
فصلت        فيسورة الكريم القرآن مع الكافرين              مراتب

للذين{             هو قل وعربّي، ْاعجمّي َء آياته ُفّصلت لول لقالوا ًا ّي أعجم ًا قرآن جعلناه ولو
أولئك             عمى، عليهم وهو وقر، آذانهم في يؤمنون ل والذين وشفاء، هدى آمنوا

: ]{ فّصلت    بعيد مكان من ]44ينادون
العربي           القرآن بين العلقة عن الحديث هو موضوعاتها ُأُسُس فّصلت سورة

الفاهمة           لتلوته الصحيحة بالطريقة اليمان أهل تعظ فهي مستمعيه، وبين الكريم
في              تعالى قال كما أجله، من تعالى الله أنزله الذي أثره يحصل حتى العالمة

 .{ العليم: {           السميع هو ّنه إ بالله فاستعذ نزغ الشيطان من ّنك ينزغ وإّما السورة
العبد              حضور حين منه تعالى الله ّذر ح وقد الطاعة، عند إل ينزغ ل والشيطان
 } : قرأت           فإذا تعالى قال ولذلك أخر، مواطن في تحذيره من أكثر ّبه ر لطاعة

      { البيوت       في يحضر ل الشيطان لّن ، العليم السميع هو ّنه إ بالله فاستعذ القرآن
عمرانها            عليها ليفسد العامرة القلوب عند يحضر بل المفلسين، عند ول الخربة
توسوس              ل ّنها بأ المسلمين على افتخرت يهود أّن ُيروى ومّما خير، من فيها وما

     " : ّتى        ح وصلتهم قلوبهم في خير وأي عنهما الله ّباسرضي ع ابن فقال صلتها، في
         " الوضوء   وعند الصلة عند يحضر الخبيث هذا فإّن ولذلك الشيطان؟ فيها يوسوس

أحاديثصحيحة             وردت ذلك كّل وفي الليل، قيام وعند القتال وعند الصدقة وعند
عنه              الله رضي هريرة لبي وسلم عليه الله صلى النبّي حديث ّكر وتذ لهذا فانتبه

عليه               الله صلى له فقال ذلك، في يلقون ما ّدة وش الشيطان وسوسة له شكى لما
        - كيده: " -  ّد ر الذي للـه الحمد اليمان، صريح ذلك الوسوسة أي ّدتموه أوج وسلم

." الوسوسة  إلى
       - وكيف   - العظيم، القرآن هذا مع الكافرين شأن متفّرقا السورة ذكرت وقد

ّنها            أ إل الكريم، الكتاب أعداء عند وجودها مع وهي أهله، ويحاورون يسمعونه
: موقعهم      يقعوا لئلّ لهله التحذير تحمل

{ حجاب- {              وبينك بيننا ومن وقر آذاننا وفي إليه تدعونا مّما ّنة أك في قلوبنا وقالوا أ
: عليه].            5فصلت[ الله صلى النبّي يتلوه لما العلم وسائط كّل الكافرون أغلق هكذا

   " الحافظ         " الوعاء وهو ، ِكّن في جعلوها أي قلوبهم، ّنوا أك فقد عليهم، وأتباعه وسلم
آياته،               من شيء أسماعهم على وقع إن هذا عليه، شيء بدخول يسمح فل فيه لما
ًا              سابق ًا حاجز صنعوا فقد عليها وقعت إن آياته من قلوبهم ّثر تتأ أن لخوفهم ّنهم ولك
يدخل             أن وأغلقناها السماع عن صممناها فقد السماع، في الحاجز هو القلب، عن

          . وبينه     بينهم جعلوا عنهم الكلم هذا إبعاد في زيادة ثّم الكلم هذا من شيء فيها
.{     } : يسمعون       ل فهم أكثرهم فأعرض الية هذه قبل تعالى قال ولذلك ًا، حجاب

 {..    } : ّنة         أك في قلوبنا وقالوا عنهم تعالى قوله في ّكرت تف لو الحبيب أخي وأنت
فالقلب             الهّمية، درجة على ّتبة مر تعالى الله ذكرها قد الحواجز هذه أّن ّدت لوج

الرادة،            به تحصل الذي الشعور منطلق وهو والحساس، والدراك الفهم وعاء هو
الذي             المرجل هذا إلى البلوغ هو القرآن ومقصد ًا، إنسان النسان تسمية محّط فهو
وبين              بينه نفسه النسان واسطة وهو السمع الرّب ذكر ثّم بدونه، للنسان حياة ل

وجوده،             مع السماع يحصل ل والذي الخارجي المانع الرّب ذكر ثّم والقرآن، العلم
. الناسعنه       لغفلة أهّميته له تفصيل وهذا
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من              يخافون هم بل ًء، ابتدا سماعه يريدون ل القرآن أعداء أقسام من قسم وهذا
         - الجميل  -  الكلم تذّوق على القدرة عنده القسم هذا أّن أعلم والله وأظّن سماعه،

أّن            وعلموا كذلك، كانوا ولّما الرفيع، الراقي البيان لبلغات يطربون ّنهم وأ الحسن،
البيان،             ناصية َلَك َم ّنه وأ ووجدانه، وعقله نفسه سامعه على يملك مما القرآن هذا
سارعوا            لذلك إنكارها، يستطيعون ول أنفسهم في يحّسونها رحاب إلى تجاوزها بل

القرآن،           لهذا يسمعوا ل ّتى ح ّية والخارج ّية والنفس الداخلية الحواجز وضع إلى
بغلف            قلوبهم حّصنوا ثّم داخلهم، إلى الولوج منافذ عليه وأغلقوا بالحجاب، فأبعدوه

وقلوبهم،             آذانهم على وقع من الكلم لهذا ما يعرفون ّنهم ل ذلك ثقيلة، ثخينة
وهم            رضاهم، غير من قلوبهم له وستؤمن أنوفهم، رغم آذانهم له فستطرب

 . هذا  يكرهون
"       " : أصحابها؟   رضا غير من القلوب تؤمن هل سائل يقول وقد

  } : فهديناهم:        ثمود وأّما وتعالى سبحانه قوله فاقرأ شئت وإن نعم، الجواب
: ]{ فصلت    الهدى على العمى ّبوا : { 17فاستح بها]    وجحدوا تعالى قوله واقرأ ،

: ]{ النمل         المفسدين عاقبة كان كيف فانظر ًا ّو وعل ًا ظلم أنفسهم ،]14واستيقنتها
معرفة             وعرفته ّق الح ّوقت تذ قد القلوب أّن على تدل التي اليات من وغيرها

وشهواتهم          أهواءهم تصادم ورأوها اليمانية المعاني هذه كرهوا ّنهم ولك ّية، يقين
الشهوات           هذه من الموانع مع قلوبهم في اليمان معاني فتصارعت ودنياهم،

والستكبار،           والظلم العلو أركام تحت اليمان وذهب المعاني، تلك الشهوة فغلبت
. الشهوات             رضا إلى الله رضا عن ورغبوا الخرة، على الدنيا الحياة ّبوا استح ولذلك

         } : ّلكم-   لع فيه والغوا القرآن لهذا تسمعوا ل كفروا الذين وقال الثاني الصنف ب
: فصلت}[ والكبار].         26تغلبون السياد ّلدة مق وهم وأغبياؤهم، البشر بهائم هم هؤلء

   .{   ...  } : على    يدّل ومّما فيه والغوا تسمعوا ل يأمرونهم فالطواغيت الطواغيت، من
 } : الذين           وقال بعدها وتعالى سبحانه قوله هو ّلدة المق مقام هو هؤلء مقام أّن

    ). من        ليكونا أقدامنا تحت نجعلهما والنس الجّن من أضلّنا ْيِن َذ ّل ا ِرنا أ ّبنا ر كفروا
: فصلت}[ .29السفلين خبثاء].        أسياد مع بهائم مقلدة مقام فالمقام

يردون              فهم ومعجزه، القول سقيم بين ول والبعر، الدر بين يفّرق ل الصنف وهذا
والتصفيق    بالغناء الحق

باللغو،           القرآن سماع على ّدوا ير أن أسيادهم أوصاهم ولذلك والنقص، والرقص
.      : والتصفيق       بالصفير أي والتصدية، بالمكاء تعالى الله رحمه مجاهد قال كما واللغو

       " : مسلكهم      سلك ومن ّفار، الك من الجهلة حال هذا تعالى الله رحمه كثير ابن قال
." القرآن   سماع عند

وإثارة           والصراخ بالتشغيب قلوبهم على وأثره القرآن هدى يجابهون الصنف فهذا
يقرؤوا           بأن ًا وكفر ًا ُعتو زادوا وربّما المحّرم، والغناء بالطرب ّية البهيم الحواس

المحّرم           اللهو بآلت ّنوه غ ّبما ور والتغبير، المجون أهل بألحان نفسه القرآن
   . في         يدخل ومما السامعين نفوس في وتصغر المتلّو عظمة القلوب من لتسقط
منه               تصدر أو الكفر فيه يقال الذي المحّل في القرآن تلوة هو كذلك الصنف هذا

برامجها             افتتاح من اللعينة الذاعات تصنعه ما هو هذا على دليل وأمثل المعصية،
الذان              على يهجم المعصية وحش يبدأ ّتى ح لحظات إل هي ما ثّم الكريم، بالقرآن

ما              يعادل ًا برنامج إل العظيم القرآن في يرون ل المقام هذا والناسفي والعين،
يفّرقون              ل فهم وكماله، وعّزته عظمته من شيء قلوبهم في يقع ول بعده، يبث
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لهم             مطرب يتلوه للقرآن ًا شريط يضعوا أو الخبيث للغناء ًا شريط يضعوا أن بين
قلوب            من القرآن حرمة لتسقط ّله ك وهذا المحّرمة، النشوة تميلهم كما يميلهم

بل             بهدايته، يهتدون ول وحلله، حرامه عند يقفون ول بمواعظه ّتعظون ي الناسفل
بعض             ّدثني ح وقد جميل، مطرٍب ٍم كل ّي ل استماعهم شأن هو معه شأنهم كّل

بعض             للسماع وضعوا الحشيشة وتدخين شرب في أخذوا إذا ًا ناس يعلم ّنه أ الخوة
القارئين          بعض إّن بل والنشوة، الطرب ليأخذهم المشهورين القارئين أصوات

لسامعيه،           إطرابه ليزداد قراءته الحشيشقبل يتعاطى أن يتوّرع ل أنفسهم
         . تلك    هي ليست قلوبهم في تحصل التي اللذة وهذه الوكيل ونعم الله فحسبنا

قلوبهم             تلين ثّم قلوبهم له فتخبت له يسمعوا حين اليمان لهل الحاصلة اللذة
. عله            في جّل مولهم من ًا قرب ويزدادون فيه، مما خشية لذكره، وجلودهم
ّدي            يؤ والذي والفهم والعبرة ّتعاظ وال ّبر التد استماع من ُيمنعون الصنف هذا ًا إذ

. فيه         يلغون ّنهم ل نواهيه عن والبتعاد لوامره النقياد إلى
          } : في-   ُيلقى أفمن علينا يخفون ل آياتنا في يلحدوهن الذين إّن الثالث الصنف ج
 * إن              بصير تعملون بما إنه شئتم ما إعملوا القيامة يوم ًا آمن يأتي أّمن خير النار

: ]{ فصلت        عزيز لكتاب ّنه وإ جاءهم لما بالذكر كفروا ].41-40الذين
ّنت            اطمأ وأعتى، ّد أش هم العظيم، ّباني الر الذكر أعداء من آخر صنف وهذا

صار              الكفر هذا أن وعلموا ّذر، متج عاٍت ٍر كف من قلوبهم في ما على نفوسهم
ّوة،            والق العزم أولوا حاول لو ّتى ح منهم ُينتزع فلن القلوب، بمشاشات ًا مختلط

الجلوسمع               من ول القرآن سماع من عليه يخاف ل ًا ثبات قلوبهم في ثابت فالكفر
. وقارئه  تاليه

يحمله              ّتى ح القرآن يحاور أن صرامة بكّل قّرر ًا، خبيث ًا ّي إبليس عقلً يملك الصنف هذا
بظاهر              ّتر يتس ؤؤ امر ّنه إ أي المالة، هو واللحاد فيه، سيلحد فهو محمله، غير على

الصنف،              بهذا علمه أمر عله في جّل الرّب ذكر ولذلك خبيث، باطن وله جميل،
-   .{   } : والله       الصنف وهذا علينا يخفون ل سبحانه فقال ّتره وتس ّفيه تخ على يدّل وهذا
يقول-              ماذا يعرفوا أن يريدون ّنهم أ الظاهر في زعموا قوم وهم الزنادقة، هم أعلم

         : يقول،     شيء وأي فيه ما ونرى له لنسمع هلّم وقالوا الكتاب، هذا في الله
فيه            المحكم ّدون فير ببعض، بعضها آياته ضرب في أخذوا مكينة خبيثة وبطريقة

    -    : ل    ّنهم بأ وصفهم ّدم تق من كأولئك لسنا نحن يقولون وهم فيه، بالمتشابه
معنا،-            خرج الذي هو فهذا نحاوره وجلسنا وفهمناه سمعناه نحن بل يسمعونه

 } : ما           إعملوا سبحانه جّل بقوله طغيانهم في لهم ّد وم تعالى، الله أرسلهم ولذلك
       } : يأتي}       من أم خير النار في ُيلقى أفمن بقوله إل صنيعهم على يجبهم ولم ، شئتم

.{.. القيامة  يوم
       - ّنهم  -  أ يزعمون الغلة، ّية الباطن فمنهم طبقات، على الزنادقة صنف الصنف وهذا
على             آياته يحملون الباطن وفي العربي، ظاهره مع فهم يخالفونه، ول القرآن مع

ومن             شيء، في العربي اللسان مع يلتقي ل الذي التحريف وعلى الباطل، التأويل
طوائف         المعاصرين ومن ّية، والنصير والدروز والقرامطة ّية السماعيل ًا قديم هؤلء

أو           الحداثة يزعمون الذين الدب زنادقة وكذلك ّدمة، المتق الطوائف لهذه تنتسب
.- العصر     -       هذا في ّية الدب الزندقة لواء حامل النصيري كأدونيس الحداثة بعد ما
في              الوائل فإّن الوائل، يظهر ما يظهرون ل ّنهم ولك شاكلتهم على هو من ومنهم
من             يأتي فهو الصنف هذا وأّما السلم، إلى أنفسهم ينسبون ل الداخلية زمزمتهم
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اليوم              عالم إلى ّدمه ليق السلم ّور يط أن يريد ّنه أ ويزعم السلم الحرصعلى باب
النفوس              أهواء بين التعارض يقع لئلّ جديدة دفعة يعطيه أن أو النفوس، عليه ِبل ُتق ف
إمالة            أي اللحاد، أساليب يمارسكّل الصنف وهذا القرآن، آيات وبين المعاصرة

وهم          ّية، الدنيو والشهوات الباطلة الهواء لتوافق تعالى الله كتاب معاني
- قطب       -    ّيد س يقول كما النصوص أعناق للّي وقدراتهم طاقاتهم كّل يستخدمون

ّيامنا             وأ هذا عصرنا في والواد السهل مل الصنف وهذا مرادهم، مع تتوافق ّتى ح
: واللحاد            الزندقة ّلمهم ع الذي كبيرهم ّنم جه إلى الجحفل هذا لواء ويحمل هذه،

حسن            ومعهم زيد أبو حامد نصر وصديده قيحه وارتشف الجزائري، أركون محّمد
. الكثير   وغيرهم حنفي

صاحب           شحرور محّمد ّي النصير السوري ارتكاستهم في وسبقهم بعدهم جاء ثّم
          " بدأ"  الكلمات هذه وكاتب المقام، بنا لطال نستقصي ذهبنا ولو ، والقرآن الكتاب

      " هذا    "  من المعاصرين أسماء على تقتصر الزنادقة طبقات تسّمى ّلمة مع إعداد في
. والعانة       المداد تعالى الله أسأل اللعين، الصنف

الذي              وجهه غير على القرآن تفسير هّمه تعالى الله أنزل بما الكافر الصنف فهذا
وكذا              الزنديق الملحد الرايوندي ابن يصنع كان كما ًا بعض بعضه لضرب إّما به، نزل

ّتى             ح وجهه غير على يحمله أو الربيعو، علي تركي والسوري العظم جلل صادق
. وشّره      وخبثه باطله على به يحتّج

 } :      - لهم    - ّيضنا وق السورة في تعالى قال كما قرنائهم الشياطين لمؤاخاتهم ّله ك وهذا
: ]{ فّصلت        خلفهم وما أيديهم بين ما لهم ّينوا فز ].25قرناء

بل              السلم، أهل ّي بز ّيا يتز ّنه ل المسلمة الّمة على صنف أخطر هو الصنف هذا
من            أو الجهلء، العابدين من أقوام به َتُن َت ُيف ف والحكماء العلماء لبوس يلبس

  . هي        ّية والباطن وزندقتهم إلحادهم في حّجة كلمهم ّتخذون وي الهواء، أصحاب
ما                 بل وأصله، بابه وهم إل فيها حصل شّر من ما ّنه فإ أّمتنا، تاريخ في البلء أسس

يطول             ذلك واستقصاء أساسها، وهم إل ودينها دنياها في الّمة أصابت فتنة من
. آخر    مقام إلى ويخرجنا

فقد             ّية، الباطن هؤلء فساد لصل بيان بصددها نحن التي الجليلة السورة هذه وفي
اللبس               فيه يحصل ل بما آياته ُفّصلت وقد عربّي، القرآن هذا بأّن السورة الله افتتح

يريده              الذي العلم به يحصل ل ّنه وأ ّية، العرب اللغة الشريفة، اللغة هذه خلل من
} :   . كتاب            تعالى قال اللغة هذه قواعد على إنزاله خلل من إل عبيده من تعالى الله

]{ يعلمون      ٍم لقو ًا ّي عرب ًا قرآن آياته ذلك].        3ُفّصلت تّم إن ّنه أ وعل جّل الرّب ّين وب
ولن             ّلمه، وتع قرأه من سيهدي ّنه فإ القوم هؤلء بلغة العظيم الكتاب هذا وفهم

} : ل             تعالى قال كما وذلك ّينة الب آياته من شيء والتعارضفي الضطراب له يحصل
]{ حميد            حكيم من تنزيل خلفه من ول يديه بين من الباطل كان]  42يأتيه فلّما ،

وحسن            إحسانه وجميل صفاته لجميل محمود أي حميد، حكيم الكلم هذا ّلم متك
زعم              من على ّد ر الية وهذه والتعارض، النقص من ًا سليم ًا تاّم كلمه كان كلمه،

ًا،              متعارض ًا اختلف الناس بين الفهوم اختلف به يحصل ما الكلم من القرآن في أّن
وآخر،              وآخر آخر، جديد بفهم يعارضه وآخر وهواه، مراده وفق على منه يفهم فهذا

ّي             عصر فهم له القرآن أّن يزعمون الذين الجدد الزنادقة عمدة هي ّية القض وهذه
وسلم،              عليه الله صلى الله رسول أصحاب من الّول الجيل فهمه ما يخالف جديد

ول              ًا، ّين مب يسّمى ول مفّصلً ُيسّمى ل التناقضوالختلف به يحصل هذا مثل وكلم
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        {  } : كتاب  في العصرانيون هؤلء يقولها خبيثة تهمة فأي ، آياته ِكَمت ُأح عنه يقال
. الظالمين      على الله لعنة أل الله؟

ول            العجمة أهل قواعد على الكريم القرآن إنزال جهدهم يحاولون الزنادقة فهؤلء
وكما           أئّمتهم، بأمزجة الباطنية فّسره كما وذلك وقواعده، العربي باللسان ّيدون يتق

على           هؤلء يفّسره وكما أرسطو، الّول ّلمهم مع طريقة على الفلسفة فّسره
الماركسي،           ّدي الما المنهج خلل من يفّسره فهذا اليمين، وقواعد اليسار قواعد

الغرب            مفاهيم خلل من يفّسره وهذا الثوري، النقلبي منهجه خلل من وآخر
      .. يثبت       أن يحاول منهم كّل وهكذا الحداثة أهل بقانون يفّسره وهذا والديان، للدين

. العظيم      القرآن هذا خلل من هواه
    } : لقالوا         ًا أعجمي ًا قرآن جعلناه ولو سبحانه فقال عنه العجمة الله نفى هذا أجل ومن

 {...   ، آياته ُفّصلت لول
    :    : البانة     يحسن ل من والثاني العربّي، غير أولهما بمعنيين، الناس في والعجمة

. وتعالى          سبحانه ّلمه متك جّل ومفّصل، ومبين عربّي والقرآن نفسه، عن
ًا              قاطع الله يفّصله ولم عربّي، غير ًا ّي أعجم الله أنزله لو آياته في الملحدون وهؤلء

         : النبّي    يكون أن يصح وكيف لنفهمه، ًا ّي عرب أنزل لول لقالوا الواهية أعذارهم به
ًا؟؟   ّي أعجم وكتابه ًا عربي

        :{ وشفاء{      حياتهم، قادم ِمن يريدون لما هدى هو وشفاء هدى آمنوا للذين هو قل
وذلك             العظيمة، النسان أهداف إلى وللوصول للحق هدى هو قديمها، في وقع لما

من              السلوك هذا في يقع لما شفاء وهو وتعالى، سبحانه الله رضا إلى بالبلوغ
هو           وتنقية، تجديد وقّوة وتقوية، أبصار قّوة فالقرآن وعوائق، أعراضوأمراض
النفوسمن               في يقع لما شفاء وهو حياته، في النسان عنه يسأل ما لكل هادي

وكّل             ويحمي، ّدد يس فالقرآن الشيطان، من أو نفسه من الهوى سهام قراع ندوب
عنه،              والمعرضون به الكافرون أولئك به يهتدي فل به، للمؤمنين إل يحصل ل هذا

         . صنعوه    قد وصّم وقر آذانهم ففي المؤمنين غير وأّما للمؤمنين وشفاء هدى فهو
مقفل           ومسلكه عَمله ويعمل مستقّره إلى سبيله الدواء يأخذ فكيف بأنفسهم،

والهدى             ّق الح مواطن يعرفون فل هداه، إبصار عن عماية في هم ثّم موصود،
وإن            خربة، ّطلة مع ورؤية سماع من القلب فمنافذ ويفّصلها، يكشفها التي والخير

 - أولئك              بألفصوت عليه صرخ ولو يسمع لن نودي إن ّنه فإ شأنه هذا كان من
. بعيد    مكان من ينادون

بيان            بأشفى وحالهم القوم هؤلء مراتب العظيمة السورة هذه لنا فّصلت وهكذا
ّنه             أ القوم هؤلء مع القرآن تعامل طريقة في المبصر يراه مّما ّنه وإ وأعظمه،
جهلهم              بسبب هو ّنما إ لهم يحصل ما أّن لنا فكشف واحتقار، بازدراء معهم تعامل

أنفسهم          أنصفوا ولو والشعور، الدراك حواس وتعطيل وعقولهم، قلوبهم وفساد
بإصلحهم            عمله النور فيعمل وقلوبهم نفوسهم إلى يلج أن النور لهذا لسمحوا

وتقويمهم.
   } : كان           إن أرأيتم قل لهم قالت أن لهؤلء معالجتها في السورة به ّدثت تح مما ّنه وإ

]{ بعيد             شقاق في هو ممن أضّل َمن به، كفرتم ثّم الله عند ].52من
الله؟             عند القيامة يوم لهم حّجة أي أو عذر من لهؤلء بقي فماذا

: ]{ الزمر{      الله ذكر من قلوبهم للقاسية ؤل ].22فوي
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  } : في          آياتنا سنريهم بقوله العظيم الكتاب هذا صدق ّلة أد بعض سبحانه ّين يب ثّم
]{ ّق        الح ّنه أ لهم ّين يتب ّتى ح أنفسهم وفي ].53الفاق

التكوين              فبين الكلم، هذا قائل هو الكون هذا خالق أّن الحّجة تقيم آية وهي
   :   .{ وكتاب   {    مرئّي كتاب كتابان فهذان والمر الخلق له أل تام تطابق والتشريع

. وصوابه       ّقه بح للخر يشهد منهما كّل مقروء،
العالمين                                                                                       رّب لله والحمد
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