
جنس ل رلفِ َرق ا َّلتِي َت َع ّمدت َذلِك ،واستخفت بالدِّ يانة َعن َع رمد َأو تَأر ِويل بعيد جداًّ ،
سوء فهم َوقلة إصغاء ،وكَل ا رل َف ِر َيق ر ِ
اْلق َورصف ر
ني َم رذ ُموم ،ألنَّنا مأمورون بِاتِّ َباع َسبِيل ر
اجلهد إ ِ َىل إ ِ َص َابتهَ ،وا رل َي ُهود من ا رل َف ِريق األول،
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▬غ ر ِ
َري اْلرَغ ُرض ِ
ني♂ [الفاحتة]7 :
الضالِّ َ
وب َعلَي ر ِه رم َوال َ َّ

الضا ّلني♂ بالنصارىَ ،ف ُه َو إِ َش َارة
َوالن ََّص َارى من ا رل َف ِريق الثَّ ِاينَ ،و َما ورد ِيف راألَثر ِممَّا َظاهره َت رف ِسري ▬اْلغضوب َع َل ري ِهم♂ باليهود ،و ▬ َّ
ان الوصفانِ ،ألَن كَل ِمن رهَم صار َع َلَم ً فِيَم ُأ ِريد التَّع ِريض بِهِ ف ِ ِ
ني ال َّلذين حق َع َلي ِهَم ه َذ ِ
تعريضا ِهبا َذ رين ا رل َف ِر َيق ر ِ
يه].
إِ َىل َأ َّن ِيف راآل َية
ر َ َ
ر
َُ َ
َ
ً َ
حممد األمني بن حممد اْلختار الشنقيطي (ت  1393ـه) :أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،دار الفكر ببريوت ،اجلزء األول -
ِ
ص بِهِ ا رليَ ُهو ُدَ ،وإِ رن َش َاركَ ُه ُم الن ََّص َارى
ب إِن َََّم ُخ َّ
وبا َع َلير ِه رم ََجِي ًعاَ ،فإِ َّن ا رل َغ َض َ
صـَ [ .9وا رل َي ُهو ُد َوالن ََّص َارىَ ،وإ ِ رن كَا ُنوا َضا ِّلنيَ ََجي ًعاَ ،م رغ ُض ً
فِ ِ
اْلَ َّقَ ،ف َ
ُون الر َباطِ َل َع رمدًاَ ،ف َ
اْلَ َّق َو ُينركِ ُرونَ ُهَ ،و َيأرت َ
يه; ِألَ ََّّن ُ رم َي رع ِر ُف َ
ص ِص َف ِاهتِ رمَ .والن ََّص َارى َج َه َلة َال َي رع ِر ُفو َن ر
ون ر
كَان
ب َأ َخ َّ
كَان ا رل َغ َض ُ
ص ِص َف ِاهتِ رم].
َّ
الض ََل ُل َأ َخ َّ
حممد حممد عبد اللطيف بن اخلطيب (ت 1402ـه) :أوضح التفاسري ،اْلطبعة اْلرصية ومكتبتها ،الطبعة السادسة  -صـ.3 ،2
ِ
ِ
ين َأنر َع رم َت َع َل ري ِه رم♂ أي طريق الذين أنعمت عليهم باهلداية واالصطفاء كالنبيني ،والصديقني ،وخواص اْلؤمنني ▬ َغ ر ِري
رصا َط ا َّلذ َ
[▬ َ
ا ر َْل رغ ُض ِ
وب َع َل ري ِهم♂ وهم العصاة؛ الذين جعلوا إهلهم هواهم ،واشرتوا دنياهم بأخراهم ،ومل يبالوا بغضب موالهم؛ فارتكبوا الذنوب
الضآ ِّلنيَ ♂ وهم الذين يرتكبون الذنوب حال كوَّنم غري عاْلني بجرمها،
وهم هبا عاْلون ،ولعاقبتها مقدرون .وقيل :هم اليهودَ ▬ ،والَ َّ
وال بمبلغ إثمها .وقيل :هم النصارى .وال خيفى أن اليهود :مغضوب عليهم وضالون ،وأن النصارى :ضالون ومغضوب عليهم].
حممد متويل الشعراوي (ت  1418ـه) :تفسري الشعراوي (اخلواطر) ،مطابع أخبار اليوم ،اجلزء األول  -صـ[ .89وقوله تعاىلَ ▬ :غ ر ِ
ري
اْلغضوب َع َل ري ِهم♂ أي غري الذين غضبت عليهم يا رب من الذين عصوا  .ومنعت عنهم هداية اإلعانة ،الذين عرفوا اْلنهج فخالفوه،
وارتكبوا ّ
يَّس لنا الطريق الذي نستحق به غضبك.
حرمه اهلل ،فاستحقوا غضبه .ومعنى ▬غري اْلغضوب َع َل ري ِهم♂ أي :يا رب ال ُت ِّ
كل ما َّ
غريوا وبدَّ لوا يف منهج اهلل ،ليأخذوا ُسلطة زمنية يف اْلياة الدنيا ،وليأكلوا أموال الناس بالباطل .وقد وردت
كَم استح َّقه أوئلك الذين َّ
ِ
ِ
ب َع َل ري ِه
وب ًة عندَ اهلل َمن َّل َعنَ ُه اهلل َو َغض َ
رش ِّمن ذلك َم ُث َ
كلمة ▬اْلغضوب َع َل ري ِهم♂ يف القرآن الكريم يف قوله تعاىلُ ▬ :ق رل َه رل ُأنَ ِّب ُئك رُم بِ َ ر
وجع َل ِمنرهم القردة واخلنازير وعب الطاغوت أوئلك َرش مكَان ًا و َأض ُّل عن سو ِ
آء السبيل♂ [املائدة ]60 :وهذه اآليات نزلت يف بني
َ َ َدَ
َ َ َ َ َ
َ َ َ
ٌّ َّ
ُ ُ
إسائيل].

◄ تعليق عَل تفسري الرازي رمحه اهلل:
فخر الدين أبو عبد اهلل حممد الرازي (ت  606ـه) :مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري ،دار إحياء الرتاث العريب ببريوت ،الطبعة الثالثة،
ِ ِِ
ِ
اجلزء األول  -صـ [ .223 ،222ا رل َفائِدَ ُة ر ُ
األ َ
ب َع َل ري ِه♂
اَّلل َو َغض َ
ور َأ َّن ا رْلَ رغ ُض َ
وىل :ا رْل رَش ُه ُ
وب َع َلير ِه رم ُه ُم الر َي ُهو ُد ،ل َق روله َت َع َاىلَ ▬ :م رن َل َعنَ ُه َّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
يل♂ [ ر
[ ر
السبِ ِ
املَائِدَ ةِ:
املَائِدَ ةَِ ▬ ،]60 :و َّ
الضا ِّلنيَ ♂ُ :ه ُم الن ََّص َارى ،ل َق روله َت َع َاىلَ ▬ :قدر َض ُّلوا م رن َقبر ُل َو َأ َض ُّلوا كَثرياً َو َض ُّلوا َع رن َسواء َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصانِ ِع َوا رْل ُ ر ِ
رشكِنيَ َأ رخ َب ُث دِينًا ِم َن ا رل َي ُهودِ َوالن ََّص َارىَ ،ف َ
كَان ِاال رح ِ َرت ُاز َع رن دِين ِ ِه رم َأ رو َىلَ ،ب ِل راألَ رو َىل
َ ]77وق َيلَ :ه َذا َضعيف ،ألَ َّن ُمنرك ِري َّ

َأ رن ُُيم َل ا ر َْل رغ ُضوب َعلَي ِهم َع ََل ك ُِّل من َأ رخ َطأَ ِيف راألَ رعَم ِل ال َّظ ِ
الضا ُّلو َن َع ََل ك ُِّل َم رن َأ رخ َطأَ ِيف ِاال رعت ِ َقاد ِ ِألَ َّن اللَّ رف َ
اه َرة ِ َو ُه ُم ا رل ُف َّس ُ
ظ
ُي َم ُل َّ
َ ر
ُ ر ر
رَ
اقَ ،و ُ ر
َ
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▬غ ر ِ
َري اْلرَغ ُرض ِ
ني♂ [الفاحتة]7 :
الضالِّ َ
وب َعلَي ر ِه رم َوال َ َّ

ِ
ونَ ،و َذل ِ َك ِألَنَّ ُه َت َع َاىل َبدَ َأ بِ ِذ ِ
ون ُه ُم ا رْلُنَافِ ُق َ
الضا ُّل َ
كرر
وب َع َل ري ِه رم ُه ُم ا رلكُ َّف ُارَ ،و َّ
ُيت ََم ُل َأ رن ُي َق َال :ا ر َْل رغ ُض ُ
َعا ٌّم َوالتَّ رقيِيدُ خ ََلفُ راأل َ رص ِلَ ،و ُ ر
ا رْلؤ ِمن ِ وال َّثن ِ
ِ
رس آ َيات ِم رن َأ َّو ِل ا رل َب َق َرةُِ ،ث َّم َأتر َب َع ُه بِ ِذكر ِر ا رلكُ َّف ِ
َاء َع َل ري ِه رم ِيف ََخ ِ
ين كَ َف ُروا♂ [ا رل َب َق َرةُِ ]6 :ث َّم َأتر َب َع ُه بِ ِذك ِرر
ار َو ُه َو َق رو ُل ُه▬ :إِ َّن ا َّلذ َ
ُ ر نيَ َ
ِ
ا رْلُنَافِ ِقنيَ َو ُه َو َق رو ُل ُهَ ▬ :و ِم َن الن ِ
َّاس َم رن َي ُق ُ
هاهنا َبدَ َأ بِ ِذكر ِر ا رْل ُ رؤ ِمنِنيَ َ ،و ُه َو َق رو ُل ُهَ ▬ :أنر َع رم َت َع َل ري ِه رم♂ُ ،ث َّم َأتر َب َع ُه
ول َآمنَّا♂ [ا رل َب َق َرةَ ]8 :فكَ َذا ُ
بِ ِذكر ِر ا رلكُ َّف ِ
ارَ ،و ُه َو َق رو ُل ُهَ ▬ :غ ر ِ
وب َع َل ري ِه رم♂ُ ،ث َّم َأتر َب َع ُه بِ ِذ ِ
ري ا ر َْل رغ ُض ِ
الضا ِّلنيَ ♂].
كرر ا رْلُنَافِقِنيَ َ ،و ُه َو َق رو ُل ُهَ ▬ :و َال َّ
حممد رشيد بن عيل رضا اْلسيني (ت  1354ـه) :تفسري القرآن اْلكيم (تفسري اْلنار) ،اهليئة اْلرصية العامة للكتاب ،اجلزء األول -
الضا ِّلنيَ َ ،فا رْل ر ِ ِ
ِ
ين ُأن ِرع َم َع َل ري ِه رم بِ َأ ََّّنُ رم َغ ر ُري ا ر َْل رغ ُض ِ
وب َعلَير ِه رم ُه ُم ا َّل ِذي َن
وب َع َل ري ِه رم َو َال َّ
خت َُار فيه َأ َّن ا ر َْل رغ ُض َ
ُ
صـَ [ .57و َأ َّما َو رص ُف ُه َت َع َاىل ا َّلذ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يلَ ،و ِر َضا ًء ب ِ ََم َو ِر ُثو ُه ِم َن ا رلقِ ِ
ررصا ًفا َع ِن الدَّل ِ ِ
َخ َر ُجوا َع ِن ر
يل،
رش ُع اهلل َودين ُ ُه َف َر َف ُضو ُه َو َمل ر يَتَ َقبَّ ُلو ُه ،ان َ
اْل َ ِّق َب رعدَ علرم ِه رم بِهَ ،وا َّلذي َن َبلَ َغ ُه رم َ ر
وو ُقو ًفا عِنر َد التَّ رقل ِ ِ
يدَ ،و ُعكُو ًفا َع ََل َه ًوى َغ ر ِ
ري َر ِشيد].
َ ُ

◄ فوائد:
أبو العباس أمحد بن حممد بن عجيبة الصويف (ت  1224ـه) :البحر اْلديد يف تفسري القرآن اْلجيد ،الدكتور حسن عباس زكي بالقاهرة،
اجلزء األول  -صـ[ .67وقال بعضهم :اهدنا ،أي :ث ِّبترنا عَل الطريق الذي ال اعوجاج فيه ،وهو اإلسَلم ،وهو ال َّطريق اْلستقيم واْلنهاج
القويمِ ▬ ،رص َ ِ
وحسن األدب يف اخلدمة .ثم قالَ ▬ :غ ر ِ
ري
اط ا َّلذي َن َأنر َع رم َت َع َل ري ِه رم♂ أي :منازل الذين أنعمت عليهم باْلعرفة واْلحبة ُ
ا ر َْل رغ ُض ِ
الضا ِّلنيَ ♂ يعني اْل ُ رفلِسني عن نفائس اْلعرفة].
وب َع َل ري ِه رم♂ يعني :اْلطرودين عن باب العبوديةَ ▬ ،و َال َّ
فخر الدين أبو عبد اهلل حممد الرازي (ت  606ـه) :مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري ،دار إحياء الرتاث العريب ببريوت ،الطبعة الثالثة،
اجلزء األول  -صـ [ .224ا رل َفائِدَ ُة الت ِ
وبا َع َل ري ِه َو َأ رن َي َ
اَّلل َع َل ري ِه رامتَن ََع َأ رن َي َ
َّاس َع ُةِ :يف راآل َي ِة ُس َؤال َ
كُون ِم َن
كُون َم رغ ُض ً
آخ ُرَ ،و ُه َو َأ َّن َم رن َأنر َع َم َّ ُ
الضا ِّلنيَ َ ،ف َل ََّم َذك ََر َق رو َل ُه ▬ َأنر َع رم َت َع َل ري ِه رم♂ َف ََم ا رل َفائِدَ ُة ِيف َأ رن َذك ََر َعقِي َب ُه ▬ َغ ر ِ
اب :ر ِ
ري ا ر َْل رغ ُض ِ
اإل َيَم ُن إِن َََّم
وب َع َل ري ِه رم َو َال َّ
َّ
اجل َو ُ
الضا ِّلنيَ ♂ ؟ َو ر َ
ِ
اخلو ِ
ف].
الر َجاء َو ر َ ر
َي رك ُم ُل ب ِ َّ
فخر الدين أبو عبد اهلل حممد الرازي (ت  606ـه) :مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري ،دار إحياء الرتاث العريب ببريوت ،الطبعة الثالثة،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
آخر ،ما ر ِ
ين َأنر َع َم
كرم ُة يف َأنَّ ُه َت َع َاىل َج َع َل ا رْل رَق ُبولنيَ َطائ َف ًة َواحدَ ًةَ ،و ُه ُم ا َّلذ َ
اْل َ
ارش ُة :يف راآل َية ُس َؤال َ ُ َ
اجلزء األول  -صـ [ .224ا رل َفائدَ ُة ا رل َع َ
اجلوابَ :أ َّن ا َّل ِذين كَملَت نِعم ِ
ني مع ِر َفةِ
ِ
ِ
ين َف ِر َيق ر ِ
ني :ا ر َْل رغ ُض ِ
وب َع َل ري ِه رمَ ،و َّ
اَّلل َعلَير ِه رم ُه ُم ا َّلذي َن ََجَ ُعوا َب ر َ َ ر
َ ُ ر َ ُ َّ
الضا ِّلنيَ ؟ َو ر َ َ ُ
اَّلل َع َل ري ِه رمَ ،وا رْل رَر ُدود َ
َّ ُ
اخلَ ر ِ
ري ِألَ رج ِل ا رل َع َم ِل ب ِ ِهَ ،ف َه ُؤ َال ِء ُه ُم ا رْل ُ َرا ُد َ
ون بِ َق رول ِ ِهَ ▬ :أنر َع رم َت َع َل ري ِه رم♂َ ،فإِ ِن ر
اْلَ ِّق ل ِ َذات ِ ِهَ ،و ر
ر
وب
اخت ََّل َق ريدُ الر َع َم ِلَ ،ف ُه ُم الر َف َس َق ُةَ ،و ُه ُم ا رْلَ رغ ُض ُ
ع َلي ِهم ،كََم َق َال تع َاىل▬ :ومن ي رقت رُل مؤ ِمناً متعمد ًا َفجزاؤه جهنَّم خالِد ًا فِيها و َغ ِضب اَّلل ع َلي ِه و َلعنَه♂ [النِّس ِ
اءَ ،]93 :وإ ِ ِن ر
اخت ََّل قَير ُد
َ َّ ُ َ ر َ َ ُ
َ
َ َ ر َ
ََ
َ
َ ُُ َ َ ُ
ُ ر ُ َ َ ِّ
َ ر ر َ
الضا ُّل َ ِ ِ ِ
الض ُ
َلل♂ [ ُيون َُس]]32 :
اْل ِّق إِ َّال َّ
ا رلعِلر ِمَ ،ف ُه ُم َّ
ون ،ل َق روله َت َع َاىلَ ▬ :فَمذا َب رعدَ ر َ

حممد َجال الدين بن حممد القاسمي (ت  1332ـه) :حماسن التأويل ،دار الكتب العلمية ببريوت ،الطبعة األوىل ،اجلزء األول -
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▬غ ر ِ
َري اْلرَغ ُرض ِ
ني♂ [الفاحتة]7 :
الضالِّ َ
وب َعلَي ر ِه رم َوال َ َّ

صـ[ .350وقد قدمنا يف تفسري قوله تعاىلَ ▬ :غ ر ِ
ري ا ر َْل رغ ُض ِ
الضا ِّلنيَ ♂ َّ
نفسه هبا ،وليس
أن الغضب ِصفة َو َص َ
وب َع َل ري ِه رم َو َال َّ
ف اهلل تعاىل َ
غضبه كغضبنا ،كَم أ َّن ذاته ليست مثل ذواتنا ،فليس هو ُمماثَلً ألبداننا وال ألرواحنا ،وصفاته كذاته .وما قيلَّ :
إن الغضب من
االنفعاالت النَّفسانية ،ف ُيقال :نحن وذواتنا ُمنفعلة ،فكوَّنا انفعاالت فينا ،ال يب أن يكون اهلل ُمنفعَلً هبا .كَم أن نفسه اْلُقدَّسة ليست
مثل ذوات اْلخلوقني ،فصفاته كذلك ليست كصفات اْلخلوقني].
حممد متويل الشعراوي (ت  1418ـه) :تفسري الشعراوي (اخلواطر) ،مطابع أخبار اليوم ،اجلزء األول  -صـ[ .90وقول اهلل تعاىل:
ضل الطَّريقَّ ،
الضال هو الذي َّ
الضَللة بعيد ًا عن اهلُدَ ى
فاَّتذ منهجاً غري منهج اهلل ،ومشى يف َّ
الضال واْل ُ ِض ّلّ .
▬وال الضالني♂ُ ،هناك ّ
وعن دين اهلل ،و ُيقالَّ :
السبيل إىل ما يُريد أن يصل إليه .أي أنَّه تاه يف الدُّ نيا ،فأصبح وليا
ضل ال َّطريق ،أي َم َشى فيه وهو ال يعرف َّ
َّ
الضال .ولكن اْل ُ ِضل هو من مل يكتف بأنَّه ابتعد عن منهج اهلل ،وسار يف اْلياة عَل
للشيطان ،وابتعد عن طريق اهلل اْل ُستقيم .هذا هو ّ
الضَللةُ ،يغري الناس بالكُفر ،وعدم اتِّباع اْلنهج ،والبُعد عن طريق اهلل .وكل واحد من العاصني
غري ُهدَى ،بل ُُياول أن يأخذ غريه إىل َّ
يأيت يوم القيامة ُيمل ذنوبهَّ ،إال اْل ِضل فإنَّه ُيمل ذنوبه وذنوب من أض َّلهمِ ،مصداق ًا لقوله سبحانه▬ :لِيح ِم ُلوا ر َأو َزارهم ِ
كَام َل ًة َي رو َم
َ ر
ر
ُ
ر َ ُ ر
ُ
ِ
ِ
ِ
وَّن رم بِ َغ ر ِ
ري ِع رلم َأالَ َسا َء َما َي ِز ُر َ
ون♂ [النحل .]25 :أي أنَّك وأنت تقرأ الفاحتة ،فإ َّنك تستعيذ باهلل أن
القيامة َوم رن َأ رو َزار الذين ُيض ُّل َ ُ
تكون من الذين ض ّلوا  ،ولكن اْلق سبحانه وتعاىل مل ِ
يأت ُهنا باْلُضلِّني ،نقول إنَّك لكي تكون ُم ِضَلً البد أن تكون ضاال ً أوالً،
ُ
الضَلل ُهنا تشمل االثنني ،ألن َّك ما ُدمت قد استعذت من أن تكون ضاال ً فلن تكون ُم ِضَلً أبد ًا].
فاالستعاذة من َّ
حممد أبو زهرة (ت  1394ـه) :زهرة التفاسري ،دار الفكر العريب ،اجلزء األول  -صـَ ▬[ .71 ،70غ ر ِ
ري ا ر َْل رغ ُض ِ
الضا ِّلنيَ ♂،
وب َع َل ري ِه رم َوال َّ
جتب ما قبلها،
يتغمدهم اهلل برمحته فيتوبوا ،وال َّتوبة ُّ
اْلغضوب عليهم ُهم الذين ينزل عليهم غضب اهلل ،ووراء غضبه عذابه ،إال أن َّ
وبذلك َال يكونون من اْلغضوب عليهم ،بل ينخلعون منهم ،وإ َّنَم األعَمل بخواتيمها ،وإنََّم اْلغضوب عليهم هم من انتهوا إىل َّأال
يتوبوا َّ ،
رشهم ،وبقاء فسادهم حتى يلقوا رهبم،
وأال ينتهوا ّ
عَم يوجب غضب اهلل تعاىل .والذين ينطبق عليهم غضب اهلل تعاىل لدوام ِّ
وهم عَل هذه اْلال :الكافرون ،سواء أكانوا وثنيني ،وكثري ما هم يف املايض واْلارض ،أم كانوا من الذين أوتوا الكتاب ،كاليهود لعنهم
اهلل ،ونصارى بولس الذين يعبدون اْلسيح ،وهو بريء منهم ،هؤالء هم اْلغضوب عليهم ،وال ريب يف ُن ُزول غضب اهلل تعاىل هبم إىل
ِ
والضالون ،قال بعض العلَمءَّ :إَّنم النَّصارى ،لقوله تعاىلَ ▬ :قدر َض ُّلوا ِمن َقبر ُل َو َأ َض ُّلوا كَثِ ًريا
اَّلل َع َل ري ِهم♂ّ .
يوم القيامة ▬ َغض َ
ب َّ ُ
ِ
السبِ ِ
ألَّنم عند َّتلِّيهم عن مبادئ اْلسيح أض َّلهم بولس وأشباهه،
يل♂ ،وإنَّه لينطبق عليهم بَل ريب وصف ّ
الضالني؛ َّ
َو َض ُّلوا َعن َس َواء َّ
فضلّوا  ،ث َّم أض ّلوا غريهم من بعدهم ،وكفروا بَم جاء به اْلسيح ،وض ّلوا ضَلال ً بعيداً ،وكفروا ،وال يزالون يتيهون يف أوهامهم ،كَم
َّ
الضَلل والتَّضليل عليهم ،أوىل هبم
سموه رؤية العذراء ،وكذبوا وافرتوا ،وحاولوا اإلضَلل كثرياً .ومع انطباق َّ
تومهوا وأومهوا فيَم ّ
اهلل تعاىل عليهم ،فغضب اهلل تعاىل ُييط هبم من كل جانب؛ ولذلك نرى أن يدخلوا فيمن غضب اهلل
ث َّم أوىل أن يكونوا ممَّن غضب ُ
تعاىل عليه ،ويصح أن نقول :إن فيهم األمرين].
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▬غ ر ِ
َري اْلرَغ ُرض ِ
ني♂ [الفاحتة]7 :
الضالِّ َ
وب َعلَي ر ِه رم َوال َ َّ

تقي الدين أبو العباس أمحد بن ابن تيمية (ت  728ـه) :اجلواب الصحيح ْلن بدل دين اْلسيح ،دار العاصمة بالسعودية ،الطبعة الثانية،
اجلزء الثالث  -صـ[ .103 ،102وا رْلسلِمو َن ََجَعوا بني ا رلعِلر ِم النَّاف ِ ِع ،وا رلعم ِل الصالِحِ  ،بني الزكَا و َّ ِ
اَّلل َأ رر َس َل َر ُسو َل ُه بِ ر
اهلُدَ ى
ُ َر َ
َ ر َ َّ َ
َّ
َ ََ
َ ُر ُ
الذكَاءَ ،ف ِإ َّن َّ َ
كُون بِا رل ِع رل ِم وال ِّلس ِ
ِ ِ
َودِ ِ
ور َي ُ
اهلُدَى َيت ََض َّم ُن ا رلعِلر َم النَّافِ َعَ ،ودِي ُن ر
اْل ِّقَ ،ف ر
ان
الصال ِ َح ل ِ ُي رظ ِه َر ُه َع ََل
اْل َ ِّق َيت ََض َّم ُن ا رل َع َم َل َّ
ين ر َ
َ َ
الدِّين ُك ِّلهَ ،وال ُّظ ُه ُ
ط ا رْلست َِقي ِمِ ِ ِ ،
كُون منرصورا م َؤيدً ا ،واَّلل َأ رظهره ه َذا ال ُّظهور َفهم َأه ُل الرصا ِ
ِ
ني َأنَّه ح ٌّق وهدً ى ،وي ُ ِ
ِ
ين
ُ َ ُ ر ر
الس ََل ِح ل َي َ َ ُ ً ُ َّ َ َّ ُ َ ُ ُ َ
ل ُي َب ِّ َ ُ َ َ ُ
رصا ط ا َّلذ َ
ََ
ُر
كُون بِا رل َيد َو ِّ
َ
ِّ َ
ِ
ِ
الشهدَ ِاء والص ِ ِ
وئلِ َك َرفِ ًيقاَ ،غ ر ِ
ري ا ر َْل رغ ُض ِ
وب َع َلير ِه ُم ا َّل ِذي َن َي رع ِر ُف َ
اْلنيَ َو َح ُس َن ُأ َ
ون ر
اْل َ َّقَ ،و َال
َ َّ
الصدِّ يقنيَ َو ُّ َ
اَّلل َع َل ري ِه رم م َن النَّبِ ِّينيَ َو ِّ
َأنر َع َم َّ ُ
الضالِّنيَ الَّ ِذي َن َي رع َملُو َن َو َي رعبُ َ
دُون َويَ رز َهدُو َن ب ِ ََل ِعلرم كَالن ََّص َارى].
َي رع َم ُلو َن ب ِ ِه ،كَا رليَ ُهودَِ ،و َال َّ

تقي الدين أبو العباس أمحد بن ابن تيمية (ت  728ـه) :العبودية ،اْلكتب اإلسَلمي ببريوت ،الطبعة السابعة اْلجددة  -صـ-149
[ .151و َق َال النَّبِي ☺ ِالب ِن َعباس« :إِذا س َألت فاسأل اهلل ،وإِذا استعنت َفاست َِعن بِاَّلل» ،وا رل ُقرآن يدُ ل عَل مثل َه َذا ِيف غري م ِ
وضع.
َ
ر َّ
َ
َ
ر ر َّ َ ر
َ
ِ
ِ
ِ
وه
الس ََلمَ ▬ :أ ِن ر
اَّلل َوات َُّق ُ
كََم يف َقول نوح َع َل ريه َّ
َفجعل ا رلعبَا َدة واخلشية َوالتَّقوى هللَ ،وجعل ال َّطا َعة واْلحبة هلل َو َر ُسولهَ ،
اع ُبدُ وا َّ َ
ِ
ِ ِ
اَّلل َو َيت رَّق ِه َف ُأ رو َئلِ َك ُه ُم ا رل َفائِ ُز َ
ون♂ [النور  ،]52 :وأمثال َذلِك.
اَّلل َو َر ُسو َل ُه َو َخي َرش َّ َ
َو َأطي ُعون♂ [نوح َ ،]3 :و َقولهَ ▬ :و َمن ُيط ِع َّ َ
ِ ِِ
ّ
فأضل َّ
اَّلل
اعة َهلُم،
الر رغ َبة إِ َل ري ِه ،وال َّتوكُّ ل َع َل ري ِه ،وطاعتهَ ،وال َّط َ
الشير َطان الن ََّص َارى وأشباههم ،فأرشكوا ب ِ َّ
فالر ُسل ُأمروا بِع َبا َدته َوحدهَ ،و َّ
ُّ

اَّنم َأ رر َب ًابا من دون اهلل واْلسيح رابن َم رر َيم♂ ،فَجع ُلوا يرغبون إِلَير ِهم ،ويتوكَّلون َعلَير ِهم،
الر ُسول ،فـ ▬ َّاَّت ُذوا َأ رح َبارهم َو ُر ره َب ر
وعصوا َّ
ِ
الرصا ط ا رْل ُ رستَقيم ،ا َّلذين عر ُفوا ر
اْلق
َي رسأَ ُل َ
اهلل ا رْلُؤمننيَ اْلخلصني هلل ،أهل ِّ َ
وَّن ُ رم َم َع معصيتهم ألمرهم وخمالفتهم لسنَّتهمَ .وهدى ُ
لموا ُو ُجوههم هلل ،وأنابوا إِ َىل َرهبم ،وأح ّبوه،
واتَّبعوهَ ،فلم َيكُونُوا من اْلغضوب َع َل ري ِهمَ ،و َال َّ
الضا ّلني ،فأخلصوا دينهم هللَ ،و َأ رس ُ
ِ
وعزروهم ،وو َّقروهم ،وأح ّبوهم،
وفوضوا ُأ ُمورهم إِ َل ري ِه ،وتوكَّ لوا َع َل ري ِه ،وأطاعوا ُر ُسلهَّ ،
ورجوه ،وخافوه ،وسألوهَ ،و َرغ ُبوا إِ َل ريهَّ ،
ِ
ِ
ووالوهم ،وا َّتبعوهم ،واقتفوا آ َثارهم ،واهتدوا بمنارهمَ .و َذل ِ َك ُه َو دين ر ِ
الر ُسلَ ،و ُه َو
اهلل بِه راألَ َّولني واآلخرين من ُّ
اإل رس ََلم ا َّلذي بعث ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
كمله لنا ،و ُيميتنا
اهلل من أحد ديناً إ ِ َّال إ ِ َّياهَ ،و ُه َو َحقي َقة ا رلعبَا َدة لرب الر َعاْلني .فنسأل اهلل ا رل َعظيم َأن ُيث ِّبتنا َع َل ريه ،و ُي ِّ
الدَّ ين ا َّلذي َال يقبل ُ
ِ
ِ
اْل رمد هلل َوحدهَ ،و َّ
اهلل عَل سيدنَا ُحم ََّمدَ ،وآله َو َصحبه َوس ِّلم].
َع َل ريهَ ،و َسائر إِ رخ َواننَا ا رْلُسلمنيَ .و ر َ
صَل ُ
تتم الصاْلات
اْلمد هلل الذي بنعمته ّ

www.alta3b.wordpress.com

