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المقدمة

ونستغفره، إليه ونتوب ونستعينه، نحمده لله، الحمد إن
يهد من أعمالنا، سيئات ومن أنفسنا، شرور من بالله ونعوذ

إله ل أن وأشهد له، هادي فل يضلل ومن له، مضل فل الله
ًا أن وأشهد له، شريك ل وحده الله، إل عبده محمد

وأصحابه آله وعلى عليه، وسلمه الله صلوات ورسوله،
أجمعين.

بعد: أما

غريبة، عجيبة الزمان هذا في المسلمين أوضاع فإن
ُتقُاس ول عليها، ُيقُاس ل شاذة، خاصة حياة يعيشون وهم
في السابقُون المسلمون عاشها أن يسبق ولم غيرها، على

تاريخهم. فترات مختلف

متفاوتة، بنسب إسلمهم، عن المسلمين من كثير ابتعد
ًا السلما عن بعضهم وخرج ًا، خروج بعضهم وعاش صريح

والعمل، واليمان والسلوك، الفكر بين (ازدواجية) عجيبة،
ّوراتهم في هو ما بين فيها تناقضوا ما وبين وأفكارهم، تص

هذا في عليهم وانطبق وأعمالهم، تصرفاتهم في هو
َيا قوله الجانب َها تعالى: ( ّي أ

ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُلوَن ِلَم َآَم ُقُو َل َما َت
ُلوَن، َع ْفَف ُبَر َت ًا َك ْفَقُت َد َم ِه ِعن ّل ُلوا َأن ال ُقُو ُلوَن) َل َما َت َع ْفَف َت

].3-2[الصف: 

ّية الحالة هذه عن ونتج من جديدة أجيال ظهور المَرض
التي السماء إل السلما من لها ليس المسلمين، أبناء

وبعض القُلبية، والعواطف المشاعر بعض وإل بها، تسّموا
في السلمية الممارسات وبعض العقُلية، الفكار

المناسبات.
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ً صالحين، مؤمنين أفراد وجود ينفي ل وهذا ونساء، رجال
ومختلف المسلمين، بلد من بلدة أو مدينة أو قطر كل في
إسلمية وتنظيمات وحركات دعوات وجود العالم. ومن بلد
وتبصيرهم، المسلمين توعية على تعمل وهناك، هنا

(صحوة) الحركات هذه دينهم.. وأحدثت إلى وإعادتهم
ّثلت مباركة، إسلمية علمية ومظاهر، ظواهر عدة في تم
ما الصحوة هذه أنصار المسلمين.. لكن بلد في وعملية،

أهليهم، (غرباء) بين زالوا وما مجتمعاتهم، في قلئال زالوا
وتوكل واحتساب وثبات، بصبر القُاسية غربتهم يعيشون

الله!. على

عن السلما إبعاد في الزمان، هذا في العداء ونجح
وإقصائاه المسلمين، حياة في المؤثر الحي الفعلي الوجود

السياسية العامة؛ وحياتهم وتشريعاتهم، مجتمعاتهم عن
والعلمية، والتربوية والخلقية، والقتصادية والجتماعية،

القُضاء في البداية والخارجية. وكانت والداخلية والفنية
ثم العشرين، القُرن من الول الربع في الخلفة على

المسلمين. على المتلحقُة المشكلت توالت

ًا) إسلمهم عن المسلمين من كثير ابتعاد وصاحَب (حروب
ّنها عالمية، القُرن مطلع منذ إسلمها، على المة أعداء ش

والفرنسيون، النكليز العداء قاما حيث المنصرما، العشرين
والروس والبلجيكيون، والهولنديون والطليان، والسبان

المسلمين.. بلد مختلف واستعمار احتلل في والصينيون،
ًا المقُدسة الرَض العداء هؤلء وأعطى (فلسطين) وطن

ًا لليهود. قومي

ُقبيل على دولتهم اليهود أقاما العشرين القُرن منتصف و
من المتتابع الدعم ووسط فلسطين، المقُدسة الرض
والمسلمين، العرب من المتتابع والتراجع لليهود، العداء

عربية دول من وأجزاء كلها، فلسطين احتلل اليهود أتم
ما.1967 عاما أخرى

ُيحرروا اليهود، الغاصبين العرب يحارب أن وبدل و
سّموها اتفاقيات، معهم عقُدوا منهم، المقُدسة الرض

ّكن سلما)، (اتفاقيات النتشار، من بسببها اليهود تم
والعلمي، والخلقي والفكري، القتصادي والستعمار

المسلمين. بلد في والسياسي، والفني

المسلمين، ضد التلمودية الصليبية الحرب واستمرت
ونماذج!. وصور وجوانب، مظاهر عدة لها واتخذت
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ًا والعشرين الحادي القُرن بداية وشهدت ًا تصعيد خطير
َبل من الحرب، هذه في فيها قاما والصليبيين، اليهود ِق

وقاما وغيرهم، فلسطين أهل على العدوان بتصعيد اليهود
المسلمين، بلد على العدوان بتصعيد المريكان فيها

والعراق... أفغانستان واحتلل

اليهودي الخطر على عيونهم المسلمين من كثير وفتح
ًا به، بصيرة وازدادوا المدّمر، الصليبي وانحازوا منه، وحذر

راية ورفع العداء، مواجهة على وصّمموا إسلمهم، إلى
ّبه الذي الذى على وصبروا السلما، عليهم، العداء ص

ًا وجاهدوهم ًا، جهاد ّعب مبرور والمجالت الميادين متش
والجوانب!.

َفَزع) هؤلء يأخذون إسلمهم، إلى الثابتون المؤمنون و(
والمعرفة، والبصيرة والوعي، والعلم والزاد، المدد منه

سبيله، في مجاهدين عليه، متوكلين الله، إلى ولجؤوا
التوفيق منه طالبين عنده، يصيبهم ما كل محتسبين
والثواب. رجوال والرشاد، والتثبيت والّسداد،

الصليبية، اليهودية الحرب وقسوة وشدة عنف وأماما
آمالهم في وأصيبوا المسلمين، بعض وعزائام همم تَضعف

إليهم، والحباط اليأس وتدّسس ورؤاهم، وتطلعاتهم
أنها إلى وذهبوا الواعدة، الملة المستقُبلية النظرة وفقُدوا

أيدي على المسلمون بها ُأصيَب التي القُاضية، القُاصمة
المواجهة مسلسل في النهاية هي وأنها والصليبيين، اليهود

خاتمة في ُكتَب وأنه والكفر، واليمان والباطل، الحق بين
بلد على الدائامة والهيمنة السيطرة للكفار المسلسل هذا

أصبحت الساعة وأن الدنيا، نهاية هي هذه المسلمين! وأن
وشيكة!!.

المسلمون هؤلء منها يعاني مرضية، حالة وهذه
حقُائاق مع وتتعارض وتطلعاتهم، آمالهم في المصابون

التي المبّشرة، الملة، الصادقة الواعدة، الثابتة السلما
ّدما ًا) واثقُة ُتقُ للسلما!. المشرق بالمستقُبل قاطعة، (وعود

بعض المعاصرون والباحثون العلماء أصدر وقد
ّدموا السلمية، الدراسات وما عليه، وقفوا ما فيها وق

ودعوا الصادقة، السلمية الوعود هذه من إليه، الله هداهم
المتواصل والعمل بها، واليقُين الثقُة إلى المسلمين
لتحقُيقُها.
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الجانب هذا في الولى البدايات شكلت التي الكتب ومن
الرائاد السلمي الدين) للمفكر لهذا كتاب: (المستقُبل

ًا. خمسين حوالي قبل أصدره الذي قطب، سيد الشهيد عام
ِلم ومستقُبل كتاب: (السلما ومنها المجاهد البشرية) للعا

كتاب: (المبّشرات عزاما. ومنها الله عبد الدكتور الشهيد
القُرضاوي. يوسف الدكتور الداعية السلما) للفقُيه بانتصار

بحثوا الذين الغرب، في المهتدون المسلمون وساهم
ًا وجعلوه السلما، إلى فاهتدوا الحقُيقُة، عن في لهم، دين

وشك على هي التي الغربية، للحضارة الناقدة دراساتهم
العالمي) (الدين هو السلما واعتبروا والغياب، الفول
ّذب الغربي العالم ينتظر عظيمة، مهمة له وأن القُادما، المع

ّديها. أن منه يؤ

(وعود كتاب العربية اللغة إلى المترجمة الدراسات ومن
و(السلما جارودي)، (رجاء المهتدي السلما) للمفكر
هوفمان). وقد (مراد المهتدي اللماني كبديل) للمفكر

ْفَين الباحثان المفكران كتب َب للسلما، نظرتهما وفق الكتا
والتحفظات، الملحظات بعض عليها لنا يكون قد التي

والتجليل. والبحث المراجعة من مزيد إلى تحتاج قد والتي
المعاصر المسلم منهما يستفيد مفيدان، كتابان لكنهما
ًا، التحذيرية الملحظة لهذه استصحابه بشرط كثير

الرشادية!.

ًا) عديدة، تضمنت القُرآن آيات وإن الله وعدها (وعود
السلما، بانتصار فيها وبّشرهم الصادقين، المؤمنين عباده

كلها، الديان على وإظهاره الرض، في له والتمكين
وأهله. الكفر وهزيمة للباطل، الحق وإزهاق

(الوعود هذه عن المعاصرين المسلمين بعض يغفل وقد
اليهودية للهجمة تعرضهم زحمة في القُرآنية) الصادقة،

مشاعر بعض إليهم تتدسُس قد وبذلك الحالية، الصليبية
والقُنوط. والحباط اليأس

هذه تقُديم إلى الواقعية الميدانية الحاجة دعت لذلك
لعداء المواجهين للمسلمين الصادقة، القُرآنية الوعود

ً ويزدادوا العظيم، قرآنهم على ليتعرفوا الله، عليه، إقبال
ًا ًا به، واستمساك ًا لحكامه، وتطبيقُ بوعوده، وتصديقُ

ًا الوعود هذه ليقُّربوا أعدائاه، مواجهة على وتصميم
الواقع.. عالم في وإيجادها تحقُقُها على ويعملوا القُاطعة،
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الحادية الحلقُة هو الذي الكتاب، هذا أعددنا ذلك ولجل
القُرآن). كنوز القُرآنية: (من سلسلتنا من عشرة،

القُرآن عن: (وعود للحديث الكتاب هذا خصصنا
علينا وأتم ديننا، لنا أكمل الله لن للسلما)، بالتمكين

ًا، السلما لنا ورضي نعمته، المقُبول الوحيد الدين وجعله دين
وينشره، ينصره أن ووعد السابقُة، الديان به ونسخ عنده،

ّكن كلها.. الديان على ويظهره الرض، في له ويم

سهلة وليست شاقة، صعبة السلما طريق ولكن
أعدائاه من الشرسة الهجمة يواجه لنه بالورود، مفروشة
ًا منها يخرج ولكنه أديانهم، اختلفا على الكثيرين، ظافر
ًا، الله. بإذن منصور

ًا الكتاب جعلُت ثلثة: أقسام

:القرآنية الوعود يدي الول: بين القسم

ًا جعلته ًا القُرآن، وعود عن للحديث تمهيد ننطلق وأساس
فيه وتحدثت معها، والتعامل الوعود، تلك إلى للنظر منه
التالية: المباحث عن

الميعاد. يخلف ل الله - إن1

ْفَن2 ًا؟ً. الله من أصدق - َم حديث

الباطل. والوعد الحق الوعد - بين3

وتكذيب المؤمنين تصديق الله: بين وعد من - الموقف4
المنافقُين.

القُرآني. بالنص ةقُالمطل الثقُة - وجوب5

ُق6 القُرآن. في المستقُبلية الخبار - تحقُ

والكافرين. المسلمين بين المواجهة - استمرار7

الصالحين. المؤمنين يبشر - القُرآن8

السور في القرآنية الثاني: الوعود القسم
:المكية
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سور عشر في القُرآنية الوعود أشهر عن فيه تحدثت
سور: النعاما، وهي المصحف، ترتيب حسب مرتبة مكية،

والسراء، وإبراهيم، ويوسف، وهود، ويونس، والعرافا،
والقُمر. والروما، والنبياء،

السور في القرآنية الثالث: الوعود القسم
:المدنية

عشرة اثنتي في القُرآنية الوعود أشهر عن فيه تحدثت
سور: وهي المصحف، ترتيب حسب مرتبة مدنية، سورة

والحج، والتوبة، والنفال، والمائادة، عمران، وآل البقُرة،
والصف. والحشر، والمجادلة، والفتح، ومحمد، والنور،

وعود بعض إلى فيها أشرت بخاتمة، الكتاب وختمُت
بانتصار المبّشرة وسلم عليه الله صلى الله رسول

ّقُقُها وإلى السلما، جهادهم عند أصحابه حياة في تح
وسلم عليه الله صلى الرسول وعد ذكرت البلد، وفتوحهم

ّباب إلى بن َعدي وإلى مالك، بن سراقة وإلى الَرت، بن خ
عنهم. الله رضي الطائاي، حاتم

ّدما ليزدادوا الصادقين، المسلمين إلى الكتاب هذا وأق
وليستشرفوا الصادقة، القُرآنية الوعود هذه بتحقُيق ثقُة

الدين، بهذا وليتحركوا للسلما، المشرق المستقُبل
الوعود. هذه تحقُيق تقُريب على وليعملوا

وسلم. وصحبه آله وعلى محمد سيدنا على الله وصلى

هـ19/5/1424 السبت
ما19/7/2003

الدكتور
الخالدي الفتاح عبد صلح 
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الول القُسم

القرآنية الوعود يدي بين
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الول الفصل
الميعاد يخلف ل الله إن

والعظمة، والجلل الكمال صفات له القُادر، العظيم الله
كل على عجز.. وهو أو ضعف أو نقُص كل عن منّزه وهو

مبطل ول لكلماته، مبدل ول لمره، راد ل قدير، شيء
شيء ُيعجُزه يكن.. ل لم يشأ لم وما كان، شاء ما لقُضائاه،

كبرت مهما قوة، أمامه تقُف ول السماء، في ول الرض في
وعظمت.

ًا أراد إذا وعد وإذا أنفذه، بشيء أمر وإذا فعله، شيئ
وقاله أراده شيء كل في الحكيم وهو أنجزه، بشيء
الفاعل شيء، بكل العالم شيء، كل على القُادر وفعله،

كان ما كل وعلم وقدرته، بقُدره شيء كل خلق شيء، لكل
ْفَمره سيكون، وما ًا أراد إذا والنون، الكافا بين وأ فإنما شيئ

فيكون. له: كن؛ يقُول

:الحقيقة هذه تقرر آيات

القُرآن آيات قررتها قاطعة، صادقة إيمانية، حقُيقُة هذه
واليمان وتصديقُها، فقُهها إلى اليات تلك ودعتنا العديدة،
شك ووقوعها.. ومن بتحقُقُها القُاطع واليقُين بها، الجازما

ّدر لم فيها اليمان، حق بالله يؤمن ولم قدره، حق الله ُيقُ
الله، روح من ييأس وبذلك المعرفة، حق يعرفه ولم

الكافرون. القُوما إل الله روح من ييأس ل أنه ومعلوما

في وردت قرآنية، حقُيقُة الميعاد. وهذه يخلف ل والله
اليات: تلك في سريعة نظرة ولننظر كريمة، آية من أكثر

:الرعد سإورة - من1

َ قال َول ِذيَن َيَزاُل تعالى: ( ّل ْفَا ا َفُرو ُهم َك ُب ْفَا ِبَما ُتِصي ُعو َن َص
َعٌة ِر ْفَو َقا ًا َتُحّل َأ ِريب ْفَم ّمن َق ِه ِر ّتى َدا ِتَي َح ْفَأ ُد َي ْفَع ِه َو ّل ّلَه ِإّن ال ال

َ ِلُف ل ْفَخ َد) [الرعد:  ُي َعا ْفَلِمي ].31ا

وحربهم بالقُرآن، الكفار تكذيب سياق في الية وردت
ِذ وأهله، للحق واستدراج. إمهال بعد لهم، الله وأخ

بسبب للكفار، الله عقُاب استمرار عن الية وتخبر
بهم وتنزل القُوارع، تصيبهم تزال فل وطغيانهم، جرائامهم
رؤوسهم على تقُع أن إما والمصائاب القُوارع وهذه النوازل،
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ديارهم، من قريبة مناطق في تقُع أن وإما بيوتهم، وتدّمر
ْفَفت َل والنوازل القُوارع قلوبهم.. وهذه وإيقُاظ أنظارهم، ِل

أو عواصف، أو براكين، أو زلزل، صورة في تكون قد
ذلك. غير أو أمراض، أو حروب، أو فيضانات،

مهما الله، حكمة وفق تصيبهم، المصائاب هذه ستبقُى
الله. وعد يأتي حتى مكانها، واتسع زمانها، طال

به وعد ما بتحقُق الدنيا، في الله وعد يأتي أن وإما
ًا، سبحانه يأتي أن وإما الواقع، أرض على وانطباقه عملي

وسوفا جهنم، بنار الكفار الله توعد حيث القُيامة، يوما
الخرة. في حسابهم بعد بها يعذبهم

واقع والعذاب العقُاب صور من به الكفار الله وعد وما
ِإّن يخلف ل الله لن متحقُق، آت ّلَه الميعاد: ( َ ال ِلُف ل ْفَخ ُي

َد). َعا ْفَلِمي ا

َ ِلُف ومعنى: (ل ْفَخ َد): ل ُي َعا ْفَلِمي ِقُف ا يلغي ول ميعاده، يو
لن أمامه، قوة أية تقُف ول إنجازه، عن يعجز ل لنه وعده،

السماء. في ول الرض في شيء أي ُيعجزه ل الله

شيء.. ول أي يعجزه ل والله عاجز، إل الوعد ُيخلف ول
ًا. الصدق هو والله كاذب، إل وعده عن يتخلى حديث

قدرته، ومجال طاقته، حدود يعرفا ل قد الناس بعض
ُد ِع ًا في موعد يحين وعندما ووسعه، طاقته من أكبر وعود
قدرته، وتدني قوته، لضعف ذلك، عن يعجز الوعود، إنجاز

الميعاد. ُيخلف وبذلك ماله، ونقُص

المنافقُين صفات من صفة الوعد ُخلف أن ومعلوما
ل لنه أوفى، وعد إذا أحدهم فإن المؤمنون أما المذمومة،

ُد ِع قدرته. ضمن هو بما إل َي

ّتى الية في الوعد ُذكر وقد ِتَي مرتين: (َح ْفَأ ُد َي ْفَع ِه) َو ّل ال
ِإّن ّلَه ( َ ال ِلُف ل ْفَخ َد). ُي َعا ْفَلِمي ا

ُد): مصدر ْفَع َو َد، الفعل و( َع َو ُد، الثلثي: تقُول:  ِع ًا. َي ْفَعد َو

َد، للفعل آخر و(ميعاد): مصدر َع َو ًا، الثلثي: تقُول:  ميعاد
َعل، كما َف ْفَفعالً. وهو تقُول:  مثل: ميقُات. ِم
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مما أكثر والمبالغة، والتحقُق التأكيد (ميعاد) من وفي
ْفَعد)، في َو تدل المبنى وزيادة بحرفين، (ميعاد) مزيد لن (

المعنى!. زيادة على

ْفَين وورود ْفَعد، المصدَر َو ْفَين، ( جملتين في وميعاد) متجاوَر
البياني العجاز مظاهر من مظهر الية، في متتابعتين
القُرآن. في العجيب

:الحج سإورة - من2

َنَك قال ُلو ْفَعِج َت ْفَس َي َو َذاِب تعالى: ( َع ْفَل َلن ِبا ِلَف َو ْفَخ ّلُه ُي ُه ال َد ْفَع َو
ِإّن ًا َو ْفَوم َد َي ّبَك ِعن ْفَلِف َر َأ ٍة َك َن ّدوَن، ّمّما َس ُع ّين َت أ

َ َك ٍة ّمن َو َي ْفَر َق
ْفَيُت َل ْفَم َها َأ ِهَي َل ِلَمٌة َو َها ُثّم َظا ُت ْفَذ َلّي َأَخ ِإ ْفَلَمِصيُر) [الحج: َو ا

47-48.[

سبقُتها والباطل، الحق بين المواجهة سياق في اليتان
إلى وتدعو السابقُين، الكافرين مصارع عن تتحدث آيات

لهم. جرى ما من العتبار

الرسول يستعجلون كانوا قريش كفار أن اليتان وتذكر
عليه الله صلى كان فعندما بالعذاب، وسلم عليه الله صلى
كفرهم على استمروا إن والهلك، بالعقُاب يتوعدهم وسلم

ويستبعدونه، بذلك يكذبون كانوا وعداوتهم، وتكذيبهم
ويستهزؤون وسلم، عليه الله صلى الرسول من ويسخرون

والستبعاد التكذيب باب من بالعذاب، به.. ويستعجلون
ًا كنت له: إن ويقُولون والنكار، بما فأتنا تقُول، فيما صادق

العذاب!. من به تعدنا

وعده: يخلف لن بأنه استعجالهم على الله ويرد
َنَك ُلو ْفَعِج َت ْفَس َي َو َذاِب ( َع ْفَل َلن ِبا ِلَف َو ْفَخ ّلُه ُي ُه)، ال َد ْفَع أي: إذا َو

ذلك، فعل تعذيبهم أراد وإذا وأنجزه، أنفذه العذاب وعدهم
وإيقُاعه. إمضائاه عن يعجز ول وعده، يخلف ل لنه

:الروما سإورة - من3

ٍذ قال ِئ ْفَوَم َي َو ْفَفَرُح تعالى: ( ُنوَن، َي ْفَؤِم ْفَلُم ِر ا ْفَص َن ِه ِب ّل َينُصُر ال
ُء َمن َو َيَشا ُه ِزيُز َو َع ْفَل َد الّرِحيُم، ا ْفَع ِه َو ّل ِلُف َل ال ْفَخ ّلُه ُي ُه ال َد ْفَع َو

ِكّن َل َثَر َو ْفَك ّناِس َأ َلُموَن) [الروما:  َل ال ْفَع ].6-4َي
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ّيين الروما بانتصار الروما سورة في الله وعد على الكتاب
المؤمنون يفرح ويومئذ سنين، بضع في المشركين، الفرس

الله. بنصر

بعون القُادمة الكتاب مباحث في ذلك عن وسنتحدث
الله.

ول يتوقف ل الله، من ماض قاطع وعد هذا أن وأخبر
وعده. يخلف ل الله لن يتخلف،

بأنهم ووصفهم بذلك، ُيصدقون ل الذين الكفار وذمّا
بها. يوقنون ول اليمانية، الحقُيقُة هذه يعلمون ل جاهلون،

ّدقون لنهم عالمون، المؤمنين معناه: أن وهذا بما ُيص
ّقُقُه ويوقنون الله، وعد جهل مقُابل في ووقوعه، بتح

لذلك. المنكرين الكافرين

:الزمر سإورة - من4

ْفَن قال َفَم َأ ّق تعالى: ( ِه َح ْفَي َل ِلَمُة َع َذاِب َك َع ْفَل َأنَت ا َف ُذ َأ ِقُ ُتن
ِر، ِفي َمن ّنا ِكِن ال ِذيَن َل ّل ْفَوا ا َقُ ّت ْفَم ا ُه ّب ْفَم َر ُه َها ّمن ُغَرفٌا َل ِق ْفَو َف

ّيٌة ُغَرفٌا ِن ْفَب ِري ّم ْفَج َها ِمن َت ِت ْفَح َهاُر َت ْفَن ْفَل
َ َد ا ْفَع ِه َو ّل ِلُف َل ال ْفَخ ّلُه ُي ال

َد) [الزمر:  َعا ْفَلِمي ].20-19ا

النار عذاب من الكفار به الله توعد ما بعض اليتان تقُدما
نعيم من المتقُين المؤمنين به وعد ما وبعض الخرة، في

الجنة.

يخلف ل الله لن ناجز، واقع الله، من وعد هذا أن وتخبر
ووقوعه. بتحقُقُه المؤمن يوقن ولذلك الميعاد،

:عمران آل سإورة - من5

َنا قال ّب ّنَك تعالى: (َر ُع ِإ ّناِس َجاِم ٍما ال ْفَو َي ّ ِل ْفَيَب ل ِه َر ِإّن ِفي
ّلَه َ ال ِلُف ل ْفَخ َد) [آل ُي َعا ْفَلِمي ].9عمران:  ا

الذي العلم، في الراسخين الصالحين دعاء الية تسجل
سيجمع الله بأن ويقُينهم الخر، باليوما إيمانهم فيه يعلنون
ًا الناس ويعاقب ليحاسبهم، القُيامة، يوما في جميع

ّقُبون الصالحين، ويثيب المذنبين، بذكر ذلك على ويع
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وعد أنه فبما الميعاد، يخلف ل الله أن من اليمانية الحقُيقُة
وعده. فسينجز ذلك،

َنا وقال ّب َنا تعالى: (َر ِت َنا َما َوآ ّت َعد َلى َو ِلَك َع َ ُرُس َنا َول ِز ْفَخ ُت
ْفَومَا ِة َي َياَم ِقُ ْفَل ّنَك ا َ ِإ ِلُف ل ْفَخ َد) [آل ُت َعا ْفَلِمي ].194عمران:  ا

ًا الله الذاكرين اللباب، أولي دعاء الية تسجل قيام
ًا السموات قخل في والمتفكرين جنوبهم، وعلى وقعود

ما يؤتيهم أن الله يرجون الله، لشرع والمطبقُين والرض،
والسلما. الصلة عليهم رسله، ألسنة على وعدهم،

الصلة عليهم محمد إلى آدما من –رسول كل كان لقُد
الثواب حسن ويعدهم الصالحين، المؤمنين والسلما- يبشر

الله يرجون اللباب أولوا هم وها الخرة، في الجنة ونعيم
ّعمهم الجنة، يدخلهم بأن وعده، إنجاز َن يأملون وهم فيها، وي
الميعاد. يخلف ل الله أن يوقنون لنهم ذلك،

سورة لطائاف من اللطيفة هذه إلى اللتفات إلى وندعو
عمران: آل

دعاء تسجل السورة مقُدمة في التاسعة فالية
الناس جمع في الله بوعد الموقنين العلم، في الراسخين

الرابعة الميعاد.. والية يخلف ل لنه القُيامة، يوما
الذين اللباب، أولي دعاء تسجل المئة بعد والتسعون

يخلف ل لنه الجنة، وإدخالهم وعده إنجاز الله يرجون
الميعاد، يخلف ل الله أن ُيقُرر السورة الميعاد. فأول

هذه على وتلتقُي الميعاد، يخلف ل الله أن يقُرر وآخرها
ونهايتها. السورة بداية القُاطعة الحقُيقُة

من لحظة فيها يشك ول الحقُيقُة، بهذه يوقن مؤمن وكل
حياته!.

*     *     *
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الثاني الفصل
ًا الله من أصدق من حديث

الميعاد، يخلف ول وعده، ينجز الله بأن المؤمن يوقن
ًا الله من أصدق أحد ل أنه يوقن لنه وقولً. حديث

ًا.. حقُيقُة الصدق هو والله قررتها قاطعة، إيمانية حديث
سريعة: وقفة يلي فيما معها نقُف القُرآن، من عديدة آيات

:النساء سإورة - من1

ّلُه قال َلـَه ل تعالى: (ال ّ ِإ َو ِإل ْفَم ُه ُك ّن َع ْفَجَم َي َلى َل ِما ِإ ْفَو َي
ِة َياَم ِقُ ْفَل َ ا ْفَيَب ل ِه َر ْفَن ِفي ُق َوَم َد ْفَص ِه ِمَن َأ ّل ًا) [النساء: ال ِديث َح

87.[

إل إله ل سبحانه فالله اللوهية، توحيد بتقُرير الية تبدأ
ًا الناس سيجمع الله أن تقُرر ثم هو، وأن القُيامة، يوما جميع
فيه. ريب ل آت اليوما ذلك

بدون آت فإنه اليوما، ذلك مجيء عن أخبر الله أن وبما
أحد ول حديثه، في صادق تعالى الله لن ريب، أو شك

ًا أصدق الله. من حديث

الستفهاما: بأسلوب الية في الحقُيقُة هذه وصيغت
ْفَن َوَم ُق ( َد ْفَص ِه ِمَن َأ ّل ًا)؟ً ال ِديث تقُريري، هنا والستفهاما َح

ًا أصدق أحد ل أنه المقُررة والحقُيقُة الله. من حديث

وينطق الية يقُرأ عندما أنه للمسلم السنة ومن
ًا أصدق أحد يجيب: ل أن بالستفهاما الله!. من حديث

ِذيَن وقال ّل َوا ْفَا تعالى: ( ُنو ْفَا آَم ُلو َعِم ِلَحاِت َو ْفَم الّصا ُه ُل ْفَدِخ ُن َس
ّناٍت ِري َج ْفَج َها ِمن َت ِت ْفَح َهاُر َت ْفَن ل

َ ِديَن ا ِل َها َخا ًا ِفي َبد َد َأ ْفَع ِه َو ّل ال
ًا ّقُ ْفَن َح ُق َوَم َد ْفَص ِه ِمَن َأ ّل ].122ِقيلً) [النساء:  ال

أن الصالحات، يعملون الذين المتقُين المؤمنين الله وعد
منعمين، يجعلهم وأن النهار، تحتها من تجري جنات يدخلهم
ًا. فيها خالدين أبد

مثل محالة، ل واقع أي: متحقُق حق، اللهي الوعد وهذا
الحقُة. الله وعود باقي
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وقوله، وحديثه الله كلما في المتحقُق الوعد هذا وجاء
ً أصدق أحد ول صادق، الله وقول الله. من قول

أو المؤمن يقُرؤه وعندما تقُريري، الية في والستفهاما
قولً!. الله من أصدق أحد قائالً: ل يجيب غيره، من يسمعه

ْفَين الستفهامين ورود إلى اللتفات إلى وندعو ّي التقُرير
ْفَن سورة في َوَم ُق النساء: ( َد ْفَص ِه ِمَن َأ ّل ًا)؟ً ال ِديث ْفَن َح َوَم و(

ُق َد ْفَص ِه ِمَن َأ ّل ِقيلً)؟ً. ال

:الزمر سإورة - من2

ُلوا قال َقا َو ُد تعالى: ( ْفَم ْفَلَح ِه ا ّل ِذي ِل ّل َنا ا َق َد ُه َص َد ْفَع َنا َو َث ْفَوَر َأ َو
ْفَرَض ْفَل

َ ُأ ا ّو َب َت ِة ِمَن َن ّن ْفَلَج ْفَيُث ا ْفَعَم َنَشاء َح ِن ْفَجُر َف ِليَن) َأ َعاِم ْفَل ا
].74[الزمر: 

يدخلهم عندما المؤمنون، سيقُوله ما عن الية أخبرت
الله سيحمدون حيث بنعيمها، وينعمهم الجنة، الله

الدنيا في وعدهم فقُد لهم، وعده إنجاز على ويشكرونه،
ّفذوا طاعته، على استقُاموا إن ونعيمها، الجنة الدنيا في ون

موعوده. نيل إلى متطلعين رضوانه، طالبين أحكامه،

ُقهم سبحانه هو وها ُد برحمته الجنة ويدخلهم الوعد، َيص
شاؤوا. حيث منها ويتبوؤون الجنة، يرثون هم وها وفضله،

وإنجازه الواقع، عالم في تحقُقُه بمعنى الوعد وصدق
في ذكره وهي نظرية، صورة له فالوعد به، للموعودين

عملية صورة وله به، المؤمنين وتبشير القُرآن، آيات
ّعم حيث القُيامة، يوما وإمضاؤه إنفاذه وهي واقعية، يتن

الجنة. في المؤمنون

الميعاد!. يخلف ل لنه وعده يصدق والله

:النبياء سإورة - من3

َوَما قال َنا تعالى: ( ْفَل ْفَرَس أ
َلَك َ ْفَب ّ َق ً ِإل ْفَم ّنوِحي ِرَجال ِه ْفَي َل ِإ

ْفَا ُلو َأ ْفَس ْفَهَل َفا ِر َأ ْفَك ّذ ْفَم ِإن ال ُت َ ُكن َلُموَن، ل ْفَع ْفَم َوَما َت ُه َنا ْفَل َع ًا َج َجَسد
ُلوَن ّل ُك ْفَأ َعامَا َي ّط ُنوا َوَما ال ِديَن، َكا ِل ُهُم ُثّم َخا َنا ْفَق َد َد َص ْفَع َو ْفَل ا

ْفَم ُه َنا ْفَي َأنَج َنا ّنَشاء َوَمن َف ْفَك َل ْفَه َأ ِفيَن) [النبياء:  َو ِر ْفَس ْفَلُم ].9-7ا
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ً أرسل أنه الله يخبر صلى الله رسول قبل رجالً، رسل
من قومهم، من لقوه ما على وصبروا وسلم، عليه الله
أعدائاهم، على النصر الله وعدهم وقد وحرب، وتكذيب كفر
الوعد، الله صدقهم قومهم، مع دعوتهم انتهت ولما

الكافرين. العداء وأهلك المؤمنين، أتباعهم مع فأنجاهم

ُهُم ومعنى َنا ْفَق َد َد): أنجزنا (َص ْفَع َو ْفَل وعدناهم، ما لهم ا
دائارة من ونقُله واقع، إلى وتحويله الوعد: تطبيقُه، فصدق
العملي. الوجود حالة إلى النظري الكلما

:عمران آل سإورة - من4

ْفَد قال َقُ َل َو ُكُم تعالى: ( َق َد ّلُه َص ُه ال َد ْفَع ْفَذ َو ُهم ِإ َن َتُحّسو
ِه...)[آل ِن ْفَذ ِإ ].152عمران:  ِب

جرى التي أحد، غزوة عن الحديث سياق في الية هذه
في المسلمون انتصر حيث للمسلمين، جرى ما فيها

نية، بحسن مخالفتهم ارتكبوا ولما منها، الولى الجولة
القُتلى منهم وأصابوا عليهم، المشركون ورجع الله، أدبهم

والعبر!. الدروس ذلك من وتعلموا والجرحى،

وعده) أنه: (صدقهم الية هذه في المسلمين الله يخبر
ْفَذ تليها التي الجملة في الجملة هذه وتفسير ِإ مباشرة: (

ُهم َن ِه...)، َتُحّسو ِن ْفَذ ِإ بإذن المشركين تقُتلون ومعناها: إذ ِب
الله.

لم التي أحد، غزوة من الولى الجولة إلى إشارة وهذه
ًا، قصيرة فترة إل تستمر من قتلوا من قتلوا حيث جد

أمامهم. المشركون وانهزما المشركين،

على سلطهم بأن الجولة هذه في وعده الله وصدقهم
عليهم، ونصرهم ويهزمونهم، يغلبونهم وجعلهم المشركين،

وتحقُق أحد، غزوة قبل عديدة آيات في النصر وعدهم وقد
ًا الوعد هذا من الولى المرحلة في أحد، أرض على عملي

المعركة.

ًا العملي التحقُق هذا وسمي ًا صدق للوعد. وتصديقُ

:الحزاب سإورة - من4
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َلّما قال َو َأى تعالى: ( ُنوَن َر ْفَؤِم ْفَلُم ْفَحَزاَب ا َْفَل ُلوا ا َذا َقا َما َه
َنا َد َع ّلُه َو ُلُه ال َق َوَرُسو َد ّلُه َوَص ُلُه ال ْفَم َوَما َوَرُسو ُه َد ِإّل َزا
ًا ًا) [الحزاب:  ِإيَمان ِليم ْفَس َت ].22َو

عليهم الكفار هجوما من المؤمنين موقف عن الية تخبر
واليهود المشركين العرب من الحزاب، غزوة في

من محاصرة المدينة رأوا فلما والمنافقُين، الماكرين
ما قالوا: هذا وإنما ُيرعبوا، أو ُيحبطوا لم الكفر، أحزاب

ًا ورسوله.. وازدادوا الله وصدق ورسوله، الله وعد إيمان
ًا بالله، ًا بكلمه، وتصديقُ ًا لقُضائاه، وتسليم قتال على وثبات

أعدائاه.

ّكروا الكافرين، أحزاب رأوا لما إياه، الله وعدهم ما تذ
وعدهم ثم عليهم، وهجومهم لهم، الكفار قتال وعدهم حيث

هجوما وكان القُتال، في وثبتوا الله نصروا إن عليهم، النصر
ًا عليهم الحزاب ّول حيث لهم، الله من تصديقُ الوعد به تح

ولذلك الواقعية، العملية الصورة إلى النظرية الصورة من
ورسوله. الله وصدق ورسوله، الله وعدنا ما قالوا: هذا

الله أن القُرآن- على في كثير وغيرها –اليات هذه تدل
ُق ُد ْفَص هو الصدق وهذا إياها، يعدهم التي وعوده عباده َي
(الوعدية) إلى النظرية صورتها من الوعود تلك تحويل

الواقعية. التطبيقُية العملية صورتها

ًا، الصدق هو لنه ذلك يفعل والله ً والصدق حديث قول
ًا، وتعالى. سبحانه الميعاد، يخلف ل وهو ووعد

*     *     *
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الثالث الفصل
الباطل والوعد الحق الوعد بين

وعده، عباده يصدق أنه وبما الميعاد، يخلف ل الله أن بما
ًا الصدق لنه لهم، وينجزه ً وعد ًا، وقول فَوص لذلك وحديث

يتحقُق الذي الصادق، الوعد الحق. أي: هو الوعد بأنه وعده
ًا والصدق الصحة بمعنى الواقع. فالحق أرض على عملي

ّفذ ينَجُز ولذلك والصواب، ْفَن ُي ًا. و عملي

:الحق الله وعد في آيات

الحق) كثيرة، (الوعد بأنه الله وعد وصفت التي اليات
اليات: هذه منها

ُهتعالى أولً- قال َنا ْفَد َد َفَر َلى : ( ِه ِإ ْفَي ُأّم َقُّر َك َها َت ُن ْفَي َوَل َع
ْفَحَزَن َلَم َت ْفَع َت ِل َد َأّن َو ْفَع ِه َو ّل ّق ال ِكّن َح َل ْفَم َو ُه َثَر ْفَك َلُموَن) َل َأ ْفَع َي

].13[القُصص: 

عليه موسى ميلد عن تتحدث آيات، سياق في الية
المناسب، بالتصرفا موسى أما إلى الله أوحى السلما. فقُد

يرده أن ووعدها فرعون، خطر من الوليد موسى لنقُاذ
َنا إليها. قال ْفَي ْفَوَح َأ َو َلى تعالى: ( ْفَن ُموَسى ُأمّا ِإ ِه َأ ِعي ْفَرِض أ

َذا َ ِإ َف
ْفَفِت ِه ِخ ْفَي َل ِه َع ِقُي ْفَل َأ َيّم ِفي َف ْفَل ِفي َوَل ا ِني َوَل َتَخا ْفَحَز ّنا َت ُه ِإ ّدو َرا
ْفَيِك َل ُه ِإ ُلو ِليَن) [القُصص:  ِمَن َوَجاِع ْفَرَس ْفَلُم ].7ا

الحكيم وتقُديره تدبيره وفق أمه، إلى الوليد الله ورد
ّده وكان سبحانه، ًا إليها ر لها. فقُد النظري لوعده تحقُيقُ

ّنا قال ِإ ُه لها: ( ّدو ْفَيِك)، َرا َل الله يرده كيف تعرفا لم ولكنها ِإ
َكم إليها.. ومن ومن تحزن، ل وأن عينها، تقُّر أن إليها رده ِح

ًا حكمه ترى حق. أي: أن لها الله وعد أن تعلم أن أيض
ّقُقُه معها. ابنها يكون بأن أمامها، العملي تح

ًا َألتعالى قال –ثاني ِه ِإّن : ( ّل َواِت ِفي َما ِل الّسَما
ْفَرِض ل

َ َ َوا َد ِإّن َأل ْفَع ِه َو ّل ّق ال ِكّن َح َلـ ْفَم َو ُه َثَر ْفَك َ َأ َلُموَن) ل ْفَع َي
].55[يونس: 

والرض، السموات في ما لكل الله ملك بين الية تربط
لنه ومراد، مقُصود الربط وهذا الحق، هو وعده كون وبين

ّفذ ل ًا كان من إل به وعد ما ين على يقُدُر ول ذلك، على قادر
ًا كان إذا إل ذلك ًا، مالك ًا غني ًا، قاهر كذلك يكن لم وإن قوي
ًا، كان ُد وعجزه عاجز الوعد. تحقُيق عن به يقُع
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للسموات وملكه القُوي، والقُادر الغني، المالك هو والله
وعده. تحقُيق على قدرته مع مرتبط والرض

على المنطبق المتحقُق، المنَجز وعده هو الحق ووعده
بذلك، يوقنون به. والمؤمنون وعد ما وفق الواقع،

وقوته!. الله قدرة يعلمون ل لنهم ينكرونه، والكافرون

ًا ِئَكتعالى قال –ثالث َل ْفَو ُأ ِذيَن : ( ّل ّبُل ا َقُ َت ْفَم َن ُه ْفَن ْفَحَسَن َع َما َأ
ُلوا َوُز َعِم َتجا َن ْفَم َعن َو ِه ِت َئا ّي ْفَصَحاِب ِفي َس ِة َأ ّن ْفَلَج َد ا ْفَع ْفَدِق َو الّص
ِذي ّل ُنوا ا ُدوَن) [الحقُافا:  َكا َع ].16ُيو

المؤمنين على السورة من السابقُة الية في الله أثنى
هذه وفي لربهم، الشاكرين بوالديهم، الباّرين الصالحين،

عن ويتجاوز أعمالهم، أحسن عنهم سيتقُبل أنه أخبر الية
ّعمين أصحابها مع ويجعلهم الجنة، ويدخلهم سيئاتهم، المن

فيها.

الدنيا، في وهم الجنة المتقُين هؤلء وعد أنه أخبر ثم
برحمته فيدخلهم لهم، ينجزه ولذلك وصدق، حق ووعده
جنته.

ً أن مباشرة بعدها التي الية في وأخبر ًا كان رجل كافر
ًا بالله، ًا لوالديه، عاق والداه كان بينما الله، بوعد مكذب

ْفَين َن ِذي حق. قال وعده بأن موقنين بالله، مؤم ّل َوا تعالى: (
ِه َقاَل ْفَي َد ِل َوا ُكَما ُأفّا ِل ِني ّل ِن َدا ِع َت ْفَن َأ ْفَخَرَج َأ ْفَد ُأ َق ْفَت َو َل ُقُُروُن َخ ْفَل ا
ِلي ِمن ْفَب ُهَما َق َثاِن َو ِغي َت ْفَس ّلَه َي َلَك ال ْفَي ْفَن َو َد ِإّن آِم ْفَع ِه َو ّل ّق ال َح

ُقُوُل َي َذا َما َف ِطيُر ِإّل َه ِليَن) [الحقُافا:  َأَسا ّو َْفَل ].17ا

أخبر ما وهو حق، الله وعد أن يوقنان مؤمنان، الوالدان
ْفَعث من عنه محالة، ل آت وهو القُيامة، يوما الناس ب

ً سيتحقُق الله. عنه أخبر كما فعل

:الباطل الشيطان وعد في آيات

الباطل، الشيطان وعد يأتي الحق، الله وعد مقُابل في
والفتراء. والكذب والخداع، الغرور على القُائام

ِعد وعود لكنها الوعود، من الكثير أولياءه الشيطان َي
كاذب الشيطان لن الواقع، في توجد ول تتحقُق، ل زائافة،

جنوده، على الستحواذ هو منها هدفه بها، الوعد في
ويمنيهم!. يعدهم ولذلك وإضللهم، وإسقُاطهم
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وعد في والخداع الغرور عن أخبرت التي واليات
منها: عديدة، الشيطان

ً ِإنتعالى قال –أول ُعوَن : ( ْفَد ِه ِمن َي ِن ّ ُدو ًا ِإل َناث ِإن ِإ َو
ُعوَن ْفَد ّ َي ًا ِإل َطان ْفَي ًا، َش ِريد َنُه ّم َع ّلُه ّل َقاَل ال َذّن َو ّتِخ ْفَن ََل ِدَك ِم َبا ِع
ًا ًا، َنِصيب ْفَفُروض ْفَم ّم ُه ّن ّل ُلِض ْفَم َو ُه ّن َي ّن ُلَم ْفَم َو ُه ّن ُكّن َولُمَر ّت َب ُي َل َذاَن َف آ

ِما َعا ْفَن َل ْفَم ا ُه ّن ّيُرّن َولُمَر َغ ُي َل َق َف ْفَل ِه َخ ّل ِذ َوَمن ال ّتِخ َطاَن َي ْفَي الّش
ًا ّي ِل ِه ُدوِن ّمن َو ّل ْفَد ال َقُ ًا َخِسَر َف ْفَسَران ًا، ُخ ِبين ْفَم ّم ُه ُد ِع ْفَم َي ِه ّني ُيَم َو
ُهُم َوَما ُد ِع َطاُن َي ْفَي ّ الّش ًا) [النساء:  ِإل ].120-117ُغُرور

إسقُاط في الشيطان وسائال بعض اليات ذكرت أن بعد
ّلقُت تباعه،أ فهو لهم، الشيطان وعود من بأنها عليها ع

أن ويريهم الفارغة، الماني ويمنيهم البراقة، الوعود يعدهم
معه. وساروا له استجابوا إن ينتظرهم، كله الخير

وجود ل وسراب (غرور) وخداع، هو الشيطان يعدهم وما
ُيصدقونه فعندما بأنفسهم، هذا يعرفون له. وأتباعه

عليهم يضحك وعوده، بتحقُيق ويطالبونه له، ويستسلمون
يعرفون ذلك وعند منهم، براءته ويعلن منهم، ويسخر

ْفَم فوات بعد لكن خسارتهم، ُه ُد ِع َي ْفَم الوان!: ( ِه ّني ُيَم َوَما َو
ُهُم ُد ِع َطاُن َي ْفَي ّ الّش ًا)!. ِإل ُغُرور

ًا َقاَلتعالى قال –ثاني َتَك : ( ْفَي َأ َذا َأَر ِذي َهـ ّل ْفَمَت ا َلّي َكّر َع
ْفَن ِئ َتِن َل ْفَر َلى َأّخ ِما ِإ ْفَو ِة َي َياَم ِقُ ْفَل َكّن ا ِن َت ْفَح َتُه َل ّي ّ ُذّر ِليلً، َإل َقاَل َق

ْفَب َه ْفَذ َعَك َفَمن ا ِب ْفَم َت ُه ْفَن ِإّن ِم ّنَم َف َه ْفَم َج ُك ُؤ ًا، َجَزاء َجَزآ ُفور ْفَو ّم
ْفَز ِز ْفَف َت ْفَس ْفَعَت َمِن َوا َط َت ْفَس ْفَم ا ُه ْفَن ِتَك ِم ْفَو ْفَب ِبَص ِل ْفَج َأ ِهم َو ْفَي َل ِلَك َع ْفَي ِبَخ

ِلَك ْفَم َوَرِج ُه ْفَك ِر َواِل ِفي َوَشا ْفَم َل ِد ا ْفَول َل ْفَم َوا ُه ْفَد ُهُم َوَما َوِع ُد ِع َي
َطاُن ْفَي ّ الّش ًا، ِإل ِدي ِإّن ُغُرور َبا ْفَيَس ِع ْفَم َلَك َل ِه ْفَي َل َطاٌن َع ْفَل ُس

َفى َك ّبَك َو ِكيلً) [السراء:  ِبَر ].65-62َو

اليات معاني من قريبة السراء، سورة من اليات هذه
أسلحة بعض تذكر فهي النساء، سورة من السابقُة

يعدهم الشيطان أن وتخبر أتباعه، إضلل في الشيطان
لن خادعة، خيالية الوعود هذه ولكن الكبيرة، الوعود
أتباعه. خداع منها الشيطان وهدفا تتحقُق،

غرور من أمان في فهم الصالحون الله عباد أما
في لنهم عليهم، سلطان له وليس ووعوده، الشيطان

ورعايته. الله حفظ

:الدنيا في أتباعه عن يتخلى الشيطان
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ًا ْفَذتعالى قوله –ثالث ِإ َو ّيَن : ( ُهُم َز َطاُن َل ْفَي ْفَم الّش ُه َل ْفَعَما َأ
َقاَل َ َو ِلَب ل ُكُم َغا ْفَومَا َل َي ْفَل ّناِس ِمَن ا ّني ال ِإ ْفَم َجاٌر َو ُك َلّما ّل َف

َتاِن َتَراءِت َئ ِف ْفَل َكَص ا َلى َن ِه َع ْفَي َب ِقُ َقاَل َع ّني َو ٌء ِإ ِري ْفَم َب ُك ّني ّمن ِإ
َ َما َأَرى ْفَوَن ل ّنَي َتَر ّلَه َأَخافُا ِإ ّلُه ال ُد َوال ِدي َقُاِب) َش ِع ْفَل ا

].48[النفال: 

غير الخادعة، الشيطان وعود من نموذج إلى الية تشير
وبين الشيطان بين جرى ما نزولها المتحقُقُة.. ومناسبة

بدر. غزوة إلى خروجهم قبيل قريش، كفار

وأمية ربيعة بن وعتبة جهل كأبي قريش، قادة كان فقُد
رسول لقُتال والخروج الجيش، تجهيز يتدارسون خلف، بن

مهاجمة يخافون كانوا ولكنهم وسلم، عليه الله صلى الله
الشيطان، فأتاهم غيابهم، أثناء لمكة معادية عربية قبائال
أنه وطمأنهم صواب، على أنهم وأراهم الخروج، لهم وزين

ووعدهم المعادية، القُبائال لهم) سيحيد (جار وأنه معهم،
والفوز!. النصر

بقُيادة وخرجوا وعوده، في وطمعوا لتزيينه، واستجابوا
بدر. إلى جهل أبي

بقُوة المشركون وفوجئ بدر، معركة ونشبت
الشيطان وعود وتذكروا عليهم، وهجومهم المسلمين،

نكث ولكنه المعركة، ميدان في معهم وهو والتأييد، بالنصر
ًا، وولى عقُبيه، على ونكص الوعود، عن وتخلى العهود، هارب
المسلمين. أسلحة إلى أتباعه وأسلم

ّني وقال ِإ ٌء لهم: ( ِري ْفَم َب ُك ّني ّمن َ َما َأَرى ِإ ْفَوَن ل ّنَي َتَر ِإ
ّلَه)!. َأَخافُا ال

يرون، ل ما يرى بأنه ذلك وعلل منهم، براءته أعلن
ًا الله أنزلهم الذين الملئاكة، هم رآه الذي أن والراجح مدد
المعركة. في للصحابة

ّنَي من الخوفا زعمه في عليهم بَوكذ ِإ َأَخافُا الله: (
ّلَه) وهل العالمين؟ً!. رب الله الشيطان يخافا ال

ًا َثِلتعالى قال –رابع َكَم َطاِن : ( ْفَي ْفَذ الّش ِْفَلنَساِن َقاَل ِإ ِل
ْفَر ُف ْفَك َلّما ا َفَر َف ّني َقاَل َك ٌء ِإ ِري ّني ّمنَك َب ّلَه َأَخافُا ِإ َرّب ال

َلِميَن، َعا ْفَل َكاَن ا ُهَما َف َت َب ِق ُهَما َعا ّن أ
ِر ِفي َ ّنا ْفَيِن ال َد ِل َها َخا ِلَك ِفي َذ َو

ِلِميَن) [الحشر:  َجَزاء ّظا ].17-16ال
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منه طلب عندما أتباعه، لحد الشيطان إغواء الية تذكر
الخير على بحصوله وأمانيه، وعوده له وقدما بالله، يكفر أن

ًا معه سيبقُى وأنه كله، التعيس استجاب عنه.. ولما مدافع
ّدقه له، عنه تخلى بالله، كفره وأعلن وعوده، في وص

إني منك، بريء له: إني وقال وخدعه، وغّره الشيطان
العالمين!. رب الله أخافا

ًا ْفَلتعالى قال –خامس َب ُد ِإن : ( ِع ِلُموَن َي ّظا ُهم ال ْفَعُض َب
ًا ْفَعض ًا) [فاطر:  ِإّل َب ].40ُغُرور

ًا الشيطان كان إذا أتباعه فإن الخادعة، وعوده في كاذب
يعد وما والخداع، بذالك هذا في به يقُتدون الظالمين من

ًا بعضهم ل وخداع، غرور إل هي ما الوعود من بعض
نفذونها.ُي ول بها، يلتزمون

:الخرة في أتباعه عن يتخلى الشيطان

الجميع ويفرق أتباعه، عن الشيطان يتخلى القُيامة يوما
الصالحين، لعباده سبحانه حقُقُها التي الحقُة، الله وعود بين

على كذب التي الخادعة، إبليس وعود وبين إياها، وصدقهم
بها. جنوده

َقاَل قال َو َطاُن تعالى: ( ْفَي ْفَمُر ُقِضَي َلّما الّش َل ّلَه ِإّن ا ال
ْفَم ُك َد َع َد َو ْفَع ّق َو ْفَلَح ْفَم ا ُك ّت َعد َو ْفَم َو ُك ُت ْفَف َل ْفَخ َأ ُكم ِلَي َكاَن َوَما َف ْفَي َل َع

َطاٍن ّمن ْفَل ّ ُس ْفَم َأن ِإل ُك ُت ْفَو َع ْفَم َد ُت ْفَب َتَج ْفَس َ ِلي َفا ِني َفل ُلوُمو َت
ْفَا ُلوُمو ُكم َو ُفَس ْفَا ّما َأن َن ْفَم َأ ُك ِرِخ ْفَص ْفَم َوَما ِبُم ُت ِرِخّي َأن ْفَص ّني ِبُم ِإ
ْفَرُت َف ُتُموِن ِبَما َك ْفَك ْفَشَر ْفَبُل ِمن َأ ِلِميَن ِإّن َق ّظا ْفَم ال ُه َذاٌب َل َع

ِليٌم) [إبراهيم:  ].22َأ

بعد جهنم، نار في أتباعه على يلقُيها إبليس، خطبة هذه
ثم وخدعهم، غرهم بأنه لهم ويعترفا فيها، يستقُّروا أن

َوَما يؤنبهم ُكم ِلَي َكاَن ويوبخهم: ( ْفَي َل َطاٍن ّمن َع ْفَل ّ ُس َأن ِإل
ْفَم ُك ُت ْفَو َع ْفَم َد ُت ْفَب َتَج ْفَس َ ِلي َفا ِني َفل ُلوُمو ْفَا َت ُلوُمو ُكم). َو ُفَس َأن

عن عاجزون أنهم كما إنقُاذهم، عن عاجز أنه لهم ويذكر
ْفَا إنقُاذه: (ّما َن ْفَم َأ ُك ِرِخ ْفَص ْفَم َوَما ِبُم ُت ِرِخّي). َأن ْفَص ِبُم

ّني براءته ويعلن عنهم، ويتخلى ِإ ْفَرُت منهم: ( َف ِبَما َك
ُتُموِن ْفَك ْفَشَر ْفَبُل). ِمن َأ َق
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الحق الله وعد بين إبليس مقُارنة الية في والشاهد
ِإّن ووعده ّلَه الباطل: ( ْفَم ال ُك َد َع َد َو ْفَع ّق َو ْفَلَح ْفَم ا ُك ّت َعد َو َو

ْفَم). ُك ُت ْفَف َل ْفَخ َأ َف

كان وبذلك لهم، وأنجزه وعده، عباده الله أي: صدق
ًا، وعده ًا حقُ فقُد إبليس أما الواقع، أرض على متحقُقُ

وبذلك به، وعدهم ما لهم ُينجز ولم فأخلفهم، وعدهم
ً وعده وكان وغّرهم، خدعهم ضالً!!. باطل

:الشيطان ووعد الله وعد بين

َطاُن قال ْفَي ُكُم تعالى: (الّش ُد ِع ْفَقَُر َي َف ْفَل ُكم ا ْفَأُمُر َي ْفَحَشاء َو َف ْفَل ِبا
ّلُه ُكم َوال ُد ِع ًة َي ِفَر ْفَغ ْفَنُه ّم ً ّم ْفَضل َف ّلُه َو ٌع َوال ِليٌم) [البقُرة: َواِس َع
268.[

الحق، الله ووعد الباطل الشيطان وعد بين الية تقُارن
ّوفا فالشيطان في دائام، تفكير في ويجعلهم أولياءه، يخ
يأمرهم ولذلك الفقُر، من حذرين للمستقُبل، التخطيط

منه خداع الفقُر. وهذا خوفا بالمال، والبخل بالفحشاء،
لهم.

والمغفرة والسعادة، الغنى أولياءه يعد فإنه الله أما
المحتاجين، على النفاق إلى يدعوهم ولذلك والرحمة،

ْفَعده الفضل لهم ويضمن َو متحقُق نافذ، سبحانه والغنى. و
الواقع. في

:الجنة وأهل النار لهل الله وعد تحقيق

َدى قال َنا َو ْفَصَحاُب تعالى: ( ِة َأ ّن ْفَلَج ْفَصَحاَب ا ِر َأ ّنا ْفَد َأن ال َق
َنا ْفَد َنا َما َوَج َد َع َنا َو ّب ًا َر ّقُ ْفَل َح َه ّتم َف َد ّما َوَجد َع ْفَم َو ُك ّب ًا َر ّقُ َح
ْفَا ُلو ْفَم) [العرافا:  َقا َع ].44َن

بعد النار، وأهل الجنة أهل بين يجري ما الية تذكر
حياتهم الجنة أصحاب فيتذكر داره، في فريق كل استقُرار

فها والطاعة، الستقُامة على به الله وعدهم وما الدنيا، في
ًا الوعد ذلك يجدون هم ًا، حقُ به. يتنعمون هم وها متحقُقُ

وجدنا قائالين: قد فينادونهم النار، أهل يتذكرون ذلك عند
ًا، ربنا وعدنا ما ًا؟ً. ربكم وعد ما وجدتم فهل حقُ حقُ
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وها النار، الله وعدنا فقُد قائالين: نعم، الكفار فيجيبهم
ُد نحن ًا الوعد هذا نج ًا، حقُ بالنار!!. نحترق نحن وها متحقُقُ

*     *     *
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الرابع الفصل
الله وعد من الموقف

المنافقين وتكذيب المؤمنين تصديق بين

إيجابية، إيمانية نظرة الله وعد إلى المؤمنون ينظر
ذلك ويزيدهم ووقوعه، بتحقُقُه ويوقنون به، فيصدقون

ًا ًا. إيمان وتسليم

سلبية الله وعد إلى نظرتهم فإن المنافقُون أما
ّذبون لنهم متشككة، وقوعه. وينكرون به، يك

ل وبأنه بالله، إيمانهم عن ناتجة اليجابية المؤمنين نظرة
له. ناقض ل وأنه وصدق، حق وعده وأن الميعاد، يخلف

وعدما وشكهم، كفرهم عن ناتجة السلبية المنافقُين ونظرة
كان، الله شاء ما وأن وقدرته، الله قوة لمظاهر تصورهم

يكن. لم يشأ لم وما

:الحزاب غزوة في العاما الجّو

َدت في وقعت التي الحزاب، غزوة في النظرتان ُوج
بني يهود زعيم عمل حيث الهجرة، من الخامسة السنة
َيّي –النضير لغزو قريش كفار تهييج أخطب)- على بن (ُح
واتفق فيها.. والمسلمين السلما على والقُضاء المدينة

لهذه المدينة إلى التوجه على غطفان كفار مع قريش كفار
أمر بذلك وسلم عليه الله صلى الرسول علم ولما الغاية،
المدينة. حول الخندق بحفر

أخطب) بن حيي( أقنع المدينة، الكفر أحزاب حاصر ولما
نقُض على قريظة بني يهود أسد) زعيم بن (كعب صاحبه
والنضماما وسلم، عليه الله صلى الله رسول مع عهدهم

الكفر!. أحزاب تحالف إلى

ُظَم المسلمين، على المر واشتد بتحالف الخطر وع
الله صلى الله رسول وحرص واليهود، وغطفان قريش

وثبت معنوياتهم، ورفع المسلمين، تثبيت على وسلم عليه
ذلك في واقتدوا الحق، على المجاهدون المؤمنون
المنافقُون حرص بينما وسلم، عليه الله صلى بالرسول

التشكيك وعلى المجاهدين، لضعافا الشاعات، نشر على
وسلم. عليه الله صلى الله رسول ويفعله يقُوله بما
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المنافقُين، وموقف المؤمنين موقف القُرآن ذكر وقد
ّورت عندما عاشها التي الخطيرة العامة الحالة آياته ص

الحزاب. غزوة في المسلمون

َيا قال َها تعالى: ( ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُكُروا آَم ْفَذ ْفَعَمَة ا ِه ِن ّل ْفَم ال ُك ْفَي َل َع

ْفَذ ْفَم ِإ ُك ْفَت ٌد َجاء ُنو َنا ُج ْفَل ْفَرَس أ
َ ْفَم َف ِه ْفَي َل ًا َع ًا ِريح ُنود ْفَم َوُج َها ّل ْفَو َكاَن َتَر َو

ّلُه ُلوَن ِبَما ال ْفَعَم ًا، َت ْفَذ َبِصير ُكم ِإ ُؤو ْفَم ّمن َجا ُك ِق ْفَو ْفَن َف َفَل َوِم ْفَس َأ
ْفَم ُك ْفَذ ِمن ِإ ْفَت َو َغ ْفَبَصاُر َزا َْفَل َغِت ا َل َب ُلوُب َو ُقُ ْفَل َناِجَر ا ْفَلَح ّنوَن ا ُظ َت َو
ِه ّل َنا، ِبال ُنو ّظ ِلَك ال َنا ِلَي ُه ُت ْفَب ُنوَن ا ْفَؤِم ْفَلُم ُلوا ا ِز ْفَل ً َوُز ْفَلَزال ًا، ِز ِديد َش
ْفَذ ِإ ُقُوُل َو ُقُوَن َي ِف َنا ْفَلُم ِذيَن ا ّل ِهم ِفي َوا ِب ُلو َنا ّما ّمَرٌض ُق َد َع َو
ّلُه ُلُه ال ًا، ِإّل َوَرُسو ْفَذ ُغُرور ِإ َلت َو َفٌة َقا ِئا ْفَم ّطا ُه ْفَن ْفَهَل َيا ّم ِرَب َأ ْفَث َي

َقُامَا َل ْفَم ُم ُك ُعوا َل ْفَرِج ِذُن َفا ْفَأ َت ْفَس َي ٌق َو ِري ُهُم َف ْفَن ِبّي ّم ّن ُلوَن ال ُقُو ِإّن َي
َنا َت ُيو ٌة ُب ْفَوَر ٍة ِهَي َوَما َع ْفَوَر َع ُدوَن ِإن ِب ِري ًا، ِإّل ُي ْفَو ِفَرار َل ْفَت َو َل ُدِخ

ِهم ْفَي َل ْفَن َع َها ّم ِر َطا ْفَق ُلوا ُثّم َأ ِئ َنَة ُس ْفَت ِف ْفَل َها ا ْفَو َت ُثوا َوَما َل ّب َل َها َت ِإّل ِب
ًا) [الحزاب:  ].14-9َيِسير

ْفَد وقال َقُ َل ْفَم َكاَن تعالى: ( ُك ِه َرُسوِل ِفي َل ّل ٌة ال َو ْفَس َنٌة ُأ َحَس
ْفَرُجو َكاَن ّلَمن ّلَه َي ْفَومَا ال َي ْفَل ْفَلِخَر َوا َكَر ا َذ ّلَه َو ًا، ال ِثير َلّما َك َأى َو َر

ُنوَن ْفَؤِم ْفَلُم ْفَحَزاَب ا َْفَل ُلوا ا َذا َقا َنا َما َه َد َع ّلُه َو ُلُه ال َق َوَرُسو َد َوَص
ّلُه ُلُه ال ْفَم َوَما َوَرُسو ُه َد ًا ِإّل َزا ًا، ِإيَمان ِليم ْفَس َت ِنيَن ِمَن َو ْفَؤِم ْفَلُم ا

ُقوا ِرَجاٌل َد ُدوا َما َص َه ّلَه َعا ِه ال ْفَي َل ُهم َع ْفَن َبُه َقَضى ّمن َفِم ْفَح َن
ُهم ْفَن ِظُر ّمن َوِم َت ُلوا َوَما َين ّد ِديلً) [الحزاب:  َب ْفَب ].23-21َت

العامة الجواء تصور التي اليات، هذه تدبر إلى ندعو
في ولسنا أطرافها، وتحركات ومواقف الحزاب، لغزوة

هنا. تفسيرها معرض

:الكبير والزلزال المؤمنون

عندما عليهم، الله بنعمة المؤمنين بتذكير اليات بدأت
ّلصهم ًا عليهم أرسل حيث الكفار، جنود من خ ًا ريح وجنود

ْفَؤثرون وجعلهم الملئاكة، من بأنفسهم. للنجاة النسحاب ُي

وهم المسلمين، فوق من الكفار من فريق جاء
منهم آخر فريق جاء بينما وغطفان، قريش من المشركون

مع عهدهم نقُضوا بعدما قريظة، بني يهود وهم أسفل، من
على الكفار أطبق وبذلك وسلم، عليه الله صلى الله رسول

الجوانب. جميع من المسلمين

وخافوا بالخطر، وشعروا بالحداث، المسلمون وتأثر
ًا ًا، خوف ّبر خطورته لمعرفة يكفي شديد ْفَذ قوله تد ِإ َو تعالى: (
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ْفَت َغ ْفَبَصاُر َزا َْفَل َغِت ا َل َب ُلوُب َو ُقُ ْفَل َناِجَر ا ْفَلَح ّنوَن ا ُظ َت ِه َو ّل ِبال
َنا، ُنو ّظ ِلَك ال َنا ِلَي ُه ُت ْفَب ُنوَن ا ْفَؤِم ْفَلُم ُلوا ا ِز ْفَل ً َوُز ْفَلَزال ًا). ِز ِديد َش

وبلغت الخوفا، من المؤمنين من فريق أبصار زاغت
بالله وظنوا والقُلق، الرعب شدة من حناجرهم قلوبهم
ًا نفوسهم هز الذي الكبير، الزلزال ووقع دة،يعد ظنون

ًا وأعصابهم ومشاعرهم ًا، هز ًا!. ابتلء الله وابتلهم عنيف قوي

عند والقُلق والرعب والفزع الخوفا يستمر ولم
وتغلبوا بسرعة، تجاوزوها قصيرة، فترة إل المجاهدين

وهدوؤهم يقُينهم إليهم عاد ما سرعان إذ بفاعلية، عليها
وجاهدوا، فثبتوا وهممهم، عزائامهم وقويت واطمئنانهم،

عليهم ّفمن عليه، الله عاهدوا ما وصدقوا الله، بوعد ووثقُوا
بالنصر.

:فريقان الله وعد في الشاكون

وعد في وشكهم للمؤمنين، المنافقُين تثبيط الله ذكر
ْفَذ فقُال الله، ِإ َو ُقُوُل تعالى: ( ُقُوَن َي ِف َنا ْفَلُم ِذيَن ا ّل ِهم ِفي َوا ِب ُلو ُق

َنا ّما ّمَرٌض َد َع ّلُه َو ُلُه ال ًا). ِإّل َوَرُسو ُغُرور

فريقُان: الله وعد في شكوا الذين

في ُيخفون الذين : المنافقُون: وهمالول الفريق
والسلما، اليمان المسلمين أماما ويظهرون الكفر، قلوبهم
الحقُيقُة. في كفار وهؤلء

وهم مرض، قلوبهم في : الذينالثاني الفريق
ومرض اليمان، ضعفاء لكنهم منافقُين، ليسوا مسلمون

والعزيمة. الهمة وسقُوط والضعف، الشك هو قلوبهم

وصاروا المنافقُين، ودعايات بإشاعات تأثروا وهؤلء
المجاهدين. المسلمين إضعافا بهدفا معهم، يرددونها

في القُلوب- الشك ومرضى المنافقُون –الفريقُان أعلن
َنا وقالوا: (ّما الله، وعد َد َع ّلُه َو ُلُه ال ًا). ِإّل َوَرُسو ُغُرور

النصر وعدكم الله أن تزعمون المسلمون، أيها أي: أنتم
صلى –الرسول وأن الخطر، من ونجاتكم أعدائاكم، على
أرض على ووقوعه تحقُقُه بقُرب وسلم- بّشركم عليه الله

الواقع، أرض على يتحقُق لن فإنه بذلك، تحلموا الواقع! ل
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وأوهاما وخداع، غرور إل هو ما لكم ورسوله الله ووعد
خيالية!. وأمان

القُلوب، ومرضى المنافقُين من الخطير الكلما وهذا
وتشكيك بوقوعه، وتكذيب الله، وعد تحقُق في ّشك

ًا، ليس لهم بالنسبة الله به.. ووعد المؤمنين وليس حقُ
ًا! وهذا الله صلى ولرسوله لله منهم صريح تكذيب صدق

وسلم. عليه

أثناء وسإلم عليه الله صلى الرسإول بشارات
:الخندق حفر

عليه الله صلى الرسول تبشير السيرة روايات ذكرت
في السلما وظهور والتمكين، بالنصر أصحابه وسلم

المشركين حصار ُقبيل الخندق، حفر ءأثنا وذلك العالم،
للمدينة.

]44-6/43[ والنسائاي ]،4/303[ المسند في أحمد روى
أمرنا حين كان قال: لما عنه الله رضي عازب بن البراء عن

لنا عرضت الخندق، بحفر وسلم عليه الله صلى الله رسول
فاشتكينا المعاول، فيها تأخذ ل صخرة، الخندق بعض في
فأخذ فجاءنا وسلم، عليه الله صلى الله رسول إلى

ثلثها، فكسر ضربة، فضرب الله"، فقُال: "بسم المعول،
لبصر إني والله الشاما، مفاتيح ُُأعطيت أكبر، وقال: "الله

الثلث فقُطع الثانية، ضرب الساعة!". ثم الحمر قصورها
إني والله فارس، مفاتيح أعطيُت أكبر، فقُال: "الله الخر،
وقال: الثالثة، ضرب أبيض!..". ثم المدائان قصر لبصر
ُأعطيُت أكبر، فقُال: "الله الحجر، بقُية فقُطع الله"، "بسم
هذا مكاني من صنعاء أبواب لبصر إني والله اليمن، مفاتيح

الساعة!..".

قال: "قال آخر، بلفظ الحادثة هذه إسحاق ابن وروى
ْفَبُت سلمان فغلظت الخندق، من ناحية في الفارسي: ضر

قريب وسلم عليه الله صلى الله ورسول صخرة، علّي
نزل، علي، المكان شدة ورأى أضرب، رآني فلما مني،
تحت فلمعت ضربة، به يدي.. فضرب من المعول فأخذ

برقة تحته فلمعت أخرى، ضربة به ضرب ثم برقة، المعول
أخرى. برقة تحته فلمعت الثالثة، به ضرب ثم أخرى،

الذي هذا الله. ما رسول يا وأمي أنت فقُلت: بأبي
تضرب؟ً. وأنت المعول تحت لمع رأيت،
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سلمان؟ً". يا ذلك رأيت قال: "أوقد

قلت: نعم!.

وأما اليمن، بها علي فتح الله فإن الولى، قال: "أما
الثالثة وأما والمغرب، الشاما بها علي فتح الله فإن الثانية

المشرق!". بها علي فتح الله فإن

ّتهم ل من إسحاق: وحدثني ابن قال هريرة أبي عن أ
ِتَحت حين يقُول، كان أنه عنه الله رضي المصار، هذه ُف
أبي نفس فوالذي لكم، بدا ما وعثمان: افتحوا عمر زمن

يوما إلى تفتتحونها ول مدينة، من افتتحتم ما بيده، هريرة
ًا سبحانه الله أعطى وقد إل القُيامة، عليه الله صلى محمد

-3/199هشاما:  ابن ذلك!" [سيرة قبل مفاتيحها وسلم
200.[

معنويات يرفع وسإلم عليه الله صلى الرسإول
:أصحابه

رفع على حريص وسلم عليه الله صلى الرسول
ليزدادوا لهم، والمل البشرى وتقُديم أصحابه، معنويات

ًا ً جهاد ًا، وعمل ًا وثبات الله. بوعد وتصديقُ

وبعد ضربات، ثلث الخندق في الصخرة يضرب هو فها
المستقُبل. في بالنصر بشرى للمسلمين يقُدما ضربة كل

بعد وبّشرهم الشاما، قصور بفتح الولى الضربة بعد بّشرهم
الضربة في وبّشرهم فارس، قصور بفتح الثانية الضربة
اليمن!. قصور بفتح الثالثة

حالة في والمسلمون جاءت أنها البشرى، في واللطيف
الكفر وأحزاب خطر، في نفسه ووجودهم شديد، حصار
المحنة هذه من يخرجون ل وقد عليهم، لتقُضي بهم، تحيط

البشرية!. التوقعات وفق سالمين،

الله صلى الله رسول يبشرهم ل المكروب، الجو هذا في
وإنما فقُط، الخطر من والنجاة المحنة بتجاوز وسلم عليه

في أهلها ودخول واليمن، والعراق الشاما بلد بفتح يبشرهم
السلما!.
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الذي الله، من بتوجيه إنما عنده، من هذا يقُول ل وهو
ًا قلبه ومل بذلك، له أوحى تبشير منه وطلب بتحقُقُه، يقُين

المل!. هذا في به ليقُتدوا بذلك، المؤمنين

الرسإول وعد من والمؤمنين المنافقين موقف
:وسإلم عليه الله صلى

ذلك، مرض قلوبهم في والذين المنافقُون سمع لما
بذلك، المسلمين وشككوا وقوعه، في وشكوا به، كذبوا

َنا وقالوا: (ّما َد َع ّلُه َو ُلُه ال ًا). ِإّل َوَرُسو ُغُرور

ُظَم أحدهم، قاله ما إسحاق ابن وأورد عند فقُال: "... وع
ومن فوقهم، من عدوهم وأتاهم الخوفا، واشتد البلء، ذلك

من النفاق ونجم ظن، كل المؤمنون ظن حتى منهم، أسفل
ْفَير): كان بن (معتب قال حتى المنافقُين، بعض محمد ُقَش
يأمن ل اليوما وأحدنا وقيصر، كسرى كنوز نأكل أن يعدنا
هشاما: ابن الغائاط!!..." [سيرة إلى يذهب أن نفسه على

3/202.[

ًا الله، وعد من المنافقُين موقف هو هذا كان وإذا قائام
المؤمنين موقف فإن لوقوعه، والنكار به، التكذيب على
الله وتصديق ووقوعه، بتحقُقُه والجزما به، اليقُين على قائام

ورسوله.

قوله في العظيم اليجابي موقفهم عن الله وأخبر
َلّما َو َأى تعالى: ( ُنوَن َر ْفَؤِم ْفَلُم ْفَحَزاَب ا َْفَل ُلوا ا َذا َقا َنا َما َه َد َع َو

ّلُه ُلُه ال َق َوَرُسو َد ّلُه َوَص ُلُه ال ْفَم َوَما َوَرُسو ُه َد ًا ِإّل َزا ِإيَمان
ًا) [الحزاب:  ِليم ْفَس َت ].22َو

ُبنوا، لم الحزاب جنود رأوا لما ولم ينسحبوا، ولم يج
إيمانه على منهم واحد كل وبقُي يفروا، ولم ينهزموا
َذا وتصديقُه، وثباته ويقُينه، َه َنا َما وقالوا: ( َد َع ّلُه َو ُلُه ال َوَرُسو
َق َد ّلُه َوَص ُلُه). ال َوَرُسو

يحاربنا أن سابقُة، قرآنية آيات في الله وعدنا أي: لقُد
ذلك بعد وعدنا لكنه والبتلء، البلء يصيبنا وأن العداء،

إلينا الكفر أحزاب وثبتنا.. ومجيء صبرنا إن القُريب، النصر
نصبر أن وعلينا الرباني، الوعد لذلك واقعي تصديق هو

ذلك. نتيجة لننال ونثبت،
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في وقتادة عباس ابن قول تفسيره في كثير ابن أورد
ما بقُولهم: هذا وقتادة: يعنون عباس ابن الية: "قال معنى
ْفَما قوله ورسوله، الله وصدق ورسوله، الله وعدنا َأ تعالى: (

ْفَم ُت ْفَب ْفَا َأن َحِس ُلو ْفَدُخ ّنَة َت ْفَلَج َلّما ا ُكم َو ِت ْفَأ َثُل َي ِذيَن ّم ّل ْفَا ا ْفَو َل ِمن َخ
ُكم ِل ْفَب ُهُم َق ْفَت ْفَأَساء ّمّس َب ْفَل ْفَا َوالّضّراء ا ُلو ِز ْفَل ّتى َوُز ُقُوَل َح َي

ِذيَن الّرُسوُل ّل ْفَا َوا ُنو َعُه آَم َتى َم ْفَصُر َم ِه َن ّل ْفَصَر ِإّن َأل ال ِه َن ّل ال
ِريٌب) [البقُرة:  ].214َق

والختبار البتلء من ورسوله، الله وعدنا ما أي: هذا
ذلك زادهم القُريب.. وما النصر يعقُبه الذي والمتحان،

ًا إل والشدة والضيق الحال ًا بالله، إيمان ًا وتسليم وانقُياد
وسلم" [تفسير عليه الله صلى لرسوله وطاعة لوامره،

].3/457كثير:  ابن

:الميدان في والمؤمنون المنافقون فعله ما

له، وتكذيبهم الله، بوعد القُلوب ومرضى المنافقُين شك
الله قال عنهم، صدر خبيث، فعل عنه نتج سلبي، ٌموقف
ْفَذعنه: ( ِإ َلت َو َفٌة َقا ِئا ْفَم ّطا ُه ْفَن ْفَهَل َيا ّم ِرَب َأ ْفَث َقُامَا َل َي ْفَم ُم ُك َل

ُعوا ْفَرِج ِذُن َفا ْفَأ َت ْفَس َي ٌق َو ِري ُهُم َف ْفَن ِبّي ّم ّن ُلوَن ال ُقُو َنا ِإّن َي َت ُيو ُب
ٌة ْفَوَر ٍة ِهَي َوَما َع ْفَوَر َع ُدوَن ِإن ِب ِري ًا ِإّل ُي  [الحزاب:)ِفَرار

13.[

المواجهة من وفروا الميدان، في مواقعهم تركوا
وسلم، عليه الله صلى الله رسول على وكذبوا والجهاد،
ّبطوا مواقعهم ترك إلى ودعوهم المجاهدين، همم وث

ًا بيوتهم، إلى والذهاب الجهادية، والسلمة!. للنجاة طلب

من وتأكدهم الله، بوعد المجاهدين المؤمنين تصديق أما
إيجابي موقف فإنه الواقع، في بتحقُقُه ويقُينهم وقوعه،
من عليهم الله أثنى كبير، جهادي موقف عنه نتج عظيم،

َوَما تعالى أجله. قال ْفَم عنه: ( ُه َد ًا ِإّل َزا ًا، ِإيَمان ِليم ْفَس َت ِمَن َو
ِنيَن ْفَؤِم ْفَلُم ُقوا ِرَجاٌل ا َد ُدوا َما َص َه ّلَه َعا ِه ال ْفَي َل ُهم َع ْفَن ّمن َفِم

َبُه َقَضى ْفَح ُهم َن ْفَن ِظُر ّمن َوِم َت ُلوا َوَما َين ّد ِديلً) [الحزاب: َب ْفَب َت
22-23.[

ًا الله بوعد تصديقُهم زادهم ًا بالله، إيمان لمره، وتسليم
ًا وسلم، عليه الله صلى لرسوله وطاعة الحق، على وثبات
ًا الله. سبيل في وجهاد

:السإلمي التاريخ في مكروران الموقفان
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المسلمين، في مكروران الله، وعد من الموقفان هذا
الزمان.. اختلفا على الحزاب، سورة من اليات نزول بعد

العظمى؛ والشدائاد الكبرى المحن عند يكونان ما وأوضح
ويقُولون: ما ويشككون، يكذبون مرض قلوبهم في فالذين
ًا.. والمؤمنون إل ورسوله الله وعدنا المجاهدون غرور

الله وصدق ورسوله الله وعدنا ما يقُولون: هذا الثابتون
ًا إل زاداهم وما ورسوله، ًا. إيمان وتسليم

ًا الموقفان يكون ما وأكثر الذي العصر، هذا في وضوح
ُتلي والمحن المصائاب من به ابتلوا بما المسلمون اب

والبتلءات!!.

*     *     *
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الخامس الفصل
القرآني بالنص المطلقة الثقة وجوب

وصدق، حق وعده وأن الميعاد، يخلف ل الله بأن اليقُين
مع نتعامل أساسية، إيمانية بقُاعدة يرتبط يتحقُق، أن بد ل

أساسها. على القُرآن نصوص

القُرآني، بالنص المطلقُة الثقُة وجوب تقُرر القُاعدة هذه
له، المخالف الواقع وإخضاع بدللته، التاما والتسليم
المخالف الواقع وبين الجازما القُرآني النص بين والتوفيق

له. الظاهر في

القُرآن، إلى بنظرتنا ترتبط القُرآنية القُاعدة وهذه
أنزله. الذي بالله وإيماننا معه، وتعاملنا له، وتدبرنا

:وصدق حق القرآن في ما كل

ومن لكتابه، التعظيم يكون لله والتقُدير التعظيم من
حسن ومن لنصوصه، الفهم حسن يكون للقُرآن التعظيم

التاما واليقُين بها، المطلقُة الثقُة تكون لنصوصه الفهم
بدللتها.

والصواب، والصدق الحق هو القُرآن في الله قاله ما إن
ذلك في إلينا يتطرق أن يجوز ول الصحيح، هو قرره ما وإنا

ريب. أو شك

التاريخية، القُرآن حقُائاق في المطلقُة الثقُة تجب
والجهادية... والخلقية، والنسانية، والعلمية، والتشريعية،

ذلك. وغير

ول بها، الناس بعض يثق ل قد التي اليات بعض ولنذكر
لحركة أو العقُل، لمنطق مخالفتها بزعم بمدلولها، يسلمون
المعاصر. للتقُدما أو التاريخ،

:السلما عليه إبراهيم على وسإلما برد النار

ً ُلواتعالى قال –أول َقا ُه : ( ُقو ْفَم َوانُصُروا َحّر ُك َت َه ِل ِإن آ
ْفَم ُت ِليَن، ُكن َنا َفاِع ْفَل ِني َناُر َيا ُق ًا ُكو ْفَرد ًا َب َلى َوَسَلم ِهيَم، َع ْفَبَرا ِإ

ُدوا َأَرا ِه َو ًا ِب ْفَيد ُهُم َك َنا ْفَل َع ِريَن) [النبياء:  َفَج ْفَخَس َْفَل ].70-68ا
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ًا له أوقدوا السلما عليه إبراهيم قوما أن اليات تخبر نار
ًا، ليموت فيها وألقُوه ضخمة، منها، أنقُذه الله ولكن حرق

ًا تكون وإنما تحرقه، ل أن أمرها حيث ًا برد عليه، وسلم
الكافرون. أعداؤه خسر وبذلك الله، أمرها كما فكانت

يكون كيف إذ بهذا، ُيصدقون ل المادي التفكير وأصحاب
طبيعتها من تحرقه؟ً! والنار ول مشتعلة نار داخل رجل

الحراق..

فل وإرادته، الله قدرة زاوية من للمسألة ننظر عندما
قدرته على الدالة الله، آيات من آية يكون بل هذا، نستغرب
شك، بدون متحقُق فهو ذلك، أراد الله أن وبما المطلقُة،

ًا حصل فإنه القُرآن، بصريح ذلك عن أخبرنا أنه وبما عملي
الله!. أخبر كما

:المرابين على الله حرب آثار

ًا َياتعالى: قال –ثاني َها  ( ّي أ
ِذيَن َ ّل ْفَا ا ُنو ْفَا آَم ُقُو ّت ّلَه ا ال

ْفَا َذُرو ِقَُي َما َو َبا ِمَن َب ُتم ِإن الّر ِنيَن، ُكن ْفَؤِم ِإن ّم ْفَم َف ْفَا ّل ُلو َع ْفَف َت
ْفَا ُنو َذ ْفَأ ْفَرٍب َف ِه ّمَن ِبَح ّل ِلِه) [البقُرة:  ال ].279-278َوَرُسو

الربا، عن والتخلي تقُواه، إلى المؤمنين الله يدعو
ذلك. يفعلوا لم إن بالحرب ويهددهم

الذين على الحرب إعلن في صريحة الثانية والية
الحرب يعلن الذي هو سبحانه الله إن بالربا، يتعاملون

الله أعلن سبحانه! ومن الغالب القُاهر القُوي وهو عليهم،
والخرة. الدنيا في الهالك، الخاسر فهو الحرب عليه

ّدق ولقُد الشاعة حكوماته، بكل المعاصر العالم ص
تعتبر والتي بالقتصاد، المتعلقُة المعاصرة السرائايلية

يمكن ول معاصرة، حتمية اقتصادية، ضرورة بالربا التعامل
في النجاح جماعة، أو فرد أو تجارة أو شركة أو لحكومة

انتشر بالربا! وبذلك بالتعامل إل والحياة، والقتصاد المال
المسلمة. البلدان ومنها العالم، بلدان جميع في الربا

المتدبر على القُرآني، بالنص المطلقُة الثقُة باب ومن
من الواقع على تقُّررها، التي الحقُيقُة آثار يلحظ أن للقُرآن
على الله أعلنها التي الحرب مظاهر يرى أن أي حوله،
اليوما. المرابي العالم
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عليه، الحرب الله إعلن أثمان يدفع اليوما العالم إن
الحرب وهذه الربا، أكل على حكوماته إجماع بسبب

شركة، وكل مؤسسة، وكل حكومة، كل وصلت الربانية
تجارة، أو صناعة أو اقتصاد وكل مال، أو دخل وكل

هذا!. يلحظ الذي هو البصير والمؤمن

:منجية رابحة تجارة الجهاد

ًا َياتعالى: قال –ثالث َها  ( ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ْفَل َآَم ْفَم َه ُك ّل ُد َلى َأ َع

ٍة ُكم ِتَجاَر ْفَن ُتنِجي َذاٍب ّم ٍم، َع ِلي ُنوَن َأ ْفَؤِم ِه ُت ّل ِه ِبال ِل َوَرُسو
ُدوَن ِه ُتَجا ِبيِل ِفي َو ِه َس ّل ْفَم ال ُك ِل َوا ْفَم َأ ْفَم ِب ُك ُفِس َأن ْفَم َو ُك ِل ْفَيٌر َذ َخ

ْفَم ُك ْفَم ِإن ّل ُت َلُموَن) [الصف:  ُكن ْفَع ].11-10َت

التجارة هو الله سبيل في الجهاد أن اليات هذه تقُرر
خير الجهاد هذا وأن الليم، العذاب من المنجية الرابحة،

وتركه. عنه القُعود من للمسلمين

اليات، تقُرره بما المطلقُة الثقُة من للمسلم بد ول
تجارة القُعود وأن رابحة، تجارة الجهاد بأن الجازما واليقُين
الله لن للمسلمين، خير الجهاد هذا وأن هالكة، خاسرة
هذا. قرر الذي هو الحكيم العليم

إذا إنسان، أي كلما المؤمن يصدق ل معناه: أن وهذا
ًا الجهاد يعتبر كأن اليات، هذه مع تعارض وخسارة شر
ًا فيه لن للمة، ًا تهور ًا) لها!!. واندفاع و(توريط

:خارجي أذى مجرد اليهود ضّر

ًا- قال َلنتعالى رابع ْفَم : ( ُك ّ َيُضّرو ًذى) [آل ِإل َأ
].111عمران: 

بين المواجهة عن تتحدث آيات، سياق في الية هذه
وجه على منهم واليهود –الكتاب أهل وبين المسلمين،
في ينجحوا لن اليهود أن فيها الله يخبرنا الخصوص-؛

لجل جهود من يبذلون ما رغم المسلمين، على القُضاء
أذى!. هو المسلمين به يضروا أن يمكن ما وكل ذلك،

من المادية، الخسائار في يتمثل سطحي، ظاهري والذى
الذين والشهداء، الجرحى وفي قطع، أو هدما أو تدمير

وما والمعتقُلين، السرى وفي المواجهات، في يصابون
أذى هذا والضطهاد.. كل التعذيب صنوفا من عليهم يصب
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والمصابرة بالصبر واحتماله، تحمله يمكن ظاهري،
والحتساب!. والمرابطة

للهجمة يتصدى الذي المجاهد، المرابط والمؤمن
بهذه يوقن والمسلمين، السلما على المعاصرة اليهودية
ًا الحقُيقُة ًا، يقُين إلى يدفعه وهذا مطلقُة، ثقُة بها ويثق جازم

تحمله يمكن الذى لن والتصدي، المواجهة من مزيد
عليه!. والصبر

:والواقع اليات بين التوفيق

في تصطدما اليات، بعض تقُررها الحقُائاق، بعض هناك
حيث المسلمون، يعيشه الذي المعاصر، الواقع مع ظاهرها
بعض يشك وقد الحقُائاق، تلك مع الواقع هذا يختلف

الذي الواقع ضغط تحت اليات، تلك حقُائاق في المسلمين
فيها. الثقُة وتزول اليات، في الشك يحصل وبذلك يعيشه،

اليات بين الظاهري التعارض يزيل البصير والمؤمن
ينطلق فهو القُرآني، بالنص المطلقُة ثقُته تتأثر ول والواقع،

للنص، المخالف الواقع إخضاع في المطلقُة الثقُة هذه من
على وليس المخالف، الواقع هذا على السبب ويحيل

التي الشروط تحقُق بعدما وذلك القُرآنية، الحقُيقُة
أو الظروفا، أو الجواء، تحقُق عدما أو الية، تشترطها
ذلك. غير أو المصلحة، أو الزمان،

ّلة :المعاصر وكيانهم اليهود ذ

ذلك: على القُرآنية المثلة بعض لنذكر

ً ْفَذتعالى: ( قال –أول ِإ ّذَن َو َأ ّبَك َت َثّن َر َع ْفَب َي ْفَم َل ِه ْفَي َل َلى َع ِما ِإ ْفَو َي
ِة َياَم ِقُ ْفَل ْفَم َمن ا ُه َء َيُسوُم َذاِب ُسو َع ْفَل ].167) [العرافا: ...ا

ويخبرنا الله، لشرع المخالفين اليهود، عن الية تتحدث
ًا، عليهم يبعث أن قضى أنه فيها الله سوء يسومونهم أقوام

والمسكنة فالذلة القُيامة، يوما حتى هذا وسيبقُى العذاب،
لليهود!. ملزمة

يتعارض الزمان، هذا في لليهود المعاصر والواقع
ًا أجمع، العالم على يسيطرون هم فها الية، هذه مع ظاهري
ًا ًا، سياسي ًا وإعلمي ًا، واقتصادي إقامة في نجحوا وقد وفني
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ِذلون الذي فلسطين.. وهم أرض على لهم قوية دولة ُي
العذاب!. سوء ويسومونهم الخرين،

هم ما لن الية، تقُرره ما مع اليهود عليه ما يتعارض ول
بنوع فيها لهم الله يأذن قصيرة، فترة إل هو ما الن عليه
والمسكنة، الذلة إلى بعدها يعودون والتمكين، القُوة من

العذاب. سوء يسومونهم من عليهم الله ويبعث

من القُصيرة، الزمنية الفترة هذه في عليه هم ما إن ثم
ً سيكون وتمكين، قوة في السراع عوامل من عامل

ويستعبدونهم، الخرين على سيتكبرون لنهم إذللهم،
الكراهية من بمزيد الخرون وسيواجههم ويذلونهم،
على والحرص منهم، بثأرهم الخذ على والعمل والبغضاء،

الله كتبه ما إلى صائارون الزمان هذا في إذللهم.. فاليهود
والمسكنة. الذلة من عليهم

الخاصة، النتقُالية المرحلة هذه إلى أخرى آية وأشارت
ذل إلى الماضي ذل من سيرهم في بها، يمرون التي

ْفَت المستقُبل. قال َب ِر ِهُم تعالى: (ُض ْفَي َل ّلُة َع ّذ ْفَيَن ال ْفَا َما َأ ُفو ُثقُِ
ّ ْفَبٍل ِإل ْفَن ِبَح ِه ّم ّل ْفَبٍل ال ّناِس ّمَن َوَح ُؤوا ال َبآَ َغَضٍب َو ِه ّمَن ِب ّل ال

ْفَت َب ِر ِهُم َوُض ْفَي َل َنُة) [آل َع َك ْفَس ْفَلَم ].112عمران:  ا

:المعاصر وواقعنا المؤمنين نصر

ًا ْفَدتعالى: قال –ثاني َقُ َل َو َنا  ( ْفَل ْفَرَس أ
ِلَك ِمن َ ْفَب ً َق َلى ُرُسل ِإ

ْفَم ِه ْفَوِم ُهم َق ُؤو َناِت َفَجا ّي َب ْفَل َنا ِبا ْفَم َقُ َت ِذيَن ِمَن َفان ّل ْفَجَرُموا ا َكاَن َأ َو
ًا ّقُ َنا َح ْفَي َل ْفَصُر َع ِنيَن) [الروما:  َن ْفَؤِم ْفَلُم ].47ا

الله كان أقوامهم، عند تنتهي الرسل مهمة كانت عندما
وينتقُم مكائادهم، من وينجيهم الكافرين، على الرسل ينصر

وتدميرهم. بإهلكهم المجرمين، الكافرين من

َكاَن عباده نصر نفسه على الله وكتب َو ًا المؤمنين: ( ّقُ َح
َنا ْفَي َل ْفَصُر َع ِنيَن) وهذه َن ْفَؤِم ْفَلُم تنطبق مطردة، قرآنية حقُيقُة ا
في بعضها ورد الماضي، في عديدة وشواهد أمثلة على

من الصالحين المسلمين تاريخ في وبعضها البعيد، التاريخ
المة!. هذه

هذه مع يتفق ل للمسلمين المعاصر الواقع ولكن
التي المعارك من كثير في ُهزموا فقُد القُرآنية، الحقُيقُة

في عليهم! والسبب انتصروا الذين هم وأعداؤهم خاضوها،
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للمؤمنين الله نصر لن أنفسهم، المسلمون هم ذلك
ِإن قال أولً، لله بنصرهم مشروط ّلَه َتنُصُروا تعالى: ( ال
ْفَم ُك ْفَر ْفَت َينُص ّب َث ُي ْفَم) [محمد:  َو ُك َداَم ْفَق ينصر ]. ولم7َأ

ًا، الله المعاصرون المسلمون نصر ينالوا لم ولذلك حقُ
الخذ من بد ل ولكن تتخلف، ل الله الله.. وسنة
بشروطها!.

*     *     *
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السادس الفصل
القرآن في المستقبلية الخبار تحقق

الغيب، بعلم اختص الله أن القُرآنية اليمانية الحقُائاق من
والوقائاع والحداث، العوالم من الناس، عن غاب ما وهو

ًا البشر من أحد يعلم ول والشياء، ما إل الغيب، من شيئ
ْفَل إياه. قال الله علمه ُق ْفَن تعالى: ( ِري ِإ ْفَد ِريٌب َأ َق ّما َأ

ُدوَن َع ْفَما ُتو َعُل َأ ْفَج ّبي َلُه َي ًا، َر ِلُم َأَمد ْفَيِب َعا َغ ْفَل ِهُر َفَل ا ْفَظ َلى ُي َع
ِه ِب ْفَي ًا، َغ َتَضى َمِن ِإّل َأَحد ْفَر ّنُه ّرُسوٍل ِمن ا ِإ ُلُك َف ْفَس ْفَيِن ِمن َي َب
ِه ْفَي َد ْفَن َي ِه َوِم ِف ْفَل ًا) [الجن:  َخ ].27-25َرَصد

ل بأنه يعترفا أن وسلم عليه الله صلى رسوله الله وأمر
ُقل إياه. قال الله علمه ما إل الغيب، من يعلم ّ تعالى: ( ل
ِلُك ْفَم ْفَفِسي َأ َن ًا ِل ْفَفع َ َن ًا َول ّ َضّر ّلُه َشاء َما ِإل ْفَو ال َل َلُم ُكنُت َو ْفَع َأ

ْفَيَب َغ ْفَل ْفَرُت ا َث ْفَك َت ْفَس َ ِر ِمَن ل ْفَي ْفَلَخ ِنَي َوَما ا ُء...) َمّس الّسو
].188[العرافا: 

:القرآن في الثلثة الغيب عوالم

ًا القُرآن تحدث لقُد ً حديث عوالم من ثلثة عن مفصل
الغيب:

قبل وقعت التي الحداث وهوالماضي:  الول- غيب
القُرآن وإنزال وسلم، عليه الله صلى الله رسول بعثة

وتفاصيل والرض، السموات خلق عن الحديث مثل عليه،
وبين بينه جرى وما السلما، عليه البشر أبي آدما خلق

جرى ما الرض.. وتفاصيل إلى الجنة من وإهباطه إبليس،
الصلة عليهم عيسى إلى نوج من وأقوامهم، الرسل بين

والسلما.

عن القُرآن حديث  وهوالحاضر: - غيبثانيال
عليه الله صلى الله رسول حياة في وقعت التي الحداث،

ويعالجها، إليها يشير عليه النازل القُرآن كان حيث وسلم،
العلم الغيب هذا ضمن ويدخل وعبرها، دروسها ويستخلص

النزول). المسمى: (أسباب

(عوالم) غيبية، عن القُرآن حديث الحاضر غيب ومن
وصفاته الله وجود مثل نراها، ل لكننا الواقع، في موجودة
الجن ووجود وأعمالهم، الملئاكة ووجود وأفعاله،

ذلك. وغير والنار، الجنة ووجود وأصنافهم،
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عن القُرآن حديث وهوالمستقبل:  الثالث- غيب
الحداث بوقوعها.. وهذه زمهجو قادمة، مستقُبلية أحداث

الرسول حياة في ووقعت الية، نزول من قريبة تكون قد
وقعت بعيدة، تكون وقد وأصحابه، وسلم عليه الله صلى

الزمان، هذا في واقع هو ما ومنها بفترة، الصحابة عهد بعد
في سيقُع ما ومنها البشرية، عمر آخر في سيقُع ما ومنها

الساعة!. قياما بعد الخرة

:القرآن في المستقبل غيب تحقيق

وقع المستقُبل غيب داثحأ من عنه القُرآن أخبر ما كل
القُرآن. عنه أخبر كما وتحقُق،

السابقُة، المباحث في قررناه أن سبق بما  متعلق وهذا
قوله في أصدق أحد ول وصدق، حق الله كلما أن من

ًا أحاط الله أن ومن الله، من وحديثه بما شيء، بكل علم
شيء يحدث ول شيء، كل على قادر وهو سيكون، وما كان
سبحانه. وإرادته الله بأمر إل الكون هذا في

مجيء وعند كذا، وقت في كذا سيوجد أنه علم فالله
هشاء كما فيوجده إليه، سبحانه إرادته تتوجه الوقت، ذلك

وأراده.

ّقُق عنها، أخبر كما القُرآن، في المستقُبلية الخبار وتح
الله صلى النبي كلما وليس الله، كلما القُرآن أن على دليل
لما وسلم، عليه الله صلى كلمه من كان وسلم. فلو عليه

في ستقُع، الحداث تلك والسلما: أن الصلة عليه عرفا
إل المستقُبل غيب يعلم ل لنه البعيد، أو القُريب المستقُبل
ْفَل الله! قال ُق ًا ُكنُت َما تعالى: ( ْفَدع ْفَن ِب ِري َوَما الّرُسِل ّم ْفَد َأ

َعُل َما ْفَف ْفَم َوَل ِبي ُي ُك ْفَن ِب ُع ِإ ِب ّت أ
َلّي ُيوَحى َما ِإّل َ َنا َوَما ِإ ِذيٌر ِإّل َأ َن

ِبيٌن) [الحقُافا:  ].9ّم

:الفرس على الروما انتصار

عنها أخبر التي المستقُبلية للخبار أمثلة يلي فيما نقُدما
القُرآن. عنها أخبر كما وتحقُقُت القُرآن،

َبِت : (الم،تعالى أولً-قال ِل َنى ِفي الّرومُا، ُغ ْفَد ْفَرِض َأ ْفَل
َ ا

ُهم ِد ّمن َو ْفَع ْفَم َب ِه ِب َل ُبوَن، َغ ِل ْفَغ َي ْفَضِع ِفي َس ِنيَن ِب ِه ِس ّل ْفَمُر ِل َْفَل ِمن ا
ْفَبُل ُد َوِمن َق ْفَع ٍذ َب ِئ ْفَوَم َي ْفَفَرُح َو ُنوَن، َي ْفَؤِم ْفَلُم ِر ا ْفَص َن ِه ِب ّل َمن َينُصُر ال

ُء َو َيَشا ُه ِزيُز َو َع ْفَل ].5-1الّرِحيُم)[الروما:  ا
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حرب في الفرس، أماما الروما هزيمة عن اليات تخبر
الفرس، على الروما تغلب عن تخبر ثم نزولها، قبل وقعت

نزولها. من سنين بضع بعد

المسلمين، أخبرت اليات وهذه مكية، الروما وسورة
الفرس، على الروما انتصار عن مكة، في مستضعفون وهم
سنين. بضع خلل

معركة وقعت حيث اليات، عنه أخبرت ما تحقُق وقد
فيها الروما هزما نزولها، من سنوات سبع بعد فاصلة،

الفرس.

ّيار ] عن3194[برقم:  الترمذي روى مكّرما بن (ن
تعالى: قوله نزل قال: "لما عنه، الله السلمي) رضي

َبِت (الم، ِل َنى ِفي الّرومُا، ُغ ْفَد ْفَرِض َأ ْفَل
َ ُهم ا ِد ّمن َو ْفَع ْفَم َب ِه ِب َل َغ

ُبوَن، ِل ْفَغ َي ْفَضِع ِفي َس ِنيَن...) وكانت ِب ظهور تحب قريش ِس
ببعث. إيمان ول كتاب، بأهل ليسوا وإياهم لنهم الفرس،

عنه الله رضي بكر أبو خرج اليات، هذه الله أنزل فلما
َبِت تعالى: (الم، قوله يردد مكة، نواحي في يصيح ِل الّرومُا، ُغ

َنى ِفي ْفَد ْفَرِض َأ ْفَل
َ ُهم ا ِد ّمن َو ْفَع ْفَم َب ِه ِب َل ُبوَن...). َغ ِل ْفَغ َي َس

زعم وبينكم! لقُد بيننا بكر: فذلك لبي أناس فقُال
أفل سنين، بضع في فارس ستغلب الروما أن صاحبكم
ذلك؟ً. على نراهنك

الرهان-. تحريم قبل وذلك –بكر: بلى أبو قال

الرهان. وتواضعوا والمشركون، بكر أبو فارتهن

ثلث من البضع فإن المدة؟ً تجعل بكر: كم لبي وقالوا
سنين. تسع إلى سنين

سنين!. ست بكر: سموا أبو قال

الفرس، على الروما يظهر أن قبل سنين، الست فمضت
الفرس!. على الروما ظهرت السابعة السنة دخلت فلما

لن نين،س ست تسمية بكر أبي على المسلمون وعاب
ِفي الله ْفَضِع قال: ( ِنيَن) والبضع ِب التسع.. إلى الثلث من ِس

كثير..". ناس عندئاذ وأسلم
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ًا لهب أبي موت :كافر

ًا ْفَتتعالى: قال –ثاني ّب َت َدا  ( ِبي َي أ
َهٍب َ َتّب، َل َنى َما َو ْفَغ َأ

ْفَنُه ُلُه َع َلى َكَسَب، َوَما َما ْفَص َي ًا َس َهٍب، َذاَت َنار ُتُه َل َأ ْفَمَر َوا
َلَة َطِب، َحّما ْفَلَح َها ِفي ا ِد ْفَبٌل ِجي ٍد) [سورة ّمن َح المسد]. ّمَس

شديد كان وسلم، عليه الله صلى النبي عم هو لهب أبو
عليه. قومه ويحرض له، والبغضاء العداوة

خسارته ويقُرر يتوعده، السورة هذه الله أنزل وقد
ينفعه ل وأنه حياته، وتباب يده، بتباب عليه ويدعو وتبابه،
شريكة وامرأته وتجارته، ودخله كسبه عنه يغني ول ماله،

وخسارته.. تبابه في له

الحطب، حمالة وامرأته لهب أبا أن السورة توجزم
ًا وسيصليان كافرين، سيموتان لهب!. ذات نار

أبا عمه وسلم عليه الله صلى الله رسول دعا ذلك ومع
وأصر الدعوة، رفض ولكنه السلما، في للدخول لهب،
وعداوته. وتكذيبه كفره على

حيث لهب، أبي مصير حول القُرآن، به جزما ما وتحقُق
ًا مات البائاس، بمستقُبله الجزما بدر. وهذا غزوة بعد كافر

الله، كلما القُرآن أن على دليل الواقع، عالم في وتحقُقُه
فيه. وردت التي المستقُبلية الخبار تحقُق وعلى

:القرآن معارضة عن البدي الكفار عجز

ًا- قال ِإنتعالى: ثالث َو ْفَم  ( ُت ْفَيٍب ِفي ُكن َنا ّمّما َر ْفَل َلى َنّز َع
َنا ِد ْفَب ْفَا َع ُتو ْفَأ ٍة َف ِه ّمن ِبُسوَر ِل ْفَث ْفَا ّم ُعو ْفَد ُكم َوا َداء َه ِه ُدوِن ّمن ُش ّل ال

ْفَن ْفَم ِإ ُت ْفَن ِقيَن، ُك ِد ِإن َصا ْفَم َف ْفَا ّل ُلو َع ْفَف َلن َت ْفَا َو ُلو َع ْفَف ْفَا َت ُقُو ّت ّناَر َفا ال
ِتي ّل َها ا ُد ُقو ّناُس َو ُة ال ْفَلِحَجاَر ْفَت َوا ّد ِريَن) [البقُرة: ُأِع ِف َكا ْفَل ِل
23-24.[

الله، كلما القُرآن بأن يؤمنون ل الذين للكفار، الخطاب
وسلم، عليه الله صلى محمد ورسوله عبده على أنزله

هم الذي والشك الريب إزالة وسيلة إلى القُرآن ويرشدهم
من بسورة بالتيان القُرآن، هذا يعارضوا بأن وذلك فيه،

ذلك. على ليعينوهم شهدائاهم ودعوة مثله،
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إقرار بهدفا القُرآن، في التحدي آيات من الية وهذه
هذا أن الله. وذلك كلما القُرآن أن وإثبات بالعجز، الكفار
الله صلى الرسول ولغة مبين، عربي بلسان أنزل القُرآن

ًا كانوا والكافرون فصيحة، عربية لغة وسلم عليه عرب
صلى الله رسول من القُرآن سمعوا بلغاء. ولما فصحاء

من أنه وزعموا الله، كلما يكون أن أنكروا وسلم، عليه الله
هو. وصياغته تأليفه

بالتيان وطالبهم وأمثالها، الية بهذه الله فتحداهم
وأسلوبه.. وبلغته فصاحته في القُرآن، هذا مثل بسورة

وسلم، عليه الله صلى محمد تأليف من القُرآن كان فإن
لنهم المطلوبة، بالسورة وسيأتون ذلك، عن يعجزوا فلن

الفصح. هو وسلم عليه الله صلى ومحمد فصحاء، عرب

على ذلك دل المطلوبة، بالسورة التيان عن عجزوا فإن
عليه الله صلى محمد نبيه على أنزله الله، كلما القُرآن أن

ًا أن على هذا ودل وسلم، الله صلى الله رسول هو محمد
ويدخلوا بذلك، العاجزون الكفار يقُر أن بد ول وسلم، عليه
ْفَما قال السلما، في َأ ُلوَن تعالى: ( ُقُو ُه َي َتَرا ْفَف ْفَل ا ْفَا ُق ُتو ْفَأ ِر َف ْفَش َع ِب

ٍر َو ِه ُس ِل ْفَث َياٍت ّم َتَر ْفَف ْفَا ُم ُعو ْفَد ُتم َمِن َوا ْفَع َط َت ْفَس ِه ُدوِن ّمن ا ّل ِإن ال
ْفَم ُت ِقيَن، ُكن ِد ِإن َصا ْفَم َف ْفَا ّل ُبو َتِجي ْفَس ْفَم َي ُك ْفَا َل َلُمو ْفَع ّنَما َفا ِزِل َأ ُأن
ِم ْفَل ِع ِه ِب ّل َأن ال ّ َو َلـَه ل ّ ِإ َو ِإل ْفَل ُه َه ُتم َف ِلُموَن) [هود: َأن ْفَس ّم
13-14.[

تعالى: قوله البقُرة سورة في التحدي آية في والشاهد
ِإن َف ْفَم ( ْفَا ّل ُلو َع ْفَف َلن َت ْفَا َو ُلو َع ْفَف ْفَا َت ُقُو ّت ّناَر...). َفا ال

أمر عن تخبر معترضة، تفعلوا-" جملة "-ولن ملةج إن
ولن المطلوب، يفعلوا لن الكفار أن فيه وتقُرر مستقُبلي،

بالسورة. التيان عن وسيعجزون المعارضة، في ينجحوا

محاولت فرغم الية، به وجزمت قررته ما تحقُق وقد
عجزوا أنهم إل اللغة، من تمكنهم ورغم المستمرة، الكفار

المطلوبة. بالسورة التيان عن

جاء المعارضة، على القُدرة بعدما الجزما أن والعجيب
عليه الله صلى للرسول يمكن ول التحدي، آية سياق في

ول المستقُبلي، الغيب يعلم ل لنه بذلك، يجزما أن وسلم
يجزما ل يتحداهم!! إنه الذين وقدرة طاقة حدود يعلم

ًا، شيء بكل أحاط من إل القُدرة وعدما بالعجز وكان علم
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ًا ًا وكان والشهادة، بالغيب عالم ًا كان، بما عالم بما وعالم
سبحانه!. الله وهو سيكون،

:مكة في الكفار يغشى الدخان

ًا ْفَلتعالى قال –رابع َب ْفَم : ( ُبوَن، َشّك ِفي ُه َع ْفَل ْفَب َي ِقُ َت ْفَر َفا
ْفَومَا ِتي َي ْفَأ ُدَخاٍن الّسَماء َت ِبيٍن، ِب ْفَغَشى ّم ّناَس َي َذا ال َذاٌب َه َع

ِليٌم، َنا َأ ّب ْفَف َر ْفَكِش ّنا ا َذاَب َع َع ْفَل ّنا ا ُنوَن، ِإ ْفَؤِم ّنى ُم ُهُم َأ ْفَكَرى َل ّذ ال
ْفَد َق ْفَم َو ُه ِبيٌن، َرُسوٌل َجاء ْفَوا ُثّم ّم ّل َو ْفَنُه َت ُلوا َع َقا ّلٌم َو َع ُنوٌن، ُم ْفَج ّم
ّنا ُفو ِإ َذاِب َكاِش َع ْفَل ً ا ِليل ْفَم َق ُك ّن ُدوَن، ِإ ِئا ْفَومَا َعا ِطُش َي ْفَب ْفَطَشَة َن َب ْفَل ا

ْفَبَرى ُك ْفَل ّنا ا ِقُُموَن) [الدخان:  ِإ َت ].16-9ُمن

وهو نزولها، بعد وقع مستقُبلي، أمر عن اليات هذه تخبر
ًا مكة، أهل غشي الذي الدخان لتكذيبهم الله، من عقُاب

وسلم. عليه الله صلى الرسول

اليات، عنه أخبرت ما ووقوع تحقُق عن الحديث وقبل
وهو حولها، عنه الله رضي مسعود ابن الله عبد كلما نورد
عنه. أخبرت ما شهد الذي

مسعود بن الله عبد ] عن1007[برقم:  البخاري روى
لما وسلم، عليه الله صلى النبي قال: "إن عنه الله رضي
ًا، الناس من رأى يوسف!" كسبع سبع قال: "اللهم إدبار

والميتة الجلود أكلوا حتى شيء، كل حّصت سنة، أخذتهمف
من الدخان فيرى السماء، إلى أحدهم وينظر والجيف،
الجوع!.

الله، بطاعة تأمر محمد! إنك فقُال: يا سفيان، أبو فأتاه
لهم". الله فادع هلكوا، قد قومك وإن الرحم، وبصلة

السابقُة، الثمانية اليات هذه مسعود ابن أورد وبعدما
والبطشة، الدخان، مضى وقد بدر، مايو قال: "فالبطشة

الروما". وآية واللزاما،

] عن4809[برقم:  أخرى برواية الحادثة البخاري وروى
عن قال: "سأحدثكم عنه الله رضي مسعود بن الله عبد

ًا دعا وسلم عليه الله صلى الله رسول إن الدخان؛ قريش
ّني فقُال: "اللهم عليه، فأبطؤوا السلما، إلى عليهم أع

يوسف".  كسبع بسبع
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الميتة أكلوا حتى شيء، كل فحّصت سنة، فأخذتهم
ًا السماء وبين بينه يرى الرجل جعل حتى والجلود، من دخان

الجوع.

ْفَب قال ِقُ َت ْفَر َفا ْفَومَا تعالى: ( ِتي َي ْفَأ ُدَخاٍن الّسَماء َت ِبيٍن، ِب ّم
ْفَغَشى ّناَس َي َذا ال َذاٌب َه ِليٌم، َع َنا َأ ّب ْفَف َر ْفَكِش ّنا ا َذاَب َع َع ْفَل ّنا ا ِإ

ُنوَن، ْفَؤِم ّنى ُم ُهُم َأ ْفَكَرى َل ّذ ْفَد ال َق ْفَم َو ُه ِبيٌن، َرُسوٌل َجاء ُثّم ّم
ْفَوا ّل َو ْفَنُه َت ُلوا َع َقا ّلٌم َو َع ُنوٌن، ُم ْفَج ّنا ّم ُفو ِإ َذاِب َكاِش َع ْفَل ً ا ِليل ْفَم َق ُك ّن ِإ

ُدوَن) أفيكشف ِئا القُيامة؟ً. يوما العذاب َعا

ُكشف يوما الله فأخذهم كفرهم، في عادوا ثم العذاب، ف
ْفَومَا بدر. قال َي ِطُش تعالى: ( ْفَب ْفَطَشَة َن َب ْفَل ْفَبَرى ا ُك ْفَل ّنا ا ِإ

ِقُُموَن)". َت ُمن

عنه الله رضي مسعود ابن وكلما اليات، معنى خلصة
أن ربه دعا وسلم عليه الله صلى الله رسول حولها: أن

ًا يأخذ محل سنوات سبع عليهم يجعل بأن بالشدة، قريش
ْفَدب، أهل أصابت التي الشداد، السبع السنوات مثل وج
عليه يوسف له وعبرها الملك، رآها التي الرؤيا في مصر،

السلما.

وسلم، عليه الله صلى الرسول دعاء الله واستجاب
ًا وأخذ عند شيء كل على المحل وقضى بالّسنة، قريش

والجيف!. والجلود الميتة أكلوا حتى قريش،

ًا وجاعوا ًا، جوع رأسه رفع إذا كان الرجل إن حتى شديد
ًا هسرأ فوق يرى السماء، إلى من السماء، وبين بينه دخان

الجوع. شدة

الله صلى الله رسول إلى سفيان، أبو مكة زعيم فأتى
بطاعة يأمر لنه بأقاربه، يرأفا أن منه وطلب وسلم، عليه
ورجاه الجوع، شدة من هلكوا قد فإنهم الرحم، وبصلة الله
بالفَرج. لهم الله يدعو أن

عليه الله صلى الله رسول من تطلب فإنها اليات، أما
يغشى ظاهر، مبين بدخان السماء مجيء يرتقُب أن وسلم

همرلكف بهم، يوقعه الله، من أليم عذاب وهو مكة، أهل
أن الله سيدعون بالعذاب، يصابون وتكذيبهم.. وعندما

أنه الله يؤمنوا.. ويخبرهم أن وسيتعهدون عنهم، يكشفه
والجوع المحل وسيزيل قليلً، عنهم العذاب سيكشف

من للكفر وسيعودون عهدهم، سينقُضون لكنهم عنهم،
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وهي الكبرى، البطشة بهم الله سيبطش ذلك وبعد جديد،
بدر. معركة في هزيمتهم

اليات: الدخان هذه نزول بعد الثلثة الخبار تحقُقُت وقد
كشف بعد للكفر قريش.. وعودتهم كفار غشي الذي

بدر. يوما الكبرى بالبطشة منهم عنهم.. والنتقُاما الشدة

*     *     *

)46(والجهاد التوحيد منبر



وعود القرآن 
بالتمكين للسإلما

السابع الفصل
والكافرين المسلمين بين المواجهة اسإتمرار

بداية منذ بدأت قديمة، والباطل الحق بين المواجهة
جرى ما في منها الولى الحلقُة وتمثلت البشرية، الحياة

في كانا عندما إبليس، وبين السلما عليه البشر أبي آدما بين
من وأكل وزوجه، آدما إغواء في إبليس نجح فلما الجنة،

وأخبرهم الرض، إلى الجميع الله أهبط المحرمة، الشجرة
فريقُين: إلى سينقُسمون وأنهم بينهم، متأصلة العداوة أن

للباطل. متبعين وكافرين الله، لهدى متبعين مؤمنين

قوله الله. منها كتاب آيات الحقُيقُة هذه قررت وقد
َنا ْفَل ُق َو ْفَا تعالى: ( ُطو ِب ْفَه ْفَم ا ُك ْفَعُض ْفَعٍض َب َب ّو ِل ُد ْفَم َع ُك َل ْفَرِض ِفي َو ل

َ ا
َقُّر َت ْفَس ٌع ُم َتا َلى َوَم ّقُى ِحيٍن، ِإ َل َت َدمُا َف ِه ِمن آ ّب ِلَماٍت ّر َتاَب َك َف

ِه ْفَي َل ّنُه َع َو ِإ ّواُب ُه ّت َنا الّرِحيُم، ال ْفَل ْفَا ُق ُطو ِب ْفَه َها ا ْفَن ًا ِم ِإّما َجِميع َف
ُكم ّن َي ِت أ

ْفَ ّني َي ًدى ّم َع َفَمن ُه ِب َي َت َدا َ ُه ْفَوفٌا َفل ْفَم َخ ِه ْفَي َل َ َع ْفَم َول ُه
ُنوَن، ْفَحَز ِذيَن َي ّل ْفَا َوا َفرو ْفَا َك ُبو ّذ َك َنا َو ِت َيا ِئَك ِبآَ َلـ ْفَصَحاُب ُأو ِر َأ ّنا ال

ْفَم َها ُه ُدوَن) [البقُرة:  ِفي ِل ].39-36َخا

مواجهة في المؤمنين يقُودون والنبياء الرسل وكان
الجن شياطين من وأعوانه إبليس كان بينما الكافرين،

المواجهة. هذه في الكافرين يقُودون والنس

الممتدة العديدة، القُرون طيلة المواجهة هذه واستمرت
ُينهي الله وكان وسلم، عليه الله صلى محمد إلى آدما من
القُوما وإنجاء الكافرين، القُوما بإهلك حلقُاتها، من حلقُة كل

الحقُيقُة؛ لهذه عديدة أمثلة القُرآن ذكر المؤمنين. وقد
شعيب، وقوما صالح، وقوما هود، وقوما نوح، قوما كقُصة
لوط... وقوما

:الحق على وحدهم المسلمون

عليه الله صلى الله رسول إلى الحق جند قيادة وانتهت
للحق، الممثلة هي المسلمة المة وصارت وسلم،

المم. باقي على الشاهدة به، المتحركة

ومنهج، رسالة من المة هذه مع ما على الهدى واقتصر
في بالدخول أتباعها وأمر السابقُة، الديان الله ونسخ

ّلدين كافرين كانوا ذلك يفعلوا لم فإن السلما، نار في مخ
َوَمن جهنم. قال َتِغ تعالى: ( ْفَب ْفَيَر َي ِما َغ َ ْفَسل ِل ًا ا َلن ِدين َبَل َف ْفَقُ ُي

ْفَنُه َو ِم ُه ِة ِفي َو ِريَن) [آل ِمَن الِخَر ْفَلَخاِس ].85عمران:  ا
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والبغضاء، بالعداوة المة هذه الخرى المم وقابلت
هم اليهود الشديدة. وكان الحرب دينها وعلى عليها وأعلنت

ضدها، الخرين مع يتحالفون المة، لهذه عداوة الشد
ّيجونهم ُيه َدّن حربها. قال على و َتِج َل ّد تعالى: ( ّناِس َأَش ال

ًة َو َدا ِذيَن َع ّل ْفَا ّل ُنو َد آَم ُهو َي ْفَل ِذيَن ا ّل ْفَا) [المائادة:  َوا ُكو ْفَشَر ].82َأ

فإن المم، على الشهداء هم المسلمين أن وبما
مستمرة وشهادتهم الساعة، قياما حتى مستمرة رسالتهم

ِلَك الساعة. قال قياما حتى َذ َك َو ْفَم تعالى: ( ُك َنا ْفَل َع ًا ُأّمًة َج َوَسط
ْفَا ُنو ُكو َت َداء ّل َه َلى ُش ّناِس َع ُكوَن ال َي ْفَم الّرُسوُل َو ُك ْفَي َل ًا) َع ِهيد َش

].143[البقُرة: 

قياما حتى مستمرة، لها أعدائاها مواجهة معناه: أن وهذا
والتآَمر ضدها، والكيد حربها، عن يتوقفون ل الساعة،

عليها.

ّكزت وقد القُرآن: في عديدة آيات الحقُيقُة هذه على ر

:للمسلمين الخير يحبون ل الكفار

ّد  (ّماتعالى: أولً- قال َو ِذيَن َي ّل ْفَا ا َفُرو ْفَن َك ْفَهِل ِم َأ
َتاِب ِك ْفَل َ ا ِكيَن َول ِر ْفَش ْفَلُم َنّزَل َأن ا ُكم ُي ْفَي َل ْفَن َع ٍر ّم ْفَي ْفَم ّمن َخ ُك ّب ّر

ّلُه َتّص َوال ْفَخ ِه َي ِت ْفَحَم ُء) [البقُرة:  َمن ِبَر ].105َيَشا

اليهود –الكتاب أهل من الكفار بين الية تجمع
ًا أنهم وتخبر المشركين، والنصارى- وبين يكرهون جميع

والضنك والضيق الشر في يبقُوا أن ويتمنون المسلمين،
والشقُاء.

ينزل أن يودون ل والمشركين الكتاب أهل من الكفار إن
على حصولها لن الله، من خير أي المسلمة المة على
أن يريدون والكفار وحيويتها، المة قوة معناه الخير ذلك

وهوان. وذل ضعف في المة تبقُى

والقُرآن، بالسلما حصورم للمسلمين الخير أن وبما
حريصون فالكفار والحياة، والروح والهدى، النور هو الذي
لهم. الخير مصدر إسلمهم، عن المسلمين إبعاد على

الود لن مقُصود، بالود الخبيثة الرغبة هذه عن والتعبير
معناه: أن وهذا فيه، متجذرة القُلب وأمور قلبي، أمر

ًا ليس والعزة الخير من المسلمين حرمان ًا شيئ عند عارض
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راسخة قاعدة هو إنما والمشركين، الكتاب أهل من الكفار
والمحرك الباعث هو لهم، استراتيجي وهدفا عندهم،

المسلمين. ضد لمواجهاتهم

تهدفا المسلمين ضد الكفار خطط كل معناه: أن وهذا
أخفوا وإن الهدى، عن وإبعادهم الخير، من حرمانهم إلى
وإصلح المسلمين نفع في رغبتهم وأظهروا الهدفا، هذا

ًا: أن معناه أحوالهم.. وهذا أعداءهم المسلمون يحذر أيض
لن لهم، يقُدمونه ما كل في يشكوا وأن عليهم، المتآَمرين

وإبقُاؤهم خير، كل من المسلمين حرمان هو همكيحر الذي
الشر!. في

:المسلمين ارتداد على الكفار حرص

ًا- قال ّدتعالى ثاني َو ِثيٌر : ( ْفَن َك ْفَهِل ّم َتاِب َأ ِك ْفَل ْفَو ا َل
ُكم َن ّدو ِد ّمن َيُر ْفَع ْفَم َب ُك ِن ًا ِإيَما ّفار ًا ُك ْفَن َحَسد ِد ّم ِهم ِعن ُفِس ّمن َأن

ِد ْفَع ّيَن َما َب َب ُهُم َت ْفَلَحّق) [البقُرة:  َل ].109ا

وعن للمسلمين، الكتاب أهل مواجهة عن الية تخبر
المواجهة. هذه من الثابت الراسخ هدفهم

ًا إن والنصارى- يودون اليهود من –الكتاب أهل من كثير
الكفر إلى ويعيدونهم إسلمهم، عن المسلمين يردون لو

للمسلمين، حسدهم هو ذلك إلى دفعهم والذي اليمان، بعد
المسلمين مع الحق هذا أن وأيقُنوا الحق، لهم تبين بعدما

وحدهم.

يحرك ما عن تتحدث التي الية، هذه في ننظر وعندما
الحقُائاق منها نستخرج سوفا فإننا المسلمين، ضد الكفار
التالية:

به اختص الله أن وعرفوا الحق، للكفار َنّ- تبي1
وقد ربهم، من هدى على المؤمنين هؤلء وأن المؤمنين،

حديث خلل من الحقُيقُة، هذه الكتابيون الكفار عرفا
وسلم، عليه الله صلى الخاتم الرسول عن المقُدسة كتبهم

به، الله بعثه الذي الخاتم الدين وخصائاص العامة، وصفاته
يحتجوا لئل الحجة، عليهم قامت والوضوح التبين وبهذا
المعرفة. بعدما

اتباعه، إلى بأيديهم يأخذ لم الكتاب لهل الحق - تبين2
كيانهم، في ّرالمتجذ المتأصل العوجاج على هذا ويدل
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وإنما المنطقُية، النتيجة عندهم ينتجان ل والمعرفة فالعلم
والعناد!. والبغي الكفر من المزيد ينتجان

:للمسلمين الكفار حسد

الله من ما على المسلمين الكافرون الكتابيون - حسد3
أنفسهم حرموا الكتابيين لن والخير، الهدى من به عليهم

وعصيانهم الله، لشرع بتحريفهم والخير، الهدى ذلك من
مجرمين. ضالين صاروا وبذلك لرسله، ومحاربتهم له،

وحق، وهدى خير على المسلمين أن أيقُنوا ولما
معهم. ويسيروا يتابعوهم أن بدل حسدوهم،

هَصاحب يدفع خبيث، نفسي مرض الحسد أن ومعلوما
ويسعى المحسود، عن الخير زوال يتمنى أن إلى َالحاسد
يهمه ول الخير، عنه يزول أن عنده فالمهم منه، لحرمانه

غيره!. إلى ذهب أو إليه، جاء أن ذلك بعد

وكراهيتهم بغضهم على دليل للمؤمنين الكتابيين وحسد
أن مع كافر، حاسد إل الحق أصحاب يبغض ول لهم،

وحسدهم، وكرههم بغضهم يوجب ما يرتكبوا لم المؤمنين
وحق!. ىهد على أنهم إل الحاسدين، عند لهم ذنب ول

إلى دفعهم للمسلمين، وحسدهم الكتابيين ضْفَُغ- ب4
وإغوائاهم إفسادهم، على وحرصهم لهم، وحربهم مواجهتهم
في المحصور والخير، الحق عن وإبعادهم وإضللهم،

الكفر إلى وإرجاعهم ودينهم، إيمانهم عن وردتهم السلما،
الكافرين مع ذلك في ليتساووا والضياع، والضلل

المحاربين. الحاسدين

ًا ليس الكتابيين عند الشيطاني الهدفا اذ- ه5 هدف
ًا، ًا أو عارض راسخ، قلبي ود هو إنما ثانوي، حلفا عن ناتج
ول القُلب، من يخرج ل ُدوالو فيه، متجذرة ثابتة قلبية ورغبة
صاحبه. عنه يتخلى

:المؤمنين؟ عن الكفار يرضى متى

ًا- قال َلنتعالى: ثالث َو ْفَرَضى  ( ُد َعنَك َت ُهو َي ْفَل َ ا َول
ّنَصاَرى ّتى ال َع َح ِب ّت ْفَم َت ُه َت ّل ْفَل ِم َدى ِإّن ُق ِه ُه ّل َو ال َدى ُه ُه ْفَل ِئِن ا َل َو

ْفَعَت َب ّت ُهم ا َواء ْفَه َد َأ ْفَع ِذي َب ّل ِم ِمَن َجاءَك ا ْفَل ِع ْفَل ِه ِمَن َلَك َما ا ّل ال
ِلّي ِمن َ َو ].120َنِصيٍر) [البقُرة:  َول
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ترضى لن أنه وسلم، عليه الله صلى رسوله الله يخبر
أن ويأمره ملتهم، يتبع حتى النصارى، ول اليهود عنه

هو الله هدى بأن ويخاطبهم الحق، على بالثبات يواجههم
ًا يجد فلن أهواءهم، اتبع إن بأنه ويهدده الهدى، ينصره أحد

الله. عذاب من

صلى الرسول لن المة، الخطاب هذا من والمقُصود
أهواء اتباع منه تصورُي ول الله، بهدى ملتزما وسلم عليه الله

الله صلى للنبي ظاهره في فالخطاب والنصارى، اليهود
الله من تحذيري خطاب الحقُيقُة في ولكنه وسلم، عليه
أمته. من فرد لكل

التالية: الحقُائاق الية من نأخذ أن ويمكن

الله صلى الله رسول على غاضبون ارىصوالن اليهود- 1
حق، على لنه أمته، من مسلم كل وعلى وسلم، عليه

حق. على كان من كل يكرهون وهؤلء

والله ضالون، كافرون والنصارى اليهود هؤلء أن مع
بغضهم وبسبب كفرهم، بسبب ولعنهم، عليهم غضب

لوليائاه.

ملتهم، اتبع إذا إل مسلم أي عن يرضوا لن - إنهم2
ًا وصار دينهم، في ودخل ًا، أو يهودي القل على أو نصراني
ً وصار الهدى، وترك السلما، عن تخلى ًا. حيران ضال ضائاع
ًا، هوية. ول عقُيدة ول له دين ل تائاه

ًا يحبون والنصارى اليهود رأينا إذا معناه: أننا وهذا أحد
نشك أن بد فل ويمدحونه، عنه، يرضون أو المسلمين، من

كان لو به! لنه والتزامه السلما على ثباته وفي فيه،
ًا ًا، بالسلما ملتزم رضوا ولما الكافرون، هؤلء أحبه لما حقُ

ومدحوه. عليه أثنوا أو عنه،

للعلماء والنصارى اليهود ذما سبب الية لنا - تفسر3
المعاصرين، المسلمين من المجاهدين، والقُادة ةوالدعا
والعنف بالتطرفا عديدة، اتهامات لهم يوجهون حيث

الحرب!.. عليهم ويعلنون والتخريب، والفساد والرهاب
يمدحونهم للمسلمين، وقادة زعماء عن يرضون بينما

للفريق كرههم سر عن يكشف معهم! والقُرآن وينّسقُون
الثاني. الفريق عن ورضاهم الول،
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ملتزما صالح مؤمن حصول باستحالة نوقن أن بد ول
ذلك، يهمه ول والنصارى، اليهود ومحبة رضا على بالسلما،

دينه. في ُشك عنه رضوا إن لنه

:الكافرين وصفات المؤمنين صفات من

به أوحى ما وهو الله، هدى على الهدى الية - تقُصر4
ْفَل عليه الله صلى الخاتم لرسوله ُق َدى ِإّن وسلم: ( ِه ُه ّل َو ال ُه

َدى). وبما ُه ْفَل ما،لالس في يدخلوا لم والنصارى اليهود أن ا
باطل على معناه: أنهم وهذا هدى، على ليسوا فإنهم

وضلل.

للهوى، متبعون مهفإن هدى، على ليسوا أنهم - بما5
ّيرهم التي هي وأهواؤهم للهدى، مناقض والهوى تس

الهواء.. قال لتلك عبيد وهم حياتهم، وتحكم وتوجههم،
ِإن َف ْفَم تعالى: ( ُبوا ّل َتِجي ْفَس ْفَم َلَك َي َل ْفَع ّنَما َفا ُعوَن َأ ِب ّت ْفَم َي ُه َواء ْفَه َأ

ْفَن َع ِمّمِن َأَضّل َوَم َب ّت ُه ا َوا ِر َه ْفَي َغ ًدى ِب ِه ّمَن ُه ّل ّلَه ِإّن ال َل ال
ِدي ْفَه ْفَومَا َي َقُ ْفَل ِلِميَن) [القُصص:  ا ّظا ].50ال

ّتبعون أنهم - وبما6 علم ل جاهلون، فهم للهوى، م
وهو الجهل، إلى إل يقُود ل الهوى لن معرفة، ول عندهم

تعالى: مداركه. قال ويشّل النسان، وطاقات مواهب ُيلغي
ْفَيَت َأ َفَر َأ َذ َمِن ( ّتَخ َهُه ا َل ُه ِإ َوا ّلُه َه َأَض ّلُه َو َلى ال ٍم َع ْفَل َتَم ِع َوَخ

َلى ِه َع ِع ْفَم ِه َس ِب ْفَل َق َعَل َو َلى َوَج ِه َع ِر ًة َبَص َو ِه َفَمن ِغَشا ِدي ْفَه ِمن َي
ِد ْفَع ِه َب ّل َفَل ال ّكُروَن) [الجاثية:  َأ َذ ].23َت

المتبعون هم علم على هم والذين للهدى، ملزما العلم
َد لهدى ْفَع َب ِذي الله: ( ّل ِم)؛ ِمَن َجاءَك ا ْفَل ِع ْفَل به: العلم والمراد ا
المعرفة مجرد وليس والخرة، الدنيا في لصاحبه النافع

والمطالعة. والدراسة والثقُافة

لليهود التالية الصفات الية من نستخرج أن - يمكن7
هم للهوى، متبعون هم عالمين، غير جاهلون والنصارى: هم

للمؤمنين. مبغضون هم مهتدين، غير ضالون

عالمون، فهي: هم الية في المؤمنين صفات أما
ِذرون الحق، على وثابتون ومهتدون، العداء!. من وح

:المسلمين على الكافرين نقمة
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ًا- قال ْفَلتعالى: رابع ُق ْفَهَل َيا  ( َتاِب َأ ِك ْفَل ْفَل ا ِقُُموَن َه ّنا َتن ِم
ّ ْفَن ِإل ّنا َأ ِه آَم ّل ِزَل َوَما ِبال َنا ُأن ْفَي َل ِزَل َوَما ِإ ْفَبُل ِمن ُأن َأّن َق َو

ْفَم ُك َثَر ْفَك ُقُوَن) [المائادة:  َأ ].59َفاِس

المؤمنين، من الكتاب (نقُمة) أهل حقُيقُة الية تقُرر
ّين بالله، المؤمنين إيمان وهو النقُمة، هذه سبب وتب

سببها أن كما كلهم، برسله وإيمانهم كلها، بكتبه وإيمانهم
الله. دين من وخروجهم الكتاب، أهل فسق هو

نيللمسلم يحبون ل والنصارى اليهود من الكتاب أهل
وهم إسلمهم، عن صرفهم على حريصون وهم الخير،

منهم!. منتقُمون لهم، مبغضون للمسلمين، حاسدون

بهذه متصفون وهم المسلمين، مع الكفار يتعامل
ّنون وهم ويواجهونهم الصفات، المشاعر، هذه لهم يك

ما القُبائاح. هذا من الرصيد بهذا وهم لحربهم ويخططون
الكاشفة. الهادية القُرآن آيات لنا بينته

على قائام الحق أصحاب من الباطل أصحاب انتقُاما إن
في والرغبة عليهم، الذى صنوفا وصّب السود، الحقُد
أصحاب عن تعالى قال منهم.. كما والتخلص قتلهم

َوَما َقُُموا الخدود: ( ْفَم َن ُه ْفَن ُنوا َأن ِإّل ِم ْفَؤِم ِه ُي ّل ِز ِبال ِزي َع ْفَل ِد) ا ْفَلَحِمي ا
].8[البروج: 

من النتقُاما على حريصين فاسقُين، الكافرون كان وإذا
أن المسلمون يتوقع هل عليهم، والقُضاء المسلمين،

وحربهم؟ً. مواجهتهم عن يتوقفوا

:للمسلمين الكفار عداوة

ًا- قال َدّنتعالى: خامس ِزي َي َل َو ًا  ( ِثير ُهم َك ْفَن ِزَل ّما ّم ُأن
ْفَيَك َل ّبَك ِمن ِإ ًا ّر َيان ْفَغ ًا ُط ْفَفر ُك َنا َو ْفَي َقُ ْفَل َأ ُهُم َو َن ْفَي َة َب َو َدا َع ْفَل ْفَغَضاء ا َب ْفَل َوا
َلى ِما ِإ ْفَو ِة َي َياَم ِقُ ْفَل ّلَما ا ْفَا ُك ُدو َق ْفَو ًا َأ ْفَرِب َنار ْفَلَح َها ّل َأ َف ْفَط ّلُه َأ ال

ْفَوَن َع ْفَس َي ْفَرِض ِفي َو ل
َ ًا ا ّلُه َفَساد َ َوال ِديَن) ُيِحّب ل ْفَفِس ْفَلُم ا

].64[المائادة: 

من عليه هم ما للمسلمين وتبين اليهود، عن الية تتكلم
وإبعادهم المسلمين، مواجهة على وحرص وعداوة، كفر
دينهم. عن
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على المسلمين أن يعلمون وهم الحق، يكرهون اليهود
ًا المؤمنون ازداد وكلما يبغضونهم، ولذلك حق، على ثبات

ُا اليهود ازداد الحق، ًا له، كفر المسلمين. ضد وطغيان

اليهود طوائاف بين متعمقُتان والبغضاء العداوة أن ورغم
من ترتفع فل إلقُاء، بينهم الله ألقُاها القُيامة، يوما إلى

المؤمنين. مواجهة على يجتمعون أنهم إل بينهم،

ًا، الرض في يسعون مفسدون، فاسدون واليهود فساد
محاربة وعلى الناس، بين الرذائال نشر على ويحرصون

ولعنهم!. الله أبغضهم ولذلك وأهلها، الفضائال

ودمار، حروب دعاة فهم مفسدون، فاسدون أنهم وبما
المسلحة، والخلفات والنزاعات الفتن لنيران وموقدون
المسلمين لمواجهة الخرين تجييش على وحريصون

ضد مكائادهم يبطل بالمرصاد، لهم الله وحربهم.. ولكن
ًا أوقدوا وكلما المسلمين، أشعلوا وكلما أطفأها، للحرب نار

عليها. قضى فتنة

:للمسلمين الكفار قتال اسإتمرار

ًا َتعالى:  قال –سإادسإ َول ُلوَن ( ْفَم َيَزا ُك َن ُلو ِت َقُا ّتَى ُي َح
ْفَم ُك ّدو ْفَم َعن َيُر ُك ِن ْفَا ِإِن ِدي ُعو َطا َت ْفَس ْفَد َوَمن ا ِد َت ْفَر ْفَم َي ُك ِه َعن ِمن ِن ِدي
ْفَت َيُم َو َف ُه ِفٌر َو ِئَك َكا َلـ ْفَو ُأ ْفَت َف َط ِب ْفَم َح ُه ُل ْفَعَما َيا ِفي َأ ْفَن ّد ال

].217َوالِخَرِة) [البقُرة: 

للمسلمين، المشركين الكافرين حرب عن الية تتحدث
الحق، دينهم عن ليتخلوا وتعذيبهم، همتفتن على وحرصهم

باطل!. من الكافرون عليه ما إلى ويعودوا

إلى الكفار نظرة في مطردة، عامة قاعدة الية وتقُرر
ًا المسلمين، ًا وأساس معهم. تعاملهم يحكم راسخ

ّطنوا الكفار وحربهم المسلمين، مواجهة على أنفسهم و
في رسالتهم الشيطانية مةهالم هذه وجعلوا وقتالهم،

ووظفوا لها، أموالهم ورصدوا عليها، أنفسهم أوقفوا الحياة،
لدائاها!. يملكون ما كل

التوقف وعدما الستمرار، على يزالون): يدل (ل وفعل
ْفَم) في وجملة النتهاء، أو ُك َن ُلو ِت َقُا ُي (ل خبر نصب محل (
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السم ترفع "كان"، أخوات زال" من "ما يزالون) –لن
لكم. مقُاتلين الكفار يزال أي: ل –الخبر وتنصب

َ المضارع بصيغة الفعلين عن الية وعبرت َول ُلوَن ( َيَزا
ْفَم)، ُك َن ُلو ِت َقُا والتجدد لهدفهم، المستمر التجدد إلى للشارة ُي

على القُائامة الوسيلة تلك وسيلتهم، في المستمر
المسلمين. قتال في الستمرار

:المسلمين قتال من الكفار هدف

واحدة حالة في إل للمسلمين الكفار قتال يتوقف ول
ّتَى حددتها ْفَم الية: (َح ُك ّدو ْفَم). إن َعن َيُر ُك ِن  –الكفار هدفا ِدي

عن ردتنا هو قتالنا والمستقُبل- من والحاضر الماضي في
الوسائال مختلف معنا يستخدمون وهم الحق، ديننا

توقف ديننا عن ارتددنا فإن الغاية، هذه لتحقُيق والساليب،
لنا!. مواجهتهم وانتهت لنا، قتالهم

ضدنا، هدفهم وتحقُيق لهم، الستجابة من الله ويحذرنا
ّدد ولذلك وهو ويموت دينه، عن ويرتدد ذلك، يفعل من يه
والخرة. الدنيا في الليم بالعذاب كافر،

آيتين: بين الجمع إلى وندعو

لنا، مواجهتهم من والنصارى اليهود هدفا تحدد آية
َلن عن بتخلينا َو ْفَرَضى ديننا: ( ُد َعنَك َت ُهو َي ْفَل َ ا ّنَصاَرى َول ّتى ال َح

َع ِب ّت ْفَم). َت ُه َت ّل ِم

استمرار من الكافرين المشركين هدفا تحدد وآية
َ عن بارتدادنا لنا، قتالهم َول ُلوَن ديننا: ( ْفَم َيَزا ُك َن ُلو ِت َقُا ّتَى ُي َح

ْفَم ُك ّدو ْفَم َعن َيُر ُك ِن ْفَا). ِإِن ِدي ُعو َطا َت ْفَس ا

المشترك الهدفا تحقُيق على الكافران الفريقُان ويلتقُي
وقد إسلمنا، هو لنا مواجهتهم من فالمستهدفا لهما،

على فناّوعر وكتموه، أخفوه ما إظهار في القُرآن فضحهم
ًا لنزداد ذلك، ًا منهم، حذر ًا لمخططاتهم، ووعي على وثبات

الحق!.

:للكفار المواجهين المؤمنين صفات

ًا- قال َياتعالى سإابع َها : ( ّي أ
ِذيَن َ ّل ْفَا ا ُنو ّد َمن آَم َت ْفَر َي

ْفَم ُك ِه َعن ِمن ِن ْفَوفَا ِدي ِتي َفَس ْفَأ ّلُه َي ٍما ال ْفَو َقُ ْفَم ِب ُه ّب َنُه ُيِح ّبو ُيِح ٍة َو ّل ِذ َأ
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َلى ِنيَن َع ْفَؤِم ْفَلُم ٍة ا َلى َأِعّز ِريَن َع ِف َكا ْفَل ُدوَن ا ِه ِبيِل ِفي ُيَجا َس
ِه ّل َ ال ُفوَن َول ْفَوَمَة َيَخا ٍم َل ِئا ِلَك ل ْفَضُل َذ ِه َف ّل ِه ال ِتي ْفَؤ ُء َمن ُي َيَشا

ّلُه ٌع َوال ِليٌم، َواِس ّنَما َع ُكُم ِإ ّي ِل ّلُه َو ُلُه ال ِذيَن َوَرُسو ّل ْفَا َوا ُنو آَم
ِذيَن ّل ِقُيُموَن ا َة ُي َ ُتوَن الّصل ْفَؤ ُي َة َو َكا ْفَم الّز ُه ُعوَن، َو ِك َوَمن َرا
َوّل َت ّلَه َي َلُه ال ِذيَن َوَرُسو ّل ْفَا َوا ُنو ِإّن آَم ْفَزَب َف ِه ِح ّل ُهُم ال

ُبوَن) [المائادة:  ِل َغا ْفَل ].56-54ا

الكافرين مواجهة استمرار تقُرر السابقُة اليات كانت
السلما عليه آدما بين بدأت التي المواجهة تلك للمؤمنين،

وستبقُى كلها، البشرية تاريخ مدار على واستمرت وإبليس،
الساعة. قياما حتى مستمرة

العداء صفات على السابقُة اليات فتناّعر وقد
ووسائالهم واجهة،مال هذه من هدفهم وعن لنا، المواجهين

لهم. الستجابة من ناْفَرتّوحذ ضدنا،

عن تتحدث فإنها المائادة سورة من اليات هذه أما
يواجهون الذين الصادقين، للمؤمنين الساسية الصفات
ُينقُذون إسلمهم، إلى وينحازون أمامهم، ويقُفون الكفار، و

وأوطانهم: إخوانهم

له، استخلصهم أنه لهم محبته ومن يحبهم، الله - إن1
دينه. لخدمة واستعملهم

واجهوا أنهم له محبتهم ومن الله، يحبون - إنهم2
دينه. إلى وانحازوا أعداءه،

ًا الله سبيل في يجاهدون - إنهم3 ًا، جهاد ًا كبير صادق
ًا، ًا مبرور ًا. ثابت دائام

ًا يحسبون ل - إنهم4 فيه يخافون ول الله، لغير حساب
معترض. اعتراض ول لئام، لومة

ويؤتون الصلة، يقُيمون الله، بدين ملتزمون - إنهم5
راكعون. وهم الزكاة،

ّلون لله، أولياء - إنهم6 آمنوا، والذين ورسوله الله يتو
الكافرين. من ويتبرؤون

المنتصرون. الغالبون الله حزب - إنهم7
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الثامن الفصل
الصالحين المؤمنين رّيبش القرآن

ل الله لن متحقُق، َزمنج الله وعد أن المؤمن يوقن
مطلقُة، ثقُة به ويثق به، يصدق هو ولذلك الميعاد، يخلف

ًا ويتذكره ويتحداهم الكافرين، العداء يواجه وهو دائام
لهم. ويتصدى

ًا الله وعد يتذكر على ليصبر المواجهة، هذه في دائام
ويوقن النصر، يوما وينتظر تكاليفها، ويتحمل شدائادها،

قليلً. تأخر ولو بتحقُقُه

بأن المطلقُة، البشرى المؤمن يستبشر أن يجب
تملؤه البشرى وهذه لعدائاه، والهزيمة لدينه، المستقُبل

على وتقُضي والعمل، الجهاد من مزيد إلى وتدفعه أملً،
وإماتة وتيئيسه، إحباطه ومحاولته له، الشيطان وساوس

عنده!. المشرقة نياأملوا المل

المؤمنين تبشير إلى تدعو كثيرة آيات القُرآن وفي
عدما منهم وتطلب الله، لعداء المواجهين المجاهدين،

في الشيطان وساوس وتزيل والقُنوط، والحباط اليأس
لمنياتهم!. وإبطاله نفوسهم،

البشريات منها لنأخذ اليات، هذه بعض مع ولنقُف
ونعالج الطويل، الطريق مشقُات على بها نستعين والمال،

والحباط!. والقُنوط اليأس هواجس بها

:المؤمنين أتباعه يبشر موسإى

َناتعالى أولً: قوله ْفَي ْفَوَح َأ َو َلى : ( ِه ُموَسى ِإ َأِخي َأن َو
َءا ّو َب ُكَما َت ْفَوِم َقُ ْفَصَر ِل ًا ِبِم ُيوت ْفَا ُب ُلو َع ْفَج ْفَم َوا ُك َت ُيو َلًة ُب ْفَب ْفَا ِق ِقيُمو َأ َو

َة َ ِر الّصل َبّش ِنيَن) [يونس:  َو ْفَؤِم ْفَلُم ].87ا

ليس والنصر بالفرج التبشير أن على الية هذه تدل
ًا مواجهين مسلمين لكل عاما هو إنما المة، بهذه خاص
الصلة عليهم السابقُون الرسل وكان الباطل، لقُوى

والنصر. بالفرج المؤمنين أتباعهم يبشرون والسلما

السلما عليهما وهارون موسى الله يأمر الية، هذه ففي
في السرائايليين لقُومهما السرية الخفية البيوت ايتبوأ أن

وأن وآله، فرعون تعذيب فيها يواجهون كانوا التي مصر،
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ويقُيمون فيها، الله يعبدون لهم، قبلة البيوت تلك يجعلوا
الصلة. فيها

المؤمنين أتباعه يبشر أن السلما عليه موسى الله وأمر
َفَرج. ونفذ الخلص بقُرب الله، أمر السلما عليه موسى وال

"تبرمهم" منه، وسط المشرقة، البشرى وبشرهم
طول من وانزعاجهم الفَرج، واستبعادهم عليه، واعتراضهم

وشدته!. الطريق

َقاَل قوله هذا وعلى ِه ُموَسى تعالى: ( ْفَوِم َقُ ُنوا ِل ِعي َت ْفَس ا
ِه ّل ْفَا ِبال ِبُرو ْفَص ْفَرَض ِإّن َوا ل

َ ِه ا ّل َها ِل ُث ِر ُء َمن ُيو ْفَن َيَشا ِه ِم ِد َبا ِع
َبُة ِق َعا ْفَل ِقُيَن، َوا ّت ْفَلُم ْفَا ِل ُلو َنا َقا ِذي ْفَبِل ِمن ُأو َنا َأن َق ِتي ْفَأ ِد َوِمن َت ْفَع َما َب

َنا َت ْفَئ ْفَم َعَسى َقاَل ِج ُك ّب ِلَك َأن َر ْفَه ْفَم ُي ُك ّو ُد ْفَم َع ُك َف ِل ْفَخ َت ْفَس َي ِفي َو
ْفَرِض ل

َ ُظَر ا َين ْفَيَف َف ُلوَن) [العرافا:  َك ْفَعَم ].129-128َت

المعذبين السرائايليين من يطلب السلما عليه موسى
بأن ويبشرهم ويصبروا، بالله يستعينوا أن المضطهدين،

وينزعها عباده، من يشاء من يورثها لله، فالرض آت، الفَرج
ويجعل الظالمين، الكافرين ويهلك عباده، من يشاء ممن

المتقُين. لعباده العاقبة

ًا كانوا قومه لكن هذا يقُبلوا فلم القُلوب، قساة غلظ
نستفد له: لم وقالوا وبدعوته، به تبرموا وإنما التبشير،

ًا، منك أن قبل فرعون من والعذاب الذى نالنا فقُد شيئ
جئتنا، ما بعد من علينا ُيَصّب والذى العذاب هو وها تأتينا،
عنا؟ً. اليذاء هذا توقف لم ولماذا منك؟ً استفدنا فماذا

بتبشير وتبّرمهم، اعتراضهم على السلما عليه موسى رد
وجنوده، فرعون ُيهلك أن الله وقال: عسى لهم، صريح
في بعدهم من ويستخلفكم فيه، أنتم ما عنكم ويفرج

الرض.

الله أنجى عندما ذلك، بعد البشرى هذه تحقُقُت وقد
فرعون وأغرق أجمعين، معه ومن السلما عليه موسى

قال الرض، وأورثهم إسرائايل، بني واستخلف وجنوده،
َنا ْفَث ْفَوَر َأ َو ْفَومَا تعالى: ( َقُ ْفَل ِذيَن ا ّل ْفَا ا ُنو ُفوَن َكا َع ْفَض َت ْفَس َق ُي ِر َمَشا

ْفَرِض ل
َ َها ا َب ِر َغا ِتي َوَم ّل َنا ا ْفَك َها َباَر ْفَت ِفي َتّم ِلَمُت َو ّبَك َك َنى َر ْفَس ْفَلُح ا

َلى ِني َع ِئايَل َب ْفَسَرا ْفَا ِبَما ِإ َبُرو َنا َص ْفَر َدّم ُع َكاَن َما َو َن ْفَص ْفَوُن َي َع ْفَر ِف
ْفَوُمُه َق ْفَا َوَما َو ُنو ِرُشوَن) [العرافا:  َكا ْفَع ].137َي

:المؤمنين يبشر القرآن

)59(والجهاد التوحيد منبر



وعود القرآن 
بالتمكين للسإلما

ًا: قوله ِإّنتعالى: ثاني َذا  ( ْفَرآَن َهـ ُقُ ْفَل ِدي ا ْفَه ِتي ِي ّل ِهَي ِل
َومُا ْفَق َبّشُر َأ ُي ِنيَن َو ْفَؤِم ْفَلُم ِذيَن ا ّل ُلوَن ا ْفَعَم ِلَحاِت َي ْفَم َأّن الّصا ُه َل
ًا ْفَجر ًا) [السراء:  َأ ِبير ].9َك

ويهديهم للخير، المؤمنين يرشد فهو تبشير، كتاب القُرآن
بالفلح البشرى لهم ويقُدما والصلح، القوما للطريق
والخرة. الدنيا في والفوز، والنجاح

المتحقُقُة، الصادقة وعوده في القُرآنية البشرى وتكمن
يذكره ما في تكمن كما الصالحين، المؤمنين بها يعد التي

الصبر مواطن على ويركز السابقُين، قصص من القُرآن
الحق. أهل وانتصار الباطل، أهل بإهلك فيها،

ِإّن هذه أن القُرآني، التعبير في واللطيف َذا الية: ( َهـ
ْفَرآَن ُقُ ْفَل ِدي ا ْفَه ِتي ِي ّل َومُا ِهَي ِل ْفَق َبّشُر َأ ُي ِنيَن) جاءت َو ْفَؤِم ْفَلُم بعد ا

إسرائايل، لبني كبيرين إفسادين عن تحدثت آيات، عدة
المسلمة، المة ضد موّجهين واستكبار، بعلو مقُرونين
ْفَين ذينك على القُضاء كيفية وذكرت َد وإزالتهما. الفسا

القُرآن تبشير عن الحديث يأتي أن المناسب فمن
اليهوديين، الفسادين إزالة عن الحديث بعد للمؤمنين،

إزالة أن تقُريره القُرآني التبشير مظاهر من ليكون
واقعة!. قرآنية وبشرى قاطعة، قرآنية حقُيقُة الفسادين

ًا: أن واللطيف جاء القُرآني التبشير عن التعبير أيض
ِدي الفعل بصيغة ْفَه ِي ِتي المضارع: ( ّل َومُا ِهَي ِل ْفَق َبّشُر َأ ُي َو

ِنيَن)، ْفَؤِم ْفَلُم والستمرار. وهذا التجدد على الدال الفعل ذلك ا
المؤمن قرأ فكلما متجددة، القُرآنية البشرى معناه: أن

كلما وبصيرة، وتدبر بوعي القُرآن آيات المبتلى البصير
الثبات على يعينه الذي العظيم بالزاد البشرى تلك من تزود

والصبر.

:الصالحين العباد بتبشير المر

ًا: قال ِذيَنتعالى ثالث ّل َوا ُبوا : ( َن َت ْفَج ُغوَت ا ّطا َأن ال
َها ُدو ُب ْفَع ُبوا َي َنا َأ َلى َو ِه ِإ ّل ُهُم ال ْفَشَرى َل ُب ْفَل ْفَر ا َبّش ِد، َف َبا ِذيَن ِع ّل ا

ُعوَن َتِم ْفَس ْفَوَل َي َقُ ْفَل ُعوَن ا ِب ّت َي َنُه َف ْفَحَس ِئَك َأ َل ْفَو ِذيَن ُأ ّل ُهُم ا َدا ّلُه َه ال
ِئَك َل ْفَو ُأ ْفَم َو ُلوا ُه ْفَو َباِب) [الزمر:  ُأ ْفَل َْفَل ].18-17ا

الصالحين عباده على اليتين هاتين في الله ُيثني
فهم المشرقة، البشرى يستحقُون الذين المتقُين،
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وحده، الله وعبدوا الطاغوت، عبادة اجتنبوا مؤمنون،
والتزموه، واتبعوه كلمه، واستمعوا وحده، له وأنابوا

وأصحاب الواعية، اللباب أولي من كانوا وبذلك به، واهتدوا
الكبيرة. العقُول

حياة الدنيا في يعيشوا بأن الله، من البشرى لهم هؤلء
في يتنعموا وبأن وطاعته، الله ذكر ظلل في سعيدة، طيبة

بجنته. الخرة

يأمر ولذلك الله، عند مكرمون الربانيون العباد هؤلء
بالخير يبشرهم أن وسلم عليه الله صلى رسوله الله

وتنشط قلوبهم، وتستنير أرواحهم، لتشرق وذلك والفلح،
عزائامهم. وتقُوى هممهم،

عليه الله صلى الرسول يبشرهم الذين العباد هؤلء
احتضارهم عند ملئاكته عليهم الله ينزل الدنيا، في وسلم

سعداء الدنيا هذه ليغادروا وتبشيرهم، وتأمينهم لطمأنتهم
ِإّن مطمئنين. قال آمنين ِذيَن تعالى: ( ّل ُلوا ا َنا َقا ّب ّلُه َر ُثّم ال

َقُاُموا َت ْفَس َنّزُل ا َت ِهُم َت ْفَي َل َكُة َع ِئا ْفَلَمَل ُفوا َأّل ا ُنوا َوَل َتَخا ْفَحَز َت
ْفَبِشُروا َأ ِة َو ّن ْفَلَج ِتي ِبا ّل ْفَم ا ُت ُدوَن، ُكن َع ْفَحُن ُتو ْفَم َن ُك ُؤ َيا ِل ْفَو ِفي َأ

ِة َيا ْفَلَح َيا ا ْفَن ّد ِفي ال ِة َو ْفَلِخَر ْفَم ا ُك َل َها َو ِهي َما ِفي َت ْفَش ْفَم َت ُك ُفُس َأن
ْفَم ُك َل َها َو ُعوَن، َما ِفي ّد ً َت ْفَن ُنُزل ٍر ّم ُفو ٍم) [فصلت:  َغ -30ّرِحي

32.[

:والخرة الدنيا في للولياء البشرى

ًا: قوله َألتعالى رابع َياء ِإّن : ( ِل ْفَو ِه َأ ّل َ ال ْفَوفٌا ل ْفَم َخ ِه ْفَي َل َع َ ْفَم َول ُنوَن، ُه ْفَحَز ِذيَن َي ّل ْفَا ا ُنو ْفَا آَم ُنو َكا ُقُوَن، َو ّت ُهُم َي ْفَشَرى َل ُب ْفَل ا
ِة ِفي ْفَلَحيا َيا ا ْفَن ّد ِفي ال ِة َو َ الِخَر ِديَل ل ْفَب ِلَماِت َت َك ِه ِل ّل ِلَك ال َو َذ ُه

ْفَوُز َف ْفَل ِظيُم) [يونس:  ا َع ْفَل ].64-62ا

وحفظ تأمين وهي قاطعة، حقُيقُة اليات هذه تقُرر
الله أن وبما المتقُين، المؤمنين لوليائاه، الله وحماية

من خوفا بدون حياتهم يعيشون فإنهم ويحميهم، يحفظهم
الماضي. على حزن ول المستقُبل،

ِذيَن لهؤلء عظيمتين ينتصف اليات وتقُدما ّل الولياء: (ا
ْفَا ُنو ْفَا آَم ُنو َكا ُقُوَن): اليمان َو ّت المؤثر الحي، يمظالع َي

والستقُامة. ثم الصالح العمل عنه ينتج الذي المحرك،
ارتكاب وبين صاحبها بين تحول التي لله، العظيمة التقُوى
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معنى يعيش وتجعله الله، أوجب ما ترك أو الله، حرما ما
له. ومراقبته الله، معية

الشاملة العامة، البشرى يستحقُون الولياء هؤلء
ُهُم َل ْفَشَرى المطلقُة: ( ُب ْفَل ِة ِفي ا ْفَلَحيا َيا). ا ْفَن ّد ال

فبما حياتهم، مجالت كل تشمل الدنيا في وبشراهم
ليعيشوا يوفقُهم الله فإن متقُون، مؤمنون الله، أولياء أنهم

مطيعين ذاكرين عابدين السعيدة، المباركة الطيبة الحياة
يعشها لم إن للحياة، معنى ول طعم ل أنه معلوماو لله،

وطاعته. الله عبادة في صاحبها

لها، أدائاهم في ناجحون أعمالهم، في مفلحون وهم
وثوابها. أجرها لهم الله وسجل نهايتها، في فائازون

في الله يظلهم عندما تتحقُق، الخرة في وبشراهم
ذنوبهم، عن يتجاوز وعندما الموقف، ساحة في وهم ظله،

الجنة ويدخلهم بأيمانهم، كتبهم ويعطيهم موازينهم، ويثقُل
ّعمين ويجعلهم وفضله، برحمته ًا. فيها خالدين من أبد

َ لكلمات تبديل ل أنه اليات وأخبرت ِديَل الله: (ل ْفَب َت
ِلَماِت َك ِه). أي: ل ِل ّل هذه في المذكورة للحقُائاق تغيير ال
هو وهذا المبّشرين، للولياء البشرى عن تراجع ول اليات،
ِلَك على به الله يمّن الذي العظيم، الفوز َذ َو أوليائاه: ( ُه
ْفَوُز َف ْفَل ِظيُم). ا َع ْفَل ا

:للصابرين البشرى

ًا: قوله ْفَمتعالى خامس ُك ّن َو ُل ْفَب َن َل َو ٍء : ( ْفَي ْفَلَخوفِا ّمَن ِبَش ا
ْفَلُجوِع ْفَقٍُص َوا َن َواِل ّمَن َو َلَم ُفِس ا ّثَمَراِت َوالن ِر َوال َبّش َو

ِريَن، ِب ِذيَن الّصا ّل َذا ا ُهم ِإ ْفَت َب َبٌة َأَصا ْفَا ّمِصي ُلو ّنا َقا ِه ِإ ّل ّنـا ِل ِإ ِه َو ْفَي َل ِإ
ِئَك َراِجعوَن، َلـ ْفَم ُأو ِه ْفَي َل َواٌت َع َل ْفَم ّمن َص ِه ّب ْفَحَمٌة ّر ِئَك َوَر َلـ ُأو َو

ُدوَن) [البقُرة:  ُهُم َت ْفَه ْفَلُم ].157-155ا

البتلء على قائامة حياتهم أن المؤمنين الله يخبر
ذلك، على أنفسهم يوطنوا حتى والمتحان، والختبار

سيبتلي سبحانه به. وهو يفاَجؤوا ول لمواجهته، ويستعدوا
الموال من ونقُص والجوع، الخوفا من بشيء المؤمنين
والثمرات. والنفس

)62(والجهاد التوحيد منبر



وعود القرآن 
بالتمكين للسإلما

والحتساب، بالصبر كله ذلك مواجهة إلى الله ويدعوهم
أهليهم أو أموالهم، أو أنفسهم في مصيبة؛ أصابتهم وكلما

وأن لله، خاضعون عباد، أنهم يتذكرون ممتلكاتهم، أو
إلى بعدها راجعون وهم زائالة، قصيرة الدنيا في حياتهم

راجعون. إليه وإنا ،لله ويقُولون: إنا الله،

يدفعهم ومحن، ابتلءات من يواجههم ما على وصبرهم
عنده، بما والثقُة الله، بقُدر والرضا الحق، على الثبات إلى

حرما عما والبتعاد وعبادته، الله بطاعة أوقاتهم وإشغال
عليهم!.

عليه الله صلى رسوله الله يأمر الصابرون، العباد هؤلء
ِر أن وسلم َبّش َو ِريَن). يبشرهم: ( ِب الّصا

الله، من البشرى لنيل لهمّأه يلقون ما على وصبرهم
على يدل مما وسلم، عليه الله صلى رسوله لسان على

صاحبه. منزلة وعلو الله، عند الصبر مكانة عظم

كل تشمل شاملة، عامة مطلقُة، للصابرين والبشرى
والخرة. الدنيا في به يبّشرون وفلح، وفوز خير

يتزودون حياتهم، في لهم ضروري زاد صبرهم أن وكما
وابتلءاته مشقُاته وتحمل الله، إلى الطريق قطع في به

إلى يدفعهم لهم، كبير حافز الله من البشرى كذلك ومحنه،
والحتساب. والصبر والجتهاد، الجهد من مزيد

وهو أنفه، رغم البلء على يصبر من بين بعيد وفرق
يصبر من وبين ومسيرته، اتهيلح كاره محبط، قانط يائاس
يستعذب نشيط، إيجابي فاعل، مستبشر وهو ذلك على

عليه تمل والبشرى بالمشقُات، ويستمتع المصائاب،
حياته!!.

:المجاهدين للمؤمنين البشرى

ًا: قوله ِإّنتعالى سإادسإ ّلَه : ( َتَرى ال ْفَش ِنيَن ِمَن ا ْفَؤِم ْفَلُم ا
ْفَم ُه ُفَس ُهم َأن َل َوا ْفَم َأ َأّن َو ُهُم ِب ّنَة َل ُلوَن الَج ِت َقُا ِبيِل ِفي ُي ِه َس ّل ال
ُلوَن ُت ْفَقُ َي ُلوَن َف َت ْفَقُ ُي ًا َو ْفَعد ِه َو ْفَي َل ًا َع ّقُ ِة ِفي َح ْفَوَرا ّت ِلنِجيِل ال َوا
ْفَرآِن ُقُ ْفَل ْفَن َوا َفى َوَم ْفَو ِه َأ ِد ْفَه َع ِه ِمَن ِب ّل ْفَا ال ْفَبِشُرو َت ْفَس ُكُم َفا ِع ْفَي َب ِب

ِذي ّل ُتم ا ْفَع َي ِه َبا ِلَك ِب َذ َو َو ْفَوُز ُه َف ْفَل ِظيُم، ا َع ْفَل ُبوَن ا ِئا ّتا ُدوَن ال ِب َعا ْفَل ا
ُدوَن ْفَلَحاِم ِئاُحوَن ا ُعوَن الّسا ِك الِمُروَن الّساِجدوَن الّرا
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ْفَعُروفِا ْفَلَم ُهوَن ِبا ّنا ِر َعِن َوال َك ْفَلُمن ُظوَن ا ِف ْفَلَحا ِد َوا ُدو ِه ِلُح ّل ال
ِر َبّش ِنيَن) [التوبة:  َو ْفَؤِم ْفَلُم ].112-111ا

أنفسهم منهم اشترى بأن الصادقين، المؤمنين الله أكرما
فيها يدخلهم الجنة، الصفقُة هذه ثمن وجعل وأموالهم،

والموال النفس تسليم طريقُة لكن مين،ّمكر منعمين
وقتالهم الله، سبيل في الصادق جهادهم هي المباعة،
الله. لعداء المستمر

ًا الصادقين المؤمنين الله وأكرما جعل بأن آخر، إكرام
ًا الكبيرة الصفقُة هذه ًا، عليه وعد بإنفاذه نفسه ألزما حقُ

ًا رحمة الثلثة كتبه في الوعد هذا وجعل وفضلً، وكرم
والقُرآن. والنجيل المنزلة: التوراة

هذا بقُبول الستبشار إلى المؤمنين هؤلء الله ودعا
ْفَا باعوه الذي البيع، ْفَبِشُرو َت ْفَس َفا ُكُم لله: ( ِع ْفَي َب ِذي ِب ّل ُتم ا ْفَع َي ِه َبا ِب
ِلَك َذ َو َو ْفَوُز ُه َف ْفَل ِظيُم). ا َع ْفَل ا

ويقُتحم الله، سبيل في المجاهد يجاهد أن أعظم وما
مسرور، سعيد مستبشر وهو العداء، ويقُاتل الميدان،

مقُبل العظيم، وعده بإنجاز موقن الكريم، هرب عن راض
وإشراق!. وشجاعة وتفاعل، بحيوية عليه

بالصفات يتصفوا أن من المجاهدين للمؤمنين بد ول
ُدقوا الثانية، الية ذكرتها التي العظيمة، اليجابية ْفَص َي في ل

العابدون، والكرامة: التائابون، والجزاء الثمن وينالوا البيعة،
بالمعروفا، المرون الراكعون، السائاحون، الحامدون،

المنكر. عن والناهون

أفضل وهم الله، على الناس أكرما هم المؤمنون هؤلء
ويحوطهم ملئاكته، بهم الله يباهي الرض، وجه على من

ورعايته. بحفظه

عليه الله صلى رسوله يأمر أنه الله، على كرامتهم ومن
ِر البشرى يبشرهم أن وسلم َبّش َو ِنيَن). المطلقُة: ( ْفَؤِم ْفَلُم ا

بالحياة فيها والستمتاع الدنيا، في والتوفيق بالخير البشرى
الخرة!. في ونعيمها وبالجنة الطيبة،

:والنجاة والربح بالفوز البشرى

)64(والجهاد التوحيد منبر



وعود القرآن 
بالتمكين للسإلما

ًا: قوله َياتعالى: سإابع َها  ( ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ْفَل َآَم ْفَم َه ُك ّل ُد َأ

َلى ٍة َع ُكم ِتَجاَر ْفَن ُتنِجي َذاٍب ّم ٍم، َع ِلي ُنوَن َأ ْفَؤِم ِه ُت ّل ِه ِبال ِل َوَرُسو
ُدوَن ِه ُتَجا ِبيِل ِفي َو ِه َس ّل ْفَم ال ُك ِل َوا ْفَم َأ ْفَم ِب ُك ُفِس َأن ْفَم َو ُك ِل ْفَيٌر َذ َخ

ْفَم ُك ْفَم ِإن ّل ُت َلُموَن، ُكن ْفَع ْفَر َت ِف ْفَغ ْفَم َي ُك ْفَم َل ُك َب ُنو ْفَم ُذ ُك ْفَل ْفَدِخ ُي ّناٍت َو َج
ِري ْفَج َها ِمن َت ِت ْفَح َهاُر َت ْفَن ْفَل

َ ِكَن ا َبًة َوَمَسا ّي ّناِت ِفي َط ْفَدٍن َج ِلَك َع َذ
ْفَوُز َف ْفَل ِظيُم، ا َع ْفَل ْفَخَرى ا ُأ َها َو َن ّبو ْفَصٌر ُتِح ِه ّمَن َن ّل ْفَتٌح ال َف ِريٌب َو َق
ِر َبّش ِنيَن) [الصف:  َو ْفَؤِم ْفَلُم ].13-10ا

المؤمنين، بتبشير وسلم عليه الله صلى رسوله الله أمر
سياق في وورد الصف)، (سورة الجهادية السورة هذه في

وهو المنجية، الرابحة التجارة باعتباره الجهاد، عن الحديث
سورة في بالتبشير المر فيه ورد الذي نفسه السياق
السابقُة. اليات في عنه تحدثنا الذي التوبة،

عنه والقُعود أليم، عذاب من منجية رابحة، تجارة الجهاد
للمؤمنين، خير والجهاد الليم، للعذاب وسبب خسارة،
لهم. شر والقُعود

أن مةألل يمكن ل باهرة، وثمرات عظيمة، نتائاج وللجهاد
من تجري الجنات ودخول الذنوب، مغفرة مثل به، إل تنالها
ّلك النهار، تحتها عدن، جنات في الطيبة المساكن وتم

الكبير. والفلح العظيم الفوز وتحقُيق

من النصر تحقُق الدنيا في العظيمة الجهاد نتائاج ومن
ل الجهاد عن القُريب.. والقُعود الفتح على والحصول الله،
ًا، يفتح ًا، يجلب ول بلد ًا، يحرر ول نصر ًا. يدفع ول وطن عدو

في الجهاد ومكاسب ثمرات عن الحديث خاتمة وفي
أن وسلم عليه الله صلى رسوله الله يأمر والخرة، الدنيا
ِر المؤمنين يبشر َبّش َو ِنيَن). المجاهدين: ( ْفَؤِم ْفَلُم ا

على بالحصول مطلقُة، بشرى يبشرهم يبشرهم؟ً بماذا
اكتساب أهمها ومن والخرة، الدنيا في الخير، مظاهر كل

اليات!. هذه قررتها التي العظيمة، الجهاد ثمرات

الصادقين، المؤمنين تبشير على حريص القُرآن
بيقُين، القُرآنية البشرى ينالون وهم الثابتين، والمجاهدين

عالية، وهممهم واجباتهم، ويؤدون وينشطون، فيفرحون
عنهم أبعدوا وقد عريضة، وآمالهم مشرقة، ونفوسهم
أو القُنوط أو اليأس هواجس وتدّسس الشيطان، وساوس
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َ قوله يحدوهم الحباط، َول ْفَا تعالى: ( َأُسو ْفَي ْفَوِح ِمن َت ِه ّر ّل ّنُه ال ِإ َ َأُس ل ْفَي ْفَوِح ِمن َي ِه ّر ّل ّ ال ْفَومُا ِإل َقُ ْفَل ِفُروَن) [يوسف:  ا َكا ْفَل ].87ا

*     *     *
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الثاني القُسم
السور في القرآنية الوعود

المكية
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الول الفصل
النعاما سإورة في القرآني الوعد

العقُيدة، هو الساسي موضوعها مكية، النعاما سورة
وحدانية على الدلة وتقُدما العقُيدة، حقُائاق تعرض فهي
ّند الكافرين، على الحجة وتقُيم الله، من عليه هم ما وتف
وتقُود الحق، ضد وشبهاتهم إشاعاتهم وتبطل وشرك، كفر

الباطل. مواجهة في المؤمنين

ُأنزلت عاشتها شديدة، حرجة فترة في النعاما سورة و
التي الفترات أقسى وكانت مكة، في السلمية الدعوة

ْفَعِب في المؤمنين حصار سنوات في هذا وكان بها، مرت ِش
الرسول وإيذاء الحزن، عاما من أعقُبها وما طالب، أبي

حادثة كانت أن إلى الطائاف، في وسلم عليه الله صلى
والمعراج. السراء

ًا محاصرة السلمية الدعوة كانت ًا حصار هذه في شديد
الكافرين وتعذيب إيذاء اشتد حيث الحرجة، الفترة

لهذا مخرج عن يبحثون المسلمون وكان للمسلمين،
الله!. من الفرج وينتظرون الحصار،

ُأنزلت بهدفا الحرجة، الفترة هذه في النعاما سورة و
ورفع بالمل، قلوبهم وملء الحجة، المسلمين تعليم

وعزائامهم. ومعنوياتهم هممهم

ًا السورة آيات تضمنت ولذلك بهزيمة قرآنية وعود
في لهم والتمكين المسلمين، ونصر الكافرين، وعقُاب

التالية: اليات في الوعود الرض. وكانت

:بدر غزوة في بالهزيمة الكفار تهديد

َوَماتعالى أولًَ: قوله ِهم : ( ِتي أ
ْفَ ْفَن َت ٍة ّم َي ْفَن آ َياِت ّم ْفَم آ ِه ّب َر ّ ْفَا ِإل ُنو َها َكا ْفَن ِرِضيَن، َع ْفَع ْفَد ُم َقُ ْفَا َف ُبو ّذ ّق َك ْفَلَح ْفَم َلّما ِبا ُه َجاء

ْفَوفَا ْفَم َفَس ِه ِتي أ
ْفَ َباء َي ْفَا َما َأن ُنو ِه َكا ُئاوَن) [النعاما:  ِب ِز ْفَه َت ْفَس ].5-4َي

تعاملوا فقُد الحق، من الكفار موقف عن اليتان تتحدث
الله صلى الله رسول أسمعهم وكلما واستكبار، بعناد معه
أدلة من فيها ما وفهموا القُرآن، من آيات وسلم عليه

ًا، عنها يعرضون كانوا وبراهين، وحجج أنها ونٌّيقُر فل عناد
يعترفون ول الله، كلما القُرآن بأن يؤمنون ول الله، عند من
ًا أن كانوا وإنما وسلم، عليه الله صلى الله رسول هو محمد
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الله صلى بالرسول ويستهزئاون الواضح، بالحق يكذبون
عداوة ويزدادون المؤمنين، من ويسخرون وسلم، عليه

وأهله. للحق

وسلم عليه الله صلى الله رسول يخبرهم كان وعندما
ًا واستهزاء، سخرية يزدادون عليهم، سينتصر بأنه وتكذيب

لذلك ينظرون كانوا حيث وسلم، عليه الله صلى للرسول
ًا قوة أكثر فهم مادية، نظرة والمسلمون ومالً، وعدد

ً يملكون ل أقلية، فقُراء مستضعفون ًا ول مال ول سلح
ًا، ّلبون القوياء، مكة أهل يهزمون فكيف كيان عليهم؟ً. ويتغ

ْفَد وهددهم الله توعدهم وقد َقُ َف ْفَا بالعذاب: ( ُبو ّذ ّق َك ْفَلَح ِبا
ْفَم َلّما ُه ْفَوفَا َجاء ْفَم َفَس ِه ِتي أ

ْفَ َباء َي ْفَا َما َأن ُنو ِه َكا ُئاوَن). ِب ِز ْفَه َت ْفَس َي

َف بالحق، الكفار والمعنى: كذب وهم ينتصر، أن اْفَوون
ّذبون كانوا التي النباء تأتيهم وسوفا ذلك، في مخطئون ُيك

الله وعد التي الوعود تتحقُق عندما وذلك بها، ويستهزئاون
ّعدات المؤمنين، بها الكافرين. بها الله توعد التي والتو

وبين بينهم المعارك تنشب عندما إليهم، النباء وإتيان
عليهم. المؤمنين الله ينصر وعندما المسلمين،

ْفَوفَا فهذه َفَس ْفَم الجملة: ( ِه ِتي أ
ْفَ َباء َي ْفَا َما َأن ُنو ِه َكا ِب

ُئاوَن) وعد ِز ْفَه َت ْفَس بالهزيمة. للكفار ووعيد بالنصر، للمؤمنين َي

اليات، هذه نزول من سنين بضع بعد الوعد تحقُق وقد
معركة أرض على الهجرة، من الثانية السنة في ذلك وكان
الكافرون وفقُد الباطل، وهزما الحق، الله نصر حيث بدر،

ً وسبعين جهل، أبا زعيمهم الجرحى إلى إضافة معه، رجل
منهم. والسرى

النباء أتتهم أصابهم، ما بدر في المشركين أصاب ولما
في القُرآنية الوعود وتحقُقُت بها، يستهزئاون كانوا التي

وعاش المؤمنين، وانتصار الكافرين بهزيمة المكية، اليات
وبذلك الواقعية، العملية صورتها والكافرون المؤمنون

ّول صورته إلى النظرية صورته من القُرآني الوعد تح
العملية.

:السإلما حرب في خاسإرون الكفار
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ًا: قوله ْفَمتعالى: ثاني ُه َو ْفَوَن  ( َه ْفَن ْفَنُه َي ْفَوَن َع َأ ْفَن َي ْفَنُه َو ِإن َع َو
ُكوَن ِل ْفَه ّ ُي ْفَم ِإل ُه ُفَس ُعُروَن) [النعاما:  َوَما َأن ْفَش ].26َي

القُرآن، محاربة في الكفار جهود عن الية تتحدث
وتبين وسلم، عليه الله صلى الله رسول أماما والوقوفا

سيخسرون. الذين وهم ذلك، في ينجحوا لن أنهم

في الدخول عن أتباعهم ينهون الكفار وقادة زعماء كان
وينأون وسلم، عليه الله صلى الله رسول ومتابعة السلما،

به. اليمان عن ويبتعدون عنه، هم

ْفَنُه) على في الهاء وتعود َع عليه الله صلى الله رسول (
قريش زعماء أي: ينهى والحق، القُرآن من معه وما وسلم،
وهم وسلم، عليه الله صلى بالرسول اليمان عن أتباعهم

عنه. ويبتعدون ينأون

في الولى جريمتين: الجريمة الزعماء هؤلء ارتكب لقُد
اليمان.. عن وابتعدوا ونأوا كفروا حيث أنفسهم، حق

اليمان. عن نهوهم حيث الخرين، حق في الثانية والجريمة

وإبطال الحق، على القُضاء والنهي النأي من وهدفهم
ّلب وسلم، عليه الله صلى الرسول دعوة عليه، والتغ

النهاية. في وهزيمته

أخرى آيات الخبيثة والوسائال الجرائام هذه إلى وأشارت
َقاَل قوله منها القُرآن، في َو ِذيَن تعالى: ( ّل َفُروا ا َل َك

ُعوا ْفَسَم َذا َت َه ْفَرآِن ِل ُقُ ْفَل ْفَوا ا َغ ْفَل ِه َوا ْفَم ِفي ُك ّل َع ُبوَن) [فصلت: َل ِل ْفَغ َت
26.[

وأن للقُرآن، يستمعوا ل أن أتباعهم من الكفر قادة طلب
ّوشوا فيه يلغوا ُيش لنهم الخرون، يسمعه لئل عليه، و

نسرعا لنه له، استمعوا إذا به الخرون يؤمن أن يخشون
اللغو هو عندهم والحل فيه، ويؤثر القُلب يدخل ما

له!. يستمعوا لئل والتشويش

وفي القُرآن؟ً على والتشويش اللغو في الكفار ينجح هل
ْفَون عندما انتشاره إيقُافا َه أن يمكن وهل عنه؟ً وينأون ين
ويهزموه؟ً. يغلبوه

)70(والجهاد التوحيد منبر



وعود القرآن 
بالتمكين للسإلما

وقررت المسألة، الية حسمت بالنفي. وقد الجواب
ِإن الخاسرون بأنهم للقُرآن، حربهم نتيجة َو الهالكون: (

ُكوَن ِل ْفَه ّ ُي ْفَم ِإل ُه ُفَس ُعُروَن). َوَما َأن ْفَش َي

المحددة، الجملة بهذه صيغ قاطع، قرآني وعد وهذا
الهلك وحصرت انتصارهم، أو نجاحهم إمكانية نفت حيث
ًا و"إل" الستثنائاية "إن" النافية، اجتماع أن ومعلوما بهم، مع
ِإن على يدل َو ُكوَن الحصر: ( ِل ْفَه ّ ُي ْفَم ِإل ُه ُفَس ُعُروَن). َوَما َأن ْفَش َي

:العواقب في يفكرون ل الكفار

والمستقُبل- يهلكون والحاضر الماضي في –الكفار إن
بأنفسهم، لنفسهم العذاب ويجلبون بأنفسهم، أنفسهم

بأهله. إل السيئ المكر يحيق ول بأيديهم، قبورهم ويحفرون

َوَما بعواقب الشعور عنهم الية نفت ولذلك المور: (
ُعُروَن). ْفَش َي

بعصبية القُرآن يحاربون هائاجون، متوترون حاقدون إنهم
والمؤامرات، الخطط ويرسمون ونزق، وتشنج

أنهم ويظنون والوسائال، الساليب مختلف ويستخدمون
القُرآن.. وما على وسيقُضون مسعاهم، في سينجحون

وأن حربهم، في سيفشلون أنهم المساكين هؤلء درى
ًا منها سيخرج القُرآن ًا قوي ًا، ظافر الذين وهم متصور
وينهزمون. ويخسرون يهلكون

ولو وهياجهم، تخطيطهم غمرة في يشعرون كانوا ولو
فقُد لحربهم، البائاسة ةسالتعي النهاية هذه يرون كانوا

عنها.. يتخلون

التاريخ وسجل الية، هذه في القُرآني الوعد تحقُق وقد
من ويطلبون عنه، وينأون عنه ينهون كانوا الذين مصير

عليه! والتشويش فيه واللغو للقُرآن الستماع عدما أتباعهم
ونتذكر للقُرآن، حربهم ونتائاج قريش، زعماء مصير ولنتذكر

حربهم في المدينة في واليهود المنافقُين جهود نتائاج
للقُرآن، المختلفة الكفر قوى حروب ونتذكر للقُرآن،
ًا، حرب كل من القُرآن خروج ونلحظ الفشل ووقع منتصر

بأعدائاه!. والهلك والخسارة

:القرآنية بالوعود الكفار تكذيب
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ًا: قوله ّذَبتعالى: ثالث َك َو ِه  ( ْفَوُمَك ِب َو َق ُه ّق َو ْفَلَح ُقل ا
ْفَسُت ُكم ّل ْفَي َل ِكيٍل، َع َو ُكّل ِب ٍإ ّل َب َقُّر َن َت ْفَس ْفَوفَا ّم َلُموَن) َوَس ْفَع َت

].67-66[النعاما: 

عليه الله صلى لرسوله الله من الية في الخطاب
تكذيب من يجد ما على وتسليته، مواساته بهدفا وسلم،
الحق. من معه بما قومه

الذي بالقُرآن الكفار قومك بّكذ له: لقُد الله يقُول
صواب فيه ما وكل الله، عند من الحق أنه مع معك،

الكافرين لهؤلء تقُول أن فيه. وعليك باطل ول وصحيح،
ً لست المكذبين: أنا قذفا علي يجب عليكم. أي: ل وكيل

وإكراه! إن بقُوة السلما في وإدخالكم قلوبكم، في اليمان
الحجة وإقامة ونصحكم، وتذكيركم دعوتكم في هو واجبي
دعوتي رفضتم وإن فائازين، كنتم لي استجبتم فإن عليكم،

ًا. ذلك يضرني ول خاسرين، كنتم شيئ

بالوعود تكذيبهم بالحق، الكفار تكذيب مظاهر ومن
الحق جنود بين المواجهة نهاية تحدد كانت التي القُرآنية،

في الباطل، وهزيمة الحق بانتصار وتجزما الباطل، وجنود
وكان مسيطرين، غالبين مكة في الكفار فيه كان وقت

الكفار كان فعندما معذبين، مستضعفين المسلمون
وردت ويستهزئاون، يسخرون كانوا الوعود تلك يسمعون

ُكّل تلك تحقُق بتأكيد موقفهم على الية ّل ٍإ الوعود: ( َب َن
َقُّر َت ْفَس ْفَوفَا ّم َلُموَن). َوَس ْفَع َت

صاحبه. يهم الذي المهم، الصادق الخبر هو النبأ
ّقُقُه النبأ واستقُرار واقعية عملية صورة في الواقع، في تح
مشاهدة.

:القرآنية الوعود وتحقق اسإتقرار

السلما بانتصار الجازمة القُرآنية الوعود بالنبأ المراد
تحقُق النبأ باستقُرار والمراد المستقُبل، في الكفر وهزيمة

الرض. على الوعود هذه

ْفَهَزمُا مثلً: قوله ُي ُع تعالى: (َس ْفَم ْفَلَج ّلوَن ا َو ُي ُبَر) [القُمر: َو ّد ال
ًا يتضمن ] نبأ،45 وهزيمة المسلمين بانتصار وعد

ِزما حيث بدر، غزوة في المشركين. واستقُراره الكفار ُه
فعلً.
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ْفَت وقوله ّب َت َدا تعالى: ( ِبي َي أ
َهٍب َ َتّب، َل َنى َما َو ْفَغ ْفَنُه َأ ُلُه َع َما

َلى َكَسَب، َوَما ْفَص َي ًا َس َهٍب) [المسد:  َذاَت َنار ] نبأ،3-1َل
سيعذب بأنه له ووعيد الكفر، على لهب أبي بوفاة بجزما

ما الدنيا في النبأ هذا استقُرار القُيامة.. وكان يوما النار في
ًا مات حيث بدر، غزوة بعد لهب لبي حصل ًا كافر مهموم

ًا. وبذلك وله القُرآن، به وجزما تنبأ ما له تحقُق حزين
نار لهب أبا الله سيدخل حيث القُيامة، يوما آخر استقُرار

جهنم.

ّقُق القُرآن، أنباء باستقُرار الية جزمت وبعدما وتح
ًا وعوده الذين المشركين هددت المستقُبل، في عملي

فقُالت مستحيلً، وقوعها ويجعلون القُرآن، بأنباء يكذبون
ْفَوفَا َوَس َلُموَن). لهم: ( ْفَع َت

تتحقُق، لن أنها وتجزمون القُرآن، بأنباء تكذبون أي: أنتم
أنتم عليهم، وتنتصرون المسلمين، ستغلبون أنكم وتوقنون

ماذا تعرفون ول تشعرون، ول تعلمون ل جاهلون، ذلك في
أنباء استقُرار ترون عندما المستقُبل.. ولكنكم في سيكون
وغبائاكم، جهلكم مقُدار ستعلمون وعوده، وتحقُق القُرآن
ينفعكم، لن العلم هذا وإحباطكم!! ولكن خسارتكم ومقُدار

الوان. فوات بعد سيكون لنه

ِلم ولقُد تحقُقُت عندما القُرآن، أنباء استقُرار الكفار َع
ُأحد بدر في الهجرة، بعد والغزوات المعارك في وعوده و

أنباء استقُرار والروما الفرس وُحنين.. وعلم والحزاب
المنطقُة!. في السلما واستقُر انتشروا عندما القُرآن

وتحقُق القُرآن أنباء استقُرار والصليبيون اليهود وسيعلم
إن القُريب المستقُبل في السلما ينتصر عندما وعوده،

ُكّل شاء ّل ٍإ الله: ( َب َقُّر َن َت ْفَس ْفَوفَا ّم َلُموَن). َوَس ْفَع َت

:الله بعذاب موعودون الكفار

ًا: قوله ّبَكتعالى:  رابع َوَر ِنّي ( َغ ْفَل ِة ُذو ا ْفَحَم ْفَأ ِإن الّر َيَش
ْفَم ُك ْفَب ِه ْفَذ ْفَف ُي ِل ْفَخ َت ْفَس َي ُكم ِمن َو ِد ْفَع ُء ّما َب ُكم َكَما َيَشا َأ ِة ّمن َأنَش ّي ُذّر

ٍما ْفَو ِريَن، َق ُدوَن َما ِإّن آَخ َع ُتم َوَما لٍت ُتو ِزيَن، َأن ْفَعِج ْفَل ِبُم َيا ُق
ِما ْفَو ْفَا َق ُلو ْفَعَم َلى ا ْفَم َع ُك ِت َن َكا ّني َم ْفَوفَا َعاِمٌل ِإ َلُموَن َفَس ْفَع َمن َت

ُكوُن َبُة َلُه َت ِق ِر َعا ّدا ّنُه ال َ ِإ ِلُح ل ْفَف ِلُموَن) [النعاما:  ُي ّظا -133ال
135.[
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والباطل، الحق بين المواجهة سلسلة في اليات هذه
وبين وسلم عليه الله صلى الله رسول بين والصراع

مكة. في المشركين

ًا ليزيده وسلم، عليه الله صلى رسوله الله يخاطب إيمان
ًا ً أعدائاه، على بانتصاره ويقُين له المستقُبل بأن وأمل

ّبَك الله يقُول ولدينه، َوَر ِنّي له: ( َغ ْفَل ِة) فهو ُذو ا ْفَحَم غني الّر
ًا، عباده عن يضره ول منهم، المطيعين طاعة تنفعه ل جميع
لهم بعث بعباده، رحيم غناه مع منهم.. وهو الكافرين كفر

ودلهم القُرآن، عليه وأنزل والسلما، الصلة عليه الرسول
الصالح، والعمل العبادة منهم وقبل الحق، طريق على

وسيئاتهم. ذنوبهم عن وتجاوز

يهدد أن وسلم عليه الله صلى رسوله الله وأمر
ِإن يقُول بأن بالعذاب، الكافرين ْفَأ لهم: ( ْفَم َيَش ُك ْفَب ِه ْفَذ ُي

ْفَف ِل ْفَخ َت ْفَس َي ُكم ِمن َو ِد ْفَع ُء ّما َب ُكم َكَما َيَشا َأ ِة ّمن َأنَش ّي ٍما ُذّر ْفَو َق
ِريَن). آَخ

الله، تعجزون ل وأنتم يريد، لما فعال قادر، قوي أي: الله
َدكم، غيركم واستخلفا إهلككم أراد فإذا ذلك فعل بع

لرادته. مبطل ول لمره، راد ل لنه ؛موأهلكك

قبلكم، من المكذبين بالكفار ذلك فعل قد سبحانه وهو
أهلكهم حيث وغيرهم، فرعون وقوما وثمود وعاد نوح كقُوما

من الله أنشأكم أنفسكم وأنتم بعدهم، آخرين واستخلف
خلفاء وجعلكم أهلكهم قبلكم، من آخرين قوما ونسل ذرية

مكانهم.

ْفَد قوله الية هذه وبمعنى َقُ َل َو َنا تعالى: ( ْفَك َل ْفَه ُقُُروَن َأ ْفَل ِمن ا
ْفَم ُك ِل ْفَب ْفَا َلّما َق َلُمو ْفَم َظ ُه ْفَت ُهم َوَجاء ُل َناِت ُرُس ّي َب ْفَل ْفَا َوَما ِبا ُنو َكا

ْفَا ُنو ْفَؤِم ُي ِلَك ِل َذ ِزي َك ْفَج ْفَومَا َن َقُ ْفَل ِرِميَن، ا ْفَج ْفَلُم ْفَم ُثّم ا ُك َنا ْفَل َع ِئاَف َج َ َخل
ْفَرِض ِفي ل

َ ِهم ِمن ا ِد ْفَع ُظَر َب َنن ْفَيَف ِل ُلوَن) [يونس:  َك ْفَعَم -13َت
14.[

لهم يقُول أن وسلم عليه الله صلى رسوله الله أمر كما
ًا ِإّن مهدد ًا: ( ُدوَن َما متوعد َع ُتم َوَما لٍت ُتو ِزيَن). َأن ْفَعِج ِبُم

ويقُع يأتيكم سوفا العذاب، من به الله وعدكم أي: ما
فإنكم القُوة من ملكتم مهما وأنتم محالة، ل ويصيبكم بكم

ّطلون ول الله، تعجزون ل إرادته. ُتع
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أمران: به الله وعدهم والذي

الدنيا، في للحق حربهم في : فشلهمالول المر
حياة في ورسوخه وانتشاره، وامتداده الحق وانتصار

الله صلى الرسول أياما في حتى هذا، تحقُق الناس. وقد
الكافرين.. على متوالية انتصارات حقُق حيث وسلم، عليه
العلى، للرفيق وسلم عليه الله صلى انتقُاله بعد تحقُق كما
اليهود حرب اشتداد رغم أيامنا، في حتى يتحقُق زال وما

والمسلمين. السلما ضد والصليبيين

على وحسابهم القُيامة، يوما  بعثهمالثاني: المر
جهنم. نار في تعذيبهم ثم الحق، ضد جرائامهم

:عامل إني مكانتكم على اعملوا

كان الدنيا، في به الله وعدهم ما تحقُق انتظار وفي
ًا وسلم عليه الله صلى الرسول العمل. ولذلك على حريص

للمشركين: قُولي أن وسلم عليه الله صلى رسوله الله أمر
ِما َيا( ْفَو ْفَا َق ُلو ْفَعَم َلى ا ْفَم َع ُك ِت َن َكا ّني َم ْفَوفَا َعاِمٌل ِإ َلُموَن َفَس ْفَع َت

ُكوُن َمن َبُة َلُه َت ِق ِر َعا ّدا ّنُه ال َ ِإ ِلُح ل ْفَف ِلُموَن ُي ّظا ).ال

واستمروا وخطتكم، طريقُتكم على قوما! اعملوا أي: يا
من تشاؤون ما ونفذوا وبرنامجكم، نهجكم على

تشاؤون. كما وحاربوني مخططاتكم،

ًا وأنا عاملون المؤمنون وأتباعي مكانتي، على عامل أيض
وعبادتنا، دعوتنا في نستمر وسوفا مكانتهم، على

والصبر والتحدي، بالمواجهة وحربكم عملكم وسنواجه
ّدينا وعبادتنا ودعوتنا عملنا عن نتوقف ولن والثبات، وتح

وصبرنا.. 

الله ينصرنا وسوفا لنا، المستقُبل أن نوقن ونحن
القُادمة، المواجهات في أمامنا تنهزمون وعندما عليكم،
الحق، على كان ومن معه، الله كان من تعلمون سوفا
والغلبة النصر ونتيجته الدار، عاقبة له تكون ومن

والتمكين!.

ًا والظالمون ظالمون، الكافرون أيها وأنتم دائام
يفلح أو ينجح أن يمكن ل أنه تقُرر الله سنة لن خاسرون،

الظالمون!.
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نحن نقُوله وسلم عليه الله صلى الرسول قاله وما
وغيرهم: اعملوا والمريكان اليهود من السلما، لعداء

والمسلمين، السلما حرب في وخطتكم برنامجكم على
في تفشلون وسوفا وطريقُنا، مكانتنا على نعمل ونحن

الدار، عاقبة لنا وسيجعل عليكم، الله وسينصرنا حربكم،
بإذن المستقُبل في ذلك يتحقُق وعندما للسلما، والتمكين

وهزيمتكم خسارتكم مقُدار تعلمون سوفا الله،
وحسرتكم!!.

*     *     *
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الثاني الفصل
العراف سإورة في القرآني الوعد

الشديدة الحرجة الفترة في نازلة مكية، العرافا سورة
والتي مكة، في السلمية الدعوة بها رتم التي نفسها،
عرضنا الذي السابق، المبحث في ملمحها بعض عن تحدثنا

من كان ولذلك النعاما، سورة في القُرآني الوعد فيه
المشركين، ودعاوى شبهات تفنيد السورة أهدافا

قلوبهم وملء الحجة، المؤمنين وتعليم للحق، والنتصار
وأهله، الكفر وهزيمة وأهله، السلما بانتصار واليقُين بالمل
ذلك. بتحقُيق النافذ الجازما الوعد وتقُديم

(استعراض) طريق عن الهدافا، هذه السورة وحقُقُت
عليهم الكراما الرسل يقُوده الذي الكريم، اليماني الموكب
كان حيث المكذبين، الكافرين مواجهة في والسلما، الصلة
(محطات) خاصة، في يتوقف المتتابع السورة سياق
جولت من جولة كل نهاية فيها يبرز والعظة، للعبرة

الحق، انتصار في تحقُقُت التي والباطل، الحق بين الصراع
وإهلك الكفر وهزيمة المؤمنين، وأتباعهم الرسل ونجاة

الكافرين.

ومر إبليس، ضد السلما عليه آدما بقُصة الستعراض بدأ
ثم صالح، بقُصة ثم هود، بقُصة ثم السلما، عليه نوح بقُصة
والسلما، الصلة عليهم شعيب، بقُصة ثم لوط، بقُصة

أماما السلما عليه موسى قصة أماما طويلة الوقفة وكانت
بني قصة من منوعة لقُطات فيها عرضت فرعون،

الله!. شرع على لخروجهم وأدانتهم إسرائايل،

إيمانية، قرآنية حقُيقُة على الهادفا الستعراض ودل
في وفشلهم الكافرين، أهله وإهلك الباطل، هي: هزيمة

في لهم والتمكين وأهله، الحق وانتصار الحق، مواجهة
الرض.

آيات من القُرآني للوعد المقُررة الحقُيقُة هذه وتؤخذ
التالية:  السورة

:الثلثة الجال عن الحديث

ُكّلتعالى:  أولً: قوله ِل َو ٍة ( َذا َأَجٌل ُأّم ِإ ْفَم َجاء َف ُه ُل َ َأَج ل
ْفَأِخُروَن َت ْفَس َعًة َي َ َسا ِدُموَن) [العرافا:  َول ْفَقُ َت ْفَس ].34َي
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عمر انتهى ما فإذا وآجالها، المم أعمار عن الية تتحدث
وزالت. انتهت أجلها، وجاء أمة

ً للمخلوقات الحكيم الله جعل لقُد ثلثة: آجال

:إنسان كل أجل

لكل الله حدد حيثإنسان:  بكل الخاص - الجل1
ّدر عمره، إنسان أجله، ودنا عمره انتهى فإذا أجله، له وق
وأماته. قبَضه

من عديدة آيات عليها، المتفق الحقُيقُة هذه وقررت
ّلُه قوله منها القُرآن؛ ّفى تعالى: (ال َو َت ُفَس َي َْفَلن َها ِحيَن ا ِت ْفَو َم

ِتي ّل ْفَم َوا ْفَت َل َها ِفي َتُم َناِم ْفَمِسُك َم ُي ِتي َف ّل َها َقَضى ا ْفَي َل ْفَوَت َع ْفَلَم ا
ْفَرِسُل ُي ْفَخَرى َو ُْفَل َلى ا ].42ُمَسّمى) [الزمر:  َأَجٍل ِإ

روحه، لقُبض الموت ملك وأتاه إنسان، أجل دنا وإذا
قال الجل، يؤّخر ل لنه له، يستجاب ل فإنه التأخير، وطلب

ُقُوا َأنِف َو ُكم ّما ِمن تعالى: ( َنا ْفَق ْفَبِل ّمن َرَز ِتَي َأن َق ْفَأ ُكُم َي َد َأَح
ْفَوُت ْفَلَم ُقُوَل ا َي ْفَوَل َرّب َف ِني َل َت ْفَر َلى َأّخ ِريٍب َأَجٍل ِإ َق َق ّد َأّص َف
ُكن َأ ِلِحيَن، ّمَن َو َلن الّصا َؤّخَر َو ّلُه ُي ًا ال ْفَفس َذا َن َها َجاء ِإ ُل َأَج
ّلُه ِبيٌر َوال ُلوَن) [المنافقُون:  ِبَما َخ ْفَعَم ].11-10َت

:أمة كل أجل

دجيو الذي هو فاللهأمة:  بكل المتعلق - الجل2
ّكن المة النعم، من بالعديد عليها وينعم الرض، في لها ويم

عمرها، لها يحدد سبحانه وهو وشكره، بذكره ويطالبها
ًا ويقُدر ًا زمن ودها..جوو ونفوذها وسلطانها، لقُوتها معين

عليها، وقضى أمره، بها الله أوقع المة، أحل جاء فإذا
السابقُين، القواما مع فعل كما وإهلكها، بتدميرها إما وذلك
نفوذها، وإزالة بإضعافها وإما وثمود، وعاد حنو كقُوما

ّلص سلطانها. وتقُ

وكما الماضي، في والهنود والفرس الروما مع حصل كما
والنكليز والطليان، انبكالس معاصرة؛ قوية أمم مع حصل

واللمان!. والروس

ّددة المم آجال عن القُرآن وتحدث آيات، عدة في المح
تعالى: قوله العرافا. منها سورة من الية هذه إلى إضافة
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َوَما َنا ( ْفَك َل ْفَه ٍة ِمن َأ َي ْفَر ّ َق َها ِإل َل َتاٌب َو ُلومٌا، ِك ْفَع ُق ّما ّم ِب ْفَس ْفَن َت ِم
ٍة َها ُأّم َل ْفَأِخُروَن) [الحجر:  َوَما َأَج َت ْفَس ].5-4َي

ْفَو قوله ومنها َل َو ُذ تعالى: ( َؤاِخ ّلُه ُي ّناَس ال ِهم ال ْفَلِم ُظ ّما ِب
َها َتَرَك ْفَي َل ٍة ِمن َع ّب ِكن َدآ َل ْفَم َو ُه َؤّخُر َلى ُي َذا ّمَسّمى َأَجٍل إ ِإ َف
ْفَم َجاء ُه ُل َ َأَج ْفَأِخُروَن ل َت ْفَس َعًة َي َ َسا ِدُموَن) [النحل: َول ْفَقُ َت ْفَس َي
61.[

:الدنيا الحياة أجل

كله، الكون خالق : فاللهبالدنيا المتعلق - الجل3
وشمس وكواكب، ونجوما وأرض، سماوات من فيه بما

ًا، الكون لهذا وقمر. وحدد هذا جاء فإذا أجلً، له وقضى عمر
الحياة وأنهى الكون، هذا الله أزال المحدد، المسمى الجل
والنجوما، والرض والقُمر الشمس على وقضى الدنيا،
الباقية. الدائامة الخرة الحياة تبدأ وبذلك

ّلُه قال ِذي تعالى: (ال ّل َع ا َف َواِت َر ِر الّسَما ْفَي َغ ٍد ِب َها َعَم َن ْفَو َتَر
َوى ُثّم َت ْفَس َلى ا ْفَرِش َع َع ْفَل ْفَمَس َوَسّخَر ا َقَُمَر الّش ْفَل ِري ُكّل َوا ْفَج َي

].2ّمَسّمى) [الرعد:  َلَجٍل

أو توقف دون السنين، مليين يجريان والقُمر فالشمس
ً لهما حدد الله لكن تلف، أو عطب جاء إذا مسمى، أجل
عليهما. وقضى أفناهم

َنا تعالى: (َما قال ْفَقُ َل َواِت َخ ْفَرَض الّسَما ْفَل
َ ُهَما َوَما َوا َن ْفَي ِإّل َب

ّق ْفَلَح َأَجٍل ِبا والرض ]. فالسموات3ّمَسّمى) [الحقُافا:  َو
وأزال الله، أفناهما جاء إذا محدد، معين مسمى أجل لهما

الخرة. الحياة وبدأت الدنيا، الحياة

:وتعاقبها المم تدافع

أمة، لكل المحدد الجل عن العرافا سورة وحديث
ًا يقُدما ًا، وعد وإيجاد قوية، أمم وسلطان قوة بإزالة ناجز
ُكّل وارثة أخرى أمم ِل َو ٍة لها: ( َذا َأَجٌل ُأّم ِإ ْفَم َجاء َف ُه ُل َ َأَج ل

ْفَأِخُروَن َت ْفَس َعًة َي َ َسا ِدُموَن). َول ْفَقُ َت ْفَس َي

(تعاقب) حول تاريخية، قرآنية حقُيقُة تقُرر الية وهذه
بينها، والزمان الياما وتداو بينها، فيما وتدافعها المم،

ًا، يولد فالنسان الفراد، مثل أعمار ممفلل يكون ثم صغير
ًا فتى ً فشاب ًا، فكهل ًا ثم فشيخ ًا، عجوز الله.. يتوفاه ثم هرم
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ويقُوى فتية، بحركة وتتحرك المة المم: تنشأ وهكذا
وتشيخ، تكبر ثم المم، باقي وتهابها كلمتها، وتعلو سلطانها،

من وتتحول والسلطة، التأثير من تنتهي ثم وتعجز، تهرما ثم
أمامها! وتعِجز أخرى، لمة لذفت التبعية، إلى القُيادة

القُهار. الواحد القُوي الباقي وسبحان

أمة وانتهت أجلها، جاء عندما اليونان أمة انتهت لقُد
جاء عندما الفرس أمة وانتهت أجلها، جاء عندما الرومان

المؤثر.. الحي السلما وورثها أجلها،

أجلها؛ جاء عندما كبرى أمم الحديث العصر في وانتهت
واليابان.. واللمان والروس والنكليز، كالفرنسيين

العالم، في تتحكم عظمى، وأمة قوية، دولة الن وأمريكة
ّلدة، تكون لن ولكنها يأتيها، أن بد ل أجلً، لها حدد فالله مخ

السيطرة مركز عن وأزالها الله، أنهاها أجلها حان فإذا
السلما الله. وسيرثها عند نافذ وعد وهذا والهيمنة،
الساعة!. قياما حتى العالمين دين الله جعله الذي العظيم،

:والنصر بالفرج تباعهأ بعد موسإى

ًا: قوله َقاَلتعالى ثاني َو ُل : ( ْفَلَم ِما ِمن ا ْفَو َعوَن َق ْفَر َذُر ِف َت َأ
ْفَوَمُه ُموَسى َق ْفَا َو ُدو ْفَفِس ُي ْفَرِض ِفي ِل ل

َ َذَرَك ا َي َتَك َو َه ِل َقاَل َوآ
ّتُل َقُ ُن ْفَم َس ُه َناء ْفَب ِيـي َأ ْفَح َت ْفَس َن ْفَم َو ُه ّنا ِنَساء ِإ ْفَم َو ُه َق ْفَو ِهُروَن، َف َقا

ِه ُموَسى َقاَل ْفَوِم َقُ ُنوا ِل ِعي َت ْفَس ِه ا ّل ْفَا ِبال ِبُرو ْفَص ْفَرَض ِإّن َوا ل
َ ِه ا ّل ِل

َها ُث ِر ُء َمن ُيو ْفَن َيَشا ِه ِم ِد َبا َبُة ِع ِق َعا ْفَل ّتقُِيَن، َوا ْفَلُم ْفَا ِل ُلو َنا َقا ِذي ُأو
ْفَبِل ِمن َنا َأن َق ِتي ْفَأ ِد َوِمن َت ْفَع َنا َما َب َت ْفَئ ْفَم َعَسى َقاَل ِج ُك ّب َأن َر

ِلَك ْفَه ْفَم ُي ُك ّو ُد ْفَم َع ُك َف ِل ْفَخ َت ْفَس َي ْفَرِض ِفي َو ل
َ ُظَر ا َين ْفَيَف َف ُلوَن) َك ْفَعَم َت

].129-127[العرافا: 

موسى قصة مشاهد من مشهد عن اليات هذه تتحدث
الدللة منها المسلمون ليأخذ فرعون، مع السلما عليه

والعبرة.

بموسى السحرة إيمان عن السابقُة اليات حديث وكان
بالقُتل وتهديدهم بذلك، فرعون ومفاجأة السلما، عليه

والفناء. والهلك والصلب

ضد لفرعون، المل تهييج عن تتحدث فإنها اليات هذه أما
ّعد قتلهم، على وتحريضه المؤمنين، وأتباعه موسى وتو
نسائاهم. واستحياء أبنائاهم بقُتل فرعون
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بدعوة والتهديد، الوعيد هذا السلما عليه موسى وواجه
عليه، والتوكل به، والستعانة بالله، اليمان إلى أتباعه

العذاب.. من يلقون ما كل على والصبر

وليس لله فالرض والنجاة، والخلص الفرج ووعدهم
عباده ويورثها الظالمين، الطغاة يزيل والله لفرعون،
الصابرين. المؤمنين

ّترين كانوا إسرائايل بني ولكن ضيقُي نزقين، متو
ولم السلما، عليه موسى لوصية يستجيبوا فلم الصدور،

َنا وآذوه به، بّشرهم ما يأُخذوا ِذي ُأو ْفَبِل ِمن قائالين: ( َأن َق
َنا ِتي ْفَأ ِد َوِمن َت ْفَع َنا). َما َب َت ْفَئ ِج

:المم بين الوراثة إلى يشير موسإى

وصبره هدوءه يفقُد لم السلما عليه موسى ولكن
والنصر بالخلص والوعد بالفَرج، البشرى لهم وأعاد عليهم،

َعَسى وقال والتمكين، ْفَم لهم: ( ُك ّب ِلَك َأن َر ْفَه ْفَم ُي ُك ّو ُد َع
ْفَم ُك َف ِل ْفَخ َت ْفَس َي ْفَرِض ِفي َو ل

َ ُظَر ا َين ْفَيَف َف ُلوَن). َك ْفَعَم َت

ربانية سنة إلى أنظارهم السلما عليه موسى لفت لقُد
ُينهي حيث المم، بين والوراثة التداول سنة هي مطردة،

بأمة ويأتي أجلها، ويحين عمرها، ينتهي عندما المة، الله
الرض. في وترثها السلطة، في تخلفها مكانها، جديدة

من والعذاب الهلك فاستحق وظلم، فرعون طغى ولقُد
في الستخلفا فاستحقُوا آمنوا، إسرائايل وبنو الله،

الله!. سنة الرض.. وهذه

مما ومشاهد، لقُطات استعراض السورة آيات وتابعت
].135-130فرعون: [ مع وأتباعه لموسى ذلك بعد جرى

لموسى وعده وينكث لهم، تعذيبه يزيد فرعون كان وكيف
اليات فهم يحسن ول إسرائايل، بني عن والفراج باليمان،

والعذاب. الهلك بذلك فاستحق قومه، بها الله أخذ التي

:الرض إسإرائيل بني يورث الله

فرعون، وبين السلما عليه موسى بين المواجهة وانتهت
إهلك في الله، سنة مع المتفقُة المعروفة، النهاية

المؤمنين. وإنجاء الظالمين،
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َنا قال ْفَم َقُ َت َفان ْفَم تعالى: ( ُه ْفَن ْفَم ِم ُه َنا ْفَق ْفَغَر َأ َيّم ِفي َف ْفَل ْفَم ا ُه ّن أ
َ ِب

ْفَا ُبو ّذ َنا َك ِت َيا ْفَا ِبآَ ُنو َكا َها َو ْفَن ِليَن، َع ِف َنا َغا ْفَث ْفَوَر َأ ْفَومَا َو َقُ ْفَل ِذيَن ا ّل ْفَا ا ُنو َكا
ُفوَن َع ْفَض َت ْفَس َق ُي ِر ْفَرِض َمَشا ل

َ َها ا َب ِر َغا ِتي َوَم ّل َنا ا ْفَك َها َباَر ْفَت ِفي َتّم َو
ِلَمُت ّبَك َك َنى َر ْفَس ْفَلُح َلى ا ِني َع ِئايَل َب ْفَسَرا ْفَا ِبَما ِإ َبُرو َنا َص ْفَر َدّم َو

ُع َكاَن َما َن ْفَص ْفَوُن َي َع ْفَر ْفَوُمُه ِف َق ْفَا َوَما َو ُنو ِرُشوَن) [العرافا: َكا ْفَع َي
136-137.[

اليم، في وأغرقهم وجنوده، فرعون من الله انتقُم
واستعبادهم الله، بآَيات وتكذيبهم وظلمهم، طغيانهم بسبب
الله. لعباد

مشارقها وأورثهم الرض، في إسرائايل بني واستخلف
كانوا بعدما والتمكين، السلطان أصحاب صاروا ومغاربها،

على لهم مكافأة هذا وكان مستضعفين، الرض في
ْفَت َتّم َو ِلَمُت صبرهم: ( ّبَك َك َنى َر ْفَس ْفَلُح َلى ا ِني َع ِئايَل). َب ْفَسَرا ِإ

لينظر والوراثة، بالستخلفا إسرائايل بني الله وامتحن
يكونوا ولم المتحان، في ينجحوا لم يعملون. لكنهم كيف
سنة عليهم الله.. فحقُت أمر وخالفوا المسؤولية، قدر على
قبلهم!. كان من على حقُت التي الله،

:الرض بوراثة المسلمين وعد

هذه مكة في المستضعفين للمسلمين الله وذكر
بالخلص، والمل بالفَرج، البشرى لهم ليقُدما المشاهد،

الصحابة كان والتمكين. فقُد والستخلفا بالنصر والوعد
من بد ل التي الستضعافا، بمرحلة يمرون مكة في

والتي البلء، على والصبر بالله، بالستعانة تجاوزها،
على والنتصار والتمكين، الستخلفا مرحلة إلى ستقُودهم

الكافرين. أعدائاهم

ًا اليات هذه تضمنت ولذلك ًا وعد صريح، غير ضمني
بني من الله على وأكرما أفضل لنهم واستخلفهم، بنصرهم

بعد. فيما الوعد هذا تحقُق إسرائايل.. وقد

المضطهدون، المستضعفون المسلمون يقُف وعندما
هذه منها يأخذون إسرائايل، بني قصة من اليات هذه أماما

والتمكين!. بالفَرج الواعدة الشارة

)82(والجهاد التوحيد منبر



وعود القرآن 
بالتمكين للسإلما

الثالث الفصل
يونس سإورة في القرآني الوعد

الشديدة الحرجة الفترة في ُأنزلت مكية، يونس سورة
ولذلك مكة، في السلمية الدعوة بها مرت لتيا نفسها،
وسلم، عليه الله صلى الرسول ومواساة تسلية إلى هدفت

والمل، البشرى تقُديم وإلى قومه، أذى من يجده ما على
ليوقنوا وعزائامهم، هممهم ورفع المستضعفين، للمسلمين

ًا ًا يقُين لدينهم. والمستقُبل لهم، المل بأن جازم

ًا السورة آيات وتضمنت ًا وعد للمسلمين، بالتمكين قرآني
ًا ًا ووعيد هذه للكافرين. ومن والخسارة بالهزيمة وتهديد
يلي: ما الواعدة اليات

واسإتخلف الظالمين إهلكا في الله سإنة
:المؤمنين

ْفَدتعالى:  ً- قولهلأو َقُ َل َو َنا ( ْفَك َل ْفَه ُقُُروَن َأ ْفَل ْفَم ِمن ا ُك ِل ْفَب َلّما َق
ْفَا َلُمو ْفَم َظ ُه ْفَت ُهم َوَجاء ُل َناِت ُرُس ّي َب ْفَل ْفَا َوَما ِبا ُنو ْفَا َكا ُنو ْفَؤِم ُي ِلَك ِل َذ َك
ِزي ْفَج ْفَومَا َن َقُ ْفَل ِرِميَن، ا ْفَج ْفَلُم ْفَم ُثّم ا ُك َنا ْفَل َع ِئاَف َج َ ْفَرِض ِفي َخل ل

َ ِمن ا
ِهم ِد ْفَع ُظَر َب َنن ْفَيَف ِل ُلوَن) [يونس:  َك ْفَعَم ].14-13َت

الظالمين إهلك في الربانية السنة عن اليتان تتحدث
المم استخلفا في الربانية والسنة المجرمين، الكافرين
بينها. الياما وتداول وتوارثها،

كفروا لنهم السابقُين، المجرمين الظالمين أهلك فالله
واضطهدوا الناس، وظلموا الرسل، وكذبوا بالحق،

المستضعفين. المؤمنين

بعد من الرض، في خلئاف الجديدة الجيال جعل والله
كيف لينظر بالتمكين، وابتلهم الظالمين، وإهلك دميرت

النعاما على حافظوا واستقُاموا، آمنوا يعملون. فإن
طغوا وإن والتأييد، التمكين عليهم الله وأداما الرباني،
أهلك كما وأهلكهم الله، سنة عليهم حقُت وأجرموا

قبلهم. من الظالمين

لكفار ووعيد والتمكين، بالنصر للمسلمين وعد وهذا
للمؤمنين الله حقُق والهزيمة.. وقد بالذلل قريش

وتهديده، وعيده بالكافرين وأوقع بالنصر، وعده الصابرين
السلمية. الجهادية الغزوات في حصل بما
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:بالقرآن الكفار تحدي

ًا- قوله َوَماتعالى:  ثاني َذا َكاَن ( ْفَرآُن َهـ ُقُ ْفَل َتَرى َأن ا ْفَف ُي
ِه ُدوِن ِمن ّل ِكن ال َلـ َق َو ِدي ْفَص ِذي َت ّل ْفَيَن ا ِه َب ْفَي َد ْفَفِصيَل َي َت َتاِب َو ِك ْفَل ا
َ ْفَيَب ل ِه َر َلِميَن، ّرّب ِمن ِفي َعا ْفَل ْفَما ا ُلوَن َأ ُقُو ُه َي َتَرا ْفَف ْفَل ا ْفَا ُق ُتو ْفَأ َف

ٍة ِه ِبُسوَر ِل ْفَث ْفَا ّم ُعو ْفَد ُتم َمِن َوا ْفَع َط َت ْفَس ِه ُدوِن ّمن ا ّل ْفَم ِإن ال ُت ُكن
ِقيَن، ِد ْفَل َصا ْفَا َب ُبو ّذ ْفَم ِبَما َك ْفَا َل ُطو ِه ُيِحي ْفَلِم ِع َلّما ِب ْفَم َو ِه ِت أ

ْفَ ُلُه َي ِوي ْفَأ َت
ِلَك َذ ّذَب َك ِذيَن َك ّل ْفَم ِمن ا ِه ِل ْفَب ْفَر َق ُظ ْفَيَف َفان َبُة َكاَن َك ِق َعا

ِلِميَن) [يونس:  ّظا ].39-37ال

أن يمكن ل وأنه الله، كلما القُرآن أن الولى الية تقُرر
ّدق وهو الله، دون من مفترى يكون الربانية للكتب مص

شيء، كل فيه الله فّصل وقد والنجيل، كالتوراة السابقُة
وصواب. وصدق حق فيه ما وكل

فهم القُرآن، ضد الكفار مزاعم الثانية الية وتبطل
ّتهمون القُرآن افترى بأنه وسلم عليه الله صلى الرسول ي

افتراء.. الله إلى ونسبه واختلقُه،

ّدتهم ولذلك هي بسورة التيان منهم طلبت بأن الية تح
بمن والستعانة وأسلوبه، وبلغته فصاحته في القُرآن مثل

السورة وقدموا ذلك، في نجحوا فإن ويستطيعون، يريدون
،ىمفتر القُرآن وكان كلمهم، في صادقين كانوا المطلوبة،

في كاذبين كانوا ذلك عن عجزوا وإن الله، عند من وليس
ًا وأن الله، عند من القُرآن أن وثبت مزاعمهم، هو محمد

وسلم. عليه الله صلى الله رسول

:القرآن بوعود الكفار تكذيب

ًا تتضمن فإنها الثالثة الية أما ًا تهديد للكفار ووعيد
ًا بالعقُاب، ًا ووعد بالنصر. للمؤمنين مشرق

التكذيب إلى دفعهم الذي بالجهل، الكفار الية تصف
ْفَل جملة بالقُرآن َب ْفَا وتفصيلً: ( ُبو ّذ ْفَم ِبَما َك ْفَا َل ُطو ِه).. ُيِحي ْفَلِم ِع ِب

ًا يحيطوا لم إنهم ومضامينه، بمعانيه ول بالقُرآن، علم
يجهلونه؟ً. بشيء كذبوا فكيف

ًا يحيطوا لم التي القُرآنية الحقُائاق ومن بها علم
للمسلمين، والتمكين بالنصر القُرآن وعود فكذبوها،

قطعت آيات سمعوا للكافرين.. فقُد والهزيمة وبالخسارة
وكذبوا وقوعها، وأنكروا تحقُقُها، فاستبعدوا الوعود، تلك
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المسلمون عليهم يتغلب أن الممكن من تساءلوا: هلو بها،
ًا ول قوة يملكون ل أمامهم؟ً مستضعفون وهم ول سلطان

ًا؟ً!. أرض

الوعود تحقُق واستبعادهم تكذيبهم، على الية وترد
َلّما القُرآنية، َو ْفَم بقُولها: ( ِه ِت أ

ْفَ ُلُه). وهذه َي ِوي ْفَأ وعيد الجملة َت
بهم!. العذاب وقوع بقُرب لهم، وتهديد

ما وقوع تحقُق قرب على يدل إطماع، "لما": حرفا
بعده، المضارع الفعل يجزما جزما، حرفا بعدها. وهي

حرفا حذفا جزمه وعلمة مجزوما، و"يأتهم": مضارع
على "هم" يعود "يأتيهم". والضمير أصله العلة،

ّدما، به مفعول نصب محل في وهو المشركين، مقُ
على "تأويله" يعود في والضمير مؤخر، و"تأويله": فاعل

القُرآن.

َلّما َو ْفَم فمعنى: ( ِه ِت أ
ْفَ ُلُه): لم َي ِوي ْفَأ القُرآن آيات تأويل يتم َت

كذب ولذلك الكافرين، وهزيمة المسلمين، بانتصار الواعدة
بها. الكافرون

:القرآن في للتأويل معنيان

هنا؟ً. التأويل معنى ما

إلى الشيء رد أو والمآَل، بةقالعا بيان بمعنى التأويل
الدقيق. مآَله أو الصحيح، معناه وتحديد منه، المرادة غايته

صورتان: له القُرآن في والتأويل

اللبس إزالة على تقُومانظرية:  صورة –الولى
صريح، آخر نص على بحمله وذلك الكلما، عن والغموض

المتشابهات اليات تأويل هو إليه. وهذا ورده محكم، واضح
طريق عن عنها، الشتباه بإزالة وذلك القُرآن، في القُليلة
القُرآن. في الكثيرة المحكمات اليات على حملها

ببيان  وذلكمستقبلية: عملية الثانية- صورة
مستقُبلي أمر عن الية تتحدث فعندما للية، والمآَل العاقبة
ًا حديثها يكون قادما، ًا، وعد الوعد ذلك يتحقُق وعندما نظري

ذلك يكون تطبيقُية، واقعية عملية صورة في النظري،
ً الوقوع مآَلها. يتحقُق به لنه لها، تأويل
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:بالنصر القرآنية للوعود العملي التأويل

وإزهاق الحق بانتصار المكية السور في القُرآنية الوعود
ًا كانت الباطل، تحتاج الوعود وهذه مجردة، نظرية وعود

على وتطبيق وتنفيذ، إنجاز إلى أي: تحتاج "تأويل"، إلى
لها. عملي تأويل الرض على فوقوعها الرض،

القُمر: سورة في تعالى قوله في القُرآني الوعد إن
ْفَهَزمُا ُي ُع (َس ْفَم ْفَلَج ّلوَن ا َو ُي ُبَر) وعد َو ّد القُرآن قطعه نظري، ال

فكان بدر، غزوة في الوعد هذا تحقُق مكة.. وقد في
الخطاب بن عمر قال ولذلك "تأويلً" له، وتحقُقُه وقوعه
كان يومئذ". وبذلك الية تأويل عنه: "فعرفت الله رضي
الرض. على مضمونها تحقُق الية تأويل

َلّما قوله معنى إذن َو ْفَم تعالى: ( ِه ِت أ
ْفَ ُلُه): لم َي ِوي ْفَأ تتحقُق َت

العملي، تأويلها يتم ولم الواعدة، القُرآنية الوعود الن حتى
الكافرون. بها كذب ولذلك

على يدل لنه "لما" مقُصود، الطماع حرفا واختيار
الوعود تلك تأويل أتاهم وقد التأويل، ذلك مجيء قرب

بعدها. وما بدر، غزوة في القُرآنية

َلّما هو هذا أن على والدليل َو ْفَم معنى: ( ِه ِت أ
ْفَ ُلُه) قول َي ِوي ْفَأ َت

ِلَك بعد الية َذ َك ّذَب ذلك: ( ِذيَن َك ّل ْفَم ِمن ا ِه ِل ْفَب ْفَر َق ُظ ْفَيَف َفان َك
َبُة َكاَن ِق ِلِميَن). َعا ّظا ال

معاني من بعلمه يحيطوا لم بما مكة كفار كذب أي: كما
الكفار كذب كذلك المستقُبلية، وأخباره ووعوده القُرآن،

رسلهم. به أخبرهم بما السابقُين

أهلكهم لقُد السابقُين؟ً المكذبين بالكفار الله فعل فماذا
كذبوا التي والوعود الخبار تأويل أتاهم وبذلك ودمرهم،

سيئة. فانظر السابقُين الظالمين عاقبة كانت بها.. وبذلك
العبرة. منها وخذ عاقبتهم، كانت كيف

تأويل سيأتيهم بأنه بالقُرآن، المكذبين للكفار تهديد وهذا
المكذبين. من سبقُهم من التأويل أتى كما به، كذبوا ما

بالنصر مكة في المستضعفين للمؤمنين وعد وهذا
معناه للكفار، والتهديد الوعيد آيات تأويل لن والتمكين،
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بعد الغزوات في حصل ما عليهم.. وهذا المسلمين انتصار
مكة. بفتح انتهت التي الهجرة،

:العذاب الكفار انتظار

ًا- قوله ْفَلتعالى: ثالث َه َف ِظُروَن  ( َت ّ َين ْفَثَل ِإل ِما ِم ّيا ِذيَن َأ ّل ا
ْفَا ْفَو َل ْفَم ِمن َخ ِه ِل ْفَب ْفَل َق ْفَا ُق ِظُرو َت ّني َفان ُكم ِإ َع ِريَن، ّمَن َم ِظ َت ْفَلُمن ُثّم ا
َنّجي َنا ُن َل ِذيَن ُرُس ّل ْفَا َوا ُنو ِلَك آَم َذ ًا َك ّقُ َنا َح ْفَي َل ِنيَن) ُننِج َع ْفَؤِم ْفَلُم ا

].103-102[يونس: 

في بالعذاب، للكافرين آخر وعيد اليتين هاتين في
والفَرج. بالنجاة للمؤمنين جديد وعد مقُابل

يحصل أن يتوقعون وماذا المكذبون؟ً الكفار ينتظر ماذا
ّذبون وهم لهم؟ً الله صلى الرسول ويكذبون المؤمنين، يع
السلما!. ويحاربون وسلم، عليه

المكذبين للكفار حصل الذي مثل إل لهم يحصل لن
لن وفرعون، وثمود وعاد نوح كقُوما قبلهم، من المحاربين

قحال حارب من تتبدل: كل ول تتغير ل التي الله سنة هذه
سيئة عاقبة النهاية في وتنتظره محالة، ل مهزوما فهو

التي العاقبة، هذه نحو يسيرون قريش مظلمة. فكفار
قبلهم!. من الذين وصلها

يقُول أن وسلم عليه الله صلى رسوله الله أمر ولذلك
ْفَا ِظُرو َت َفان ّني لهم: ( ُكم ِإ َع ِريَن). ّمَن َم ِظ َت ْفَلُمن ا

ًا تروا أن أي: انتظروا أياما مثل قاسية، سوداء أيام
فإنه بكم، العذاب وقوع وانتظروا قبلكم، من الذين الكفار
عليكم، المسلمين انتصار وانتظروا محالة، ل آتيكم

وهزيمتكم. إذللكم وانتظروا

تحقُق كله، هذا تحقُق رظأنت المنتظرين، من معكم وأنا
لي اليجابي الجانب وتحقُق ،معليك السلبي الجانب

ولتباعي..

:والنجاة النصر المؤمنين انتظار

وماذا المؤمنون، ينتظر ماذا التالية الية ذكرت وقد
المؤمنين الله يبشر حيث الله، عند الخير من يأملون
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ُثّم والمان والخلص بالنجاة َنّجي والفوز: ( َنا ُن َل ِذيَن ُرُس ّل َوا
ْفَا ُنو ِلَك آَم َذ ًا َك ّقُ َنا َح ْفَي َل ِنيَن). ُننِج َع ْفَؤِم ْفَلُم ا

هذه يحدد كان الذي القُرآني، القُصص في واضح وهذا
وصالح هود إلى نوح من قومه، مع نبي كل لقُصة النهاية

ينهي كان فالله والسلما، الصلة عليهم وغيرهم، وشعيب
المعادين، الكفار بإهلك وقومه، الرسول بين المواجهة

تتخلف. ل التي الله سنة وأتباعه. فهذه الرسول وإنجاء

ًا الله وقطع ًا وعد اختلفا على المؤمنين، بإنجاء جازم
ِلَك الزمان َذ َك ًا والمكان: ( ّقُ َنا َح ْفَي َل ِنيَن). ُننِج َع ْفَؤِم ْفَلُم ا

المؤمنين فإنجاء نافذ، ناجز ووعده الميعاد، يخلف ل الله
ّدره أمر الكافرين إهلك عند وأمضاه، وأنفذه الله، ق

الله وجعله عليه، حق أنه بإخبارهم المؤمنين على وتفضل
ًا ًا عليه حقُ ً منه تكرم سبحانه. وفضل

ووعد للكافرين، وتهديد وعيد من اليتين في ما وتحقُق
بعد السلمية الغزوات في وذلك للمؤمنين، مشرق

الهجرة.

عليه الله صلى الله رسول ينتظره كان ما تحقُق وبذلك
ْفَل وشر له خير من وسلم ُق ْفَا لعدائاه: ( ِظُرو َت ّني َفان ُكم ِإ َع َم

ِريَن). ّمَن ِظ َت ْفَلُمن ا

في تأويله وانتظار الله، وعد بتحقُق الجازما اليقُين بهذا
مع المعاصرون المجاهدون المسلمون يتعامل الواقع، عالم

وغيرهم! والمريكان اليهود من أعدائاهم

:الوعد يتحقق حتى والصبر التباع

ًا- قوله ْفَلتعالى رابع ُق َها َيا : ( ّي أ
ّناُس َ ْفَد ال ُكُم َق َجاء

ّق ْفَلَح ْفَم ِمن ا ُك ّب َدى َفَمِن ّر َت ْفَه ّنَما ا ِإ ِدي َف َت ْفَه ِه َي ْفَفِس َن َضّل َوَمن ِل
ّنَما ِإ َها َيِضّل َف ْفَي َل ْفَا َوَما َع َن ُكم َأ ْفَي َل ِكيٍل، َع َو ْفَع ِب ِب ّت ْفَيَك ُيوَحى َما َوا َل ِإ

ْفَر ِب ْفَص ّتَى َوا ُكَم َح ْفَح ّلُه َي َو ال ُه ْفَيُر َو ِكِميَن) [يونس:  َخ ْفَلَحا -108ا
109.[

تريد التي المكية، يونس سورة خاتمة اليتان هاتان
واليقُين، بالمل قلوبهم وملء الحق، على المؤمنين تثبيت

والتمكين. بالنصر لهم الصادقة الوعود وتقُديم
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دعوته يبلغ أن وسلم عليه الله صلى رسوله الله يأمر
ًا، للناس لهم: أنا ويقُول الحجة، عليهم يقُيم وأن جميع
وأقمت الحق، لكم قدمت وقد جميعا، إليكم الله رسول

عندكم، مهمتي انتهت وبذلك والبراهين، الدلة عليه
أفلحتم وآمنتم؛ الهدى قبلتم فإذا عليكم، التالية والخطوة

ً لست وأنا الخاسرين، كنتم رفضتموه وإن وفزتم، وكيل
قلوبكم!. في اليمان قذفا علي يجب ول عليكم،

التبليغ بعد وسلم عليه الله صلى الله رسول يفعل ماذا
موعود تحقُق ينتظر وهو يفعل ماذا الحجة؟ً وإقامة والبيان
الله؟ً.

لهم: قال عندما الله، موعود تحقُق ينتظر كان
ْفَا ِظُرو َت َفان ّني ( ُكم ِإ َع ِريَن) وهو ّمَن َم ِظ َت ْفَلُمن فترة في ا

ْفَع الله قول ويطبق ينفذ النتظار ِب ّت َوا ْفَيَك ُيوَحى َما له: ( َل ِإ
ْفَر ِب ْفَص ّتَى َوا ُكَم َح ْفَح ّلُه َي َو ال ُه ْفَيُر َو ِكِميَن). َخ ْفَلَحا ا

بأمرين: الله أمره لقُد

ْفَع شرع : اتباعالول ِب ّت َوا ْفَيَك). وذلك ُيوَحى َما الله: ( َل ِإ
القُرآن، في الله أنزلها التي والتوجيهات، الوامر بتنفيذ

والحركة الخلقية، والمشاعر التعبدية، بالشعائار والمتعلقُة
أمامهم. والصمود العداء، ومواجهة الدعوية،

ْفَر) وهو  الصبرالثاني: ِب ْفَص َوا مطلق، شامل عاما صبر (
ًا يقُدما تجاوز إلى ويدفعهم الحق، على يثبتهم للمؤمنين، زاد

ويقُين. أملو وهمة بعزيمة النصر انتظار مرحلة

وينهي والكافرين، المؤمنين بين الله يحكم وسوفا
وعيده ويوقع للمؤمنين، وعده ويحقُق بينهم، المواجهة

الحاكمين. خير سبحانه وهو للكافرين،

تنفيذ بالنصر، لنا الله وعود تحقُيق ننتظر ونحن ناُزاد
ْفَع في المذكورين المرين ِب ّت َوا ْفَيَك ُيوَحى َما الية: ( َل ِإ

ْفَر).. التباع ِب ْفَص الجميل، والصبر اله، لشرع الصادق الجاد َوا
والجهد والمل، بالبشرى المقُرون اليجابي، والنتظار
والعمل.
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الرابع الفصل
هود سإورة في القرآني الوعد

نفسها، الحرجة الفترة في وأنزلت مكية، هود سورة
هدفت ما إلى وهدفت قبل، من ملمحها عن تحدثنا التي
الفترة، تلك في النازلة الخرى والسور يونس، سورة إليه
خاصة، ملمح ذات خاصة، بشخصية سورة كل تميز مع

حقُائاقُها. وتقُرير موضوعاتها، عرض في خاصة وطريقُة

وسلم عليه الله صلى النبي بتثبيت هود سورة وقامت
والمل، باليقُين قلوبهم وملء الحق، على والمؤمنين

استعراض خلل من الكفر، وهزيمة السلما، بانتصار
وصالح، وهود، وهم: نوح، أقوامهم، مع الرسل قصص

الصلة عليهم وموسى، وشعيب، ولوط، وإبراهيم،
التسلسل وفق الرسل ذكر ترتيب والسلما. وكان

التاريخي.

هو قومه مع هؤلء من رسول كل قصة من والمذكور
من موقفهم وذكر لقُومه، الدعوة بتبليغ الرسول قياما

بينه ونقُاش حوار من جرى ما بعض استعراض ثم دعوته،
والتكذيب الكفر على وإصرارهم لهم، وتحديه وبينهم،

وأتباعه الرسول بإنجاء معهم، قصته خاتمة ذكر ثم والعداء،
المكذبين. أعدائاه وإهلك ن،يالمؤمن

هذه على والتركيز الستعراض، هذا من والهدفا
على المؤمنين تثبيت هو رسول، كل قصة من المشاهد

والتحدي، المواجهة على وعزائامهم هممهم وتقُوية الحق،
واستشرافهم الدعوات، في الله سنة إلى أنظارهم ولفت
بالتمكين المأمول، المستقُبل نحو ونظرتهم الكبير، المل
لعدائاهم!. والهزيمة لهم،

ما ذكر في والوعد، والتوجيه التثبيت آيات جاءت وقد
إنهاء على التعقُيب في أو وأقوامهم، الرسل بين جرى

يلي: ما أشهرها الفريقُين.. ومن بين المواجهة

:للمتقين العاقبة

قومه، مع السلما عليه نوح قصة على التعقُيب  فيأولً:
وأتباعه نوح وإنجاء بالطوفان، الكافرين بإغراق انتهت التي

بعد الرض إلى إنزالهم ثم السفينة، في المؤمنين
جديد. من الحياة لستئنافا الطوفان،
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ْفَلَك بقُوله ذلك على التعقُيب جاء ِت ْفَن تعالى: ( َباء ِم َأن
ْفَيِب َغ ْفَل َها ا ْفَيَك ُنوِحي َل َها ُكنَت َما ِإ َلُم ْفَع َ َأنَت َت ْفَوُمَك َول ْفَبِل ِمن َق َق

َذا ْفَر َهـ ِب ْفَص َبَة ِإّن َفا ِق َعا ْفَل ِقُيَن) [هود:  ا ّت ْفَلُم ].49ِل

وسلم: ما عليه الله صلى محمد لرسوله الله يقُول
إليك، أوحيناها الغيب، أنباء من نوح قصة من لك ذكرناه

يكونوا لم قومك أن كما قبل، من أنت تعلمها تكن ولم
هذا أن على دليل القُرآن في النباء هذه وورود يعلمونها،

إليك. منا وحي هو إنما مخلوق، تأليف من ليس القُرآن

هابمعن بالصبر، وسلم عليه الله صلى رسوله الله وأمر
انتظار مرحلة في ضروري، زاد الصبر لن الشامل، العاما

النصر.

ِإّن ربانية سنة الية وقررت َبَة مطردة: ( ِق َعا ْفَل ّتقُِيَن) ا ْفَلُم .ِل
في هي الباطل وأصحاب الحق جند بين المواجهة أي: نهاية

ًا فالعاقبة الكافرين، وإهلك المتقُين، إنجاء للمتقُين، دائام
وعليهم والتمكين، والنصر والنجاة بالفرج عليهم الله يمن
بثقُة للعاقبة وينظروا بيقُين، المستقُبل يستشرفوا أن

به!. الله وعدهم ما تحقُيق وينتظروا وأمل،

:السإتخلف في الله سإنة

ًا: عليه هود بين جرى ما بعض السورة آيات  عرضتثاني
السلما عليه هود قاله ما بعض وسجلت قومه، وبين السلما

مكانهم. آخرين واستخلفا إهلكهم انتظاره ومنه لهم،
ِإن قوله في وذلك َف ْفَا تعالى: ( ْفَو ّل َو ْفَد َت َقُ ُكم َف ُت ْفَغ َل ْفَب ْفَلُت ّما َأ ْفَرِس أ

ُ
ِه ْفَم ِب ُك ْفَي َل ِلُف ِإ ْفَخ َت ْفَس َي ّبي َو ًا َر ْفَوم ْفَم َق ُك ْفَيَر َ َغ َنُه َول ًا) َتُضّرو ْفَيئ َش

].57[هود: 

عليكم، الحجة وإقامة الدعوة، تبليغكم علي أي: الواجب
وأعرضتم، وتوليتم دعوتي، رفضتم فإن ذلك، فعلت وقد

الخاسرون، فأنتم والعداء، والتكذيب الكفر على وأصررتم
كما ويهلككم، سيدمركم فالله أنفسكم، على تجنون وبذلك

ول الله، تعجزون ل وأنتم قبلكم، من نوح بقُوما فعل
ًا تضرونه بكفركم.. شيئ

ًا الله وسيستخلف مكانكم، ويأتون يرثونكم، غيركم، قوم
تتخلف. ل التي الله سنة فهذه
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ًا فأنجى سنته، الله حقُق وقد وأهلك معه، والذين هود
َلّما قال الكافرين، قومه َو َنا َجاء تعالى: ( ْفَمُر َنا َأ ْفَي ًا َنّج ُهود

ِذيَن ّل ْفَا َوا ُنو َعُه آَم ٍة َم ْفَحَم ّنا ِبَر ُهم ّم َنا ْفَي َنّج ْفَن َو َذاٍب ّم ِليٍظ، َع َغ
ْفَلَك ِت ٌد َو ْفَا َعا ُدو َياِت َجَح ْفَم ِبآَ ِه ّب ْفَا َر ْفَو َعَص َلُه َو ْفَا ُرُس ُعو َب ّت ْفَمَر َوا ُكّل َأ
ٍر ّبا ٍد، َج ِني ْفَا َع ُعو ِب ْفَت أ

ُ ِه ِفي َو ِذ َيا َهـ ْفَن ّد َنًة ال ْفَع ْفَومَا َل َي ِة َو َياَم ِقُ ْفَل ِإّن َأل ا
ًا ْفَا َعاد َفُرو ْفَم َك ُه ّب َ َر ًا َأل ْفَعد ٍد ُب َعا ِما ّل ْفَو ٍد) [هود:  َق ].60-58ُهو

:الموعود وارتقاب المتواصل العمل

ًا كلما من جرى ما بعض السورة آيات : ذكرتثالث
ذلك مدين. ومن قومه وبين السلما عليه شعيب بين وحوار

َيا لهم. قال وتحديه عليهم شعيب صبر َو ِما تعالى: ( ْفَو َق
ْفَا ُلو ْفَعَم َلى ا ْفَم َع ُك ِت َن َكا ّني َم ْفَوفَا َعاِمٌل ِإ َلُموَن َس ْفَع ِه َمن َت ِتي ْفَأ َي
َذاٌب ِه َع ِزي ْفَخ ْفَن ُي َو َوَم ِذٌب ُه ْفَا َكا ُبو ِقُ َت ْفَر ّني َوا ْفَم ِإ ُك َع ِقيٌب) َم َر
].93[هود: 

َلى َع ْفَم). على معنى: ( ُك ِت َن َكا وخطتكم طريقُتكم َم
وبرنامجكم.

ّلغ بعدما لهم اتضح الدعوة، قومه السلما عليه شعيب ب
يمثله الذي الباطل. الحق وطريق الحق طريقُان: طريق

يمثله الذي والباطل المؤمنون وأتباعه السلما، عليه شعيب
الكافرون. وأتباعهم قومه، من المل

عملي: وبرنامج وطريقُة مكانة منهما فريق ولكل
والعمل والدعوة العبادة على يقُوما ،إيجابي عملي رنامجب

المؤمنون. وأتباعه السلما عليه شعيب به يقُوما الصالح،
والبغي الكفر على يقُوما خبيث، سلبي عملي وبرنامج
الناس، بين والفساد الفساد ونشر والطغيان، والظلم

والبرنامجين. العملين بين وأهله.. وشتان الحق ومحاربة

َيا قومه السلما عليه شعيب تحدى ولذلك َو ِما بقُوله: ( ْفَو َق
ْفَا ُلو ْفَعَم َلى ا ْفَم َع ُك ِت َن َكا ّني َم َعاِمٌل). ِإ

في يسعى منا وكل خطته، وفق يعمل، منا أي: كل
والقُضاء هزيمتي على عاملون فأنتم الخر، عمل إبطال

إزهاق وعلى دعوتي، نشر على عامل وأنا دعوتي، على
أعمل!. وأنا فاعملوا، سلطانكم، على والقُضاء باطلكم،

به الله وعدنا ما ننتظر إننا لكم، وليس لنا والمستقُبل
ّعدكم ما وننتظر والنصر، النجاة من العذاب، من به الله تو
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بكم ذلك يحل وعندما محالة، ل آت هذا أن نوقن ونحن
ْفَوفَا َلُموَن ستعلمون: (َس ْفَع ِه َمن َت ِتي ْفَأ َذاٌب َي ِه َع ِزي ْفَخ ْفَن ُي َو َوَم ُه

ِذٌب). َكا

فقُال: تحديهم، في السلما عليه شعيب واستمر
ْفَا ُبو ِقُ َت ْفَر َوا ّني ( ْفَم ِإ ُك َع ِقيٌب). أي: ارتقُبوا َم بيني الصراع نهاية َر
فالزمن ذلك، أرقب رقيب فأنا بكم، العذاب ووقوع وبينكم،

العلج. من جزء

قومه، مع السلما عليه شعيب قصة إنهاء الله شاء ولما
َلّما والوعيد. قال الوعد حقُق َو َنا َجاء تعالى: ( ْفَمُر َنا َأ ْفَي َنّج
ًا ْفَيب َع ِذيَن ُش ّل ْفَا َوا ُنو َعُه آَم ٍة َم ْفَحَم ّنا ِبَر َذِت ّم َأَخ ِذيَن َو ّل ْفَا ا َلُمو َظ

ْفَيَحُة ْفَا الّص َبُحو ْفَص َأ ْفَم ِفي َف ِه ِر َيا ِثِميَن، ِد َأن َجا ْفَم َك ْفَا ّل ْفَو َن ْفَغ َها َي َ ِفي َأل
ًا ْفَعد َيَن ُب ْفَد ْفَت َكَما ّلَم َد ِع ُد) [هود:  َب ].95-94َثُمو

:الظالمين أخذ في الله سإنة

ًا: من السابقُين، المكذبين مصارع استعراض  بعدرابع
التعقُيب جاء فرعون، وقوما ومدين وثمود وعاد نوح قوما
ِلَك العبرة. قال بأخذ ذلك على َذ ْفَن تعالى: ( َباء ِم ُقَُرى َأن ْفَل ا

ُقُّصُه ْفَيَك َن َل َها َع ْفَن ِئاٌم ِم ٌد، َقآَ ْفَم َوَما َوَحِصي ُه َنا ْفَم َل ِكن َظ َلـ ْفَا َو َلُمو َظ
ْفَم ُه ُفَس ْفَت َفَما َأن َن ْفَغ ْفَم َأ ُه ْفَن ُهُم َع ُت َه ِل ِتي آ ّل ُعوَن ا ْفَد ِه ُدوِن ِمن َي ّل ال

ٍء ِمن ْفَي ْفَمُر َجاء ّلّما َش ّبَك َأ ْفَم َوَما َر ُه ُدو ْفَيَر َزا ِبيٍب، َغ ْفَت ِلَك َت َذ َك َو
ُذ ْفَخ ّبَك َأ َذا َر َذ ِإ ُقَُرى َأَخ ْفَل ِهَي ا ِلَمٌة َو ُه ِإّن َظا َذ ْفَخ ِليٌم َأ ٌد، َأ ِدي َش
ِلَك ِفي ِإّن َيًة َذ ْفَن ل َذاَب َخافَا ّلَم ِة) [هود:  َع -100الِخَر

103.[

الباطل، وجند الحق جند بين جرى ما اليات هذه تلخص
عليهما محمد حتى نوح منذ البشري، التاريخ مدار على

وتدعو الكافرين، الظالمين إهلك وتبرز والسلما، الصلة
فيها كانوا التي والقُرى المدن هي فها آثارهم، ملحظة إلى

حصيد هو ما ومنها أطلله، في قائام هو ما منها باقية،
بكفرهم أنفسهم ظلموا الذين هم الكافرون وأهلها مدّمر،

بهم. وقع لما الله عذاب دفع عن وعجزوا وطغيانهم،

على للحق، المعادين الكافرين أخذ في الله سنة وهذه
للعداء وأخذه جبار، منتقُم والله والمكان، الزمان اختلفا

ًا، يقُصمهم شديد، أليم يعتبر. لمن عبرة ويجعلهم قصم

الذين الصالحون، المؤمنون إل ذلك من يعتبر ل ولكن
هادية. أما إيمانية ببصائار ويتمتعون الخرة، عذاب يخافون

)93(والجهاد التوحيد منبر



وعود القرآن 
بالتمكين للسإلما

على مطموس قلوبهم، على مطبوع فإنه الخرون
ون!!.ظيتع ول يعتبرون ل أبصارهم،

ىالبشر للمؤمنين يقُدما الهادفا المقُصود التعقُيب وهذا
موعود انتظار إلى ويدعوهم الباطل، وهزيمة الحق بانتصار

السير وإسراع المشرق، المستقُبل واستشرافا لهم، الله
ويقُين. بثبات إليه

على الصادقون، المسلمون التعقُيب هذا من ويستفيد
السنة انطباق فترة يعيشون لنهم والمكان، الزمان اختلفا
بانطباق ويفرحون يحاربونهم، الذين أعدائاهم على الربانية

ِلَك قوله َذ َك َو ُذ تعالى: ( ْفَخ ّبَك َأ َذا َر َذ ِإ ُقَُرى َأَخ ْفَل ِهَي ا ِلَمٌة َو َظا
ُه ِإّن َذ ْفَخ ِليٌم َأ ٌد) على َأ ِدي العداء!. أولئك َش

:نيالمؤمن قلوب تثبيت في الوعد أثر

ًا أنباء ذكر من الهدفا بذكر هود سورة : ختمتخامس
وسلم عليه الله صلى الرسول عن ذلك وأثر فيها، الرسل

ووعد بالهزيمة، وتهديدهم العداء، وتحدي والمؤمنين،
تعالى: لنتظاره. قال ودعوتهم والنصر، بالفرج المؤمنين

ّ ُكـل َو ُقُّص ( ْفَيَك ّن َل ْفَن َع َباء ِم ّبُت َما الّرُسِل َأن َث ِه ُن َدَك ِب َؤا ُف
ِه ِفي َوَجاءَك ِذ ّق َهـ ْفَلَح َظٌة ا ْفَوِع ْفَكَرى َوَم ِذ ِنيَن، َو ْفَؤِم ْفَلُم ُقل ِل َو
ِذيَن ّل َ ّل ُنوَن ل ْفَؤِم ْفَا ُي ُلو ْفَعَم َلى ا ْفَم َع ُك ِت َن َكا ّنا َم ُلوَن، ِإ َعاِم

ِظُروا َت ّنا َوان ِظُروَن، ِإ َت ِه ُمن ّل ِل ْفَيُب َو َواِت َغ ْفَرِض الّسَما ل
َ ِه َوا ْفَي َل ِإ َو

ُع ْفَرَج ْفَمُر ُي َل ّلُه ا ُه ُك ْفَد ُب ْفَع ْفَل َفا ّك َو َت ِه َو ْفَي َل ّبَك َوَما َع ِفٍل َر َغا َعّما ِب
ُلوَن) [هود:  ْفَعَم ].123-120َت

فؤاد تثبيت القُرآن، في النبياء قصص ذكر فوائاد من
هذا لن المؤمنين، وقلوب وسلم عليه الله صلى النبي

ولن الواقع، على الله سنن لتطبيق معرض القُصص
هذا وفي المؤمنين، ونجاة الكافرين تدمير القُصص نهايات
قلوبهم. به تطمئن للمؤمنين، وأمل بشرى

يتحدى أن وسلم عليه الله صلى رسوله الله وأمر
ً الكافرين ْفَا قائال ُلو ْفَعَم َلى لهم: (ا ْفَم َع ُك ِت َن َكا ّنا َم ُلوَن، ِإ َعاِم
ِظُروا َت ّنا َوان ِظُروَن). ِإ َت ُمن

جهدكم وابذلوا وبرنامجكم، طريقُتكم على أي: اعملوا
المؤمنون ونحن دعوتي، وإبطال حربي في وطاقتكم
على الثبات في وبرنامجنا، وطريقُتنا مكانتنا على عاملون

الدعوة ونشر مكائادكم، وإبطال أمامكم، والوقوفا الحق،
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نعمل ونحن وسعكم في ما أقصى تعملون بينكم.. أنتم
والزمن لنا، والمستقُبل بيننا، طاقتنا.. والياما في ما أفصى

عليكم. وينصرنا وسيهزمكم معنا، الله لن صالحنا، في

منتظرون فنحن المستقُبل، في بكم سيحل ما وانتظروا
موقنون ونحن عليكم، الغلبة من به، الله وعدنا ما تحقُيق

يخلف ل وعده، منجز والله الله، وعد لنه ذلك، بحصول
الميعاد.

وسلم عليه الله صلى الرسول صالح في الزمن وكان
كانت حتى معدودات، سنوات إل هي فما المؤمنين، وأتباعه
بدأت حتى قصيرة، فترة إل هي وما المدينة، إلى الهجرة

المسلمين، بانتصار وانتهت المشركين، مع المعارك
وخسارتهم. وإذللهم الكافرين، وهزيمة لهم، والتمكين

يلقون الذين المعاصرين، الصادقين المسلمين وعلى
ما لهم يقُولوا أن والمريكان اليهود من والعداوة الحرب

ْفَا لكفار وسلم عليه الله صلى الرسول قاله ُلو ْفَعَم عصره: (ا
َلى ْفَم َع ُك ِت َن َكا ّنا َم ُلوَن، ِإ ِظُروا َعاِم َت ّنا َوان ِظُروَن). ِإ َت ُمن

*     *     *

)95(والجهاد التوحيد منبر



وعود القرآن 
بالتمكين للسإلما

الخامس الفصل
يوسإف سإورة في القرآني الوعد

ًا، مكية يوسف سورة المكية الفترة في وأنزلت أيض
سبق. فيما عنها تحدثنا التي نفسها

قلوب تثبيت في متميزة، خاصة طريقُة يوسف ولسورة
الله وعد ما بتحقُق فيها، واليقُين المل وغرس المؤمنين،

بالوعد، بدأت واحدة، قصة على تقُوما كلها السورةفبه.. 
السورة آيات وتخللت الواقع، أرض في بتحقُقُه وانتهت

فيها. القُاطعة الحقُائاق على للتأكيد عديدة، إشارات

رؤيا الصغير، الطفل رآها رؤيا، بذكر السورة بدأت
الطفل قص ولما المستقُبل، في له شيء بتحقُق واعدة
أحداث للطفل وجرت بالخير، بّشره أبيه على الرؤيا

بالحداث وانتهت عديدة، سنوات استمرت مفاجئة، متتابعة
به. وفيما الله وعده ما وتحقُيق الرؤيا، لتلك عملي بتأويل

القُصة. أحداث على السورة تعقُيبات بعض إلى إشارة يلي

:صغير وهو يوسإف رؤيا

ًا عشر أحد سجود يوسف  رأىأولً: والشمس كوكب
عليه يعقُوب النبي أبيه على ياؤالر هذه وقص له، والقُمر
ًا، بها الب فاستبشر السلما، الله من بشرى واعتبرها خير

ويسعى ليستشرفه بذلك ابنه وأخبر مشرق، بمستقُبل لبنه
ِلَك إليه. قال َذ َك َو ِبيَك تعالى: ( َت ْفَج ّبَك َي ّلُمَك َر َع ُي ِويِل ِمن َو ْفَأ َت
ِديِث َلَحا ِتّم ا ُي َتُه َو ْفَعَم ْفَيَك ِن َل َلى َع َع ُقُوَب آِل َو ْفَع َها َكَما َي َتّم َلى َأ َع

ْفَيَك َو َب ْفَبُل ِمن َأ ِهيَم َق ْفَبَرا َق ِإ ْفَسَحا ِإ ّبَك ِإّن َو ِليٌم َر ِكيٌم) َع َح
].6[يوسف:

ًا الرؤيا هذه الب اعتبر العظيم بالمستقُبل الله، من وعد
والب داخله، في استقُر الذي لبنه، الوعد هذا وألقُى لبنه،

ل الله أن يؤمنان لنهما الله، وعد بتحقُق يوقنان والبن
الميعاد. يخلف

:ليوسإف الله وعد

ًا الطفل يتوقعها لم مثيرة، بداية الحداث : بدأتثاني
غيابة في ألقُوه إذ عليه، إخوته بحقُد فوجئ حيث الصغير،
أوحى عليه، تآَمرهم دهشة يعيش الطفل كان وبينما الجب،
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ًا، منها ويخرج المحنة، هذه من سينجو بأنه له الله سالم
ضده. بجريمتهم إخوانه فيه ّرذكُي يوما وسيأتي

َلّما قال َف ْفَا تعالى: ( ُبو َه ِه َذ ْفَا ِب ُعو ْفَجَم َأ ُه َأن َو ُلو َع ْفَج ِة ِفي َي َب َيا َغ
ْفَلُجّب َنا ا ْفَي ْفَوَح َأ ِه َو ْفَي َل ُهم ِإ ّن َئ ّب َن ُت ْفَم َل ِه ِر ْفَم َأ َذا ِب ْفَم َهـ ُه َ َو ُعُروَن) ل ْفَش َي

].15[يوسف: 

:العزيز بيت في ليوسإف الصغير التمكين

ًا ًا، الُجب غيابة محنة من يوسف الله : أخرجثالث سالم
ّدر ًا ُيباع أن وق ،رمص عزيز يشتريه وأن مصر، في عبد

التي للحداث تمهيد وهذا الملك، بعد فيها الثاني الرجل
وتحقُيق رؤياه، تأويل إلى ستقُود والتي يوسف، بها سيمر

به. الله وعده ما

ًا يوسف استقُرار على اليات علقُت وقد ًا عبد في رقيقُ
ِلَك العزيز. قال بيت َذ َك َو ّنا تعالى: ( ّك ُيوُسَف َم ْفَرِض ِفي ِل ل

َ ا
ّلَمُه َع ُن ِل ِويِل ِمن َو ْفَأ ِديِث َت َلَحا ّلُه ا ِلٌب َوال َلى َغا ِه َع ِر ْفَم ِكّن َأ َلـ َو

َثَر ْفَك ّناِس َأ َ ال َلُموَن، ل ْفَع َلّما َي َغ َو َل ُه َب ّد ُه َأُش َنا ْفَي َت ًا آ ْفَكم ًا ُح ْفَلم َوِع
ِلَك َذ َك ِزي َو ْفَج ِنيَن) [يوسف:  َن ْفَحِس ْفَلُم ].22-21ا

ّكن بيت في القامة له وهيأ الرض، في ليوسف الله م
ًا، امرأته به ىصوأو الخير، أكرمه حيث العزيز، وفعل خير

الرؤى، وتعبير الحاديث، تأويل من مهّليعل به، ذلك الله
فيها يتحقُق التي حياته، في الخيرة للحداث تهيئة كله وهذا
له. الله وعد

يريد، ما ويوجد يشاء، ما يفعل أمره، على غالب والله
وعده، وإنفاذ أمره، لتحقُيق المور، ويرتب الحداث، ويقُدر

الناس أكثر مخلوق. ولكن أمامه يقُف ول شيء، يعجزه ول
اليمانية. الحقُائاق هذه يعلمون ل

:الرض خزائن على ليوسإف الكبير التمكين

ًا امرأته لفتنة العزيز بيت في يوسف : تعّرضرابع
نفسه، عن وراودته واشتهته، فيه طمعت التي الطاغية،

ُأدخل فتنتها، على واستعلى بالله، استعصم ولكنه السجن ف
ًا، الرؤيا، تأويل فيه الله وعلمه سنين، بضع فيه ولبث ظلم
ّول ّول ثم منهما، كل رؤيا السجينين لصاحبيه وأ الرؤيا أ

السجن، من بإخراجه وأمر به، ُأعجب الذي للملك، المثيرة
ًا) جعله الملك، إليه اطمأن وعندما إليه، به والتيان (عزيز
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ّلمه لمصر، الرجل يوسف صار الرض. وبذلك خزائان وس
الملك.. بعد الثاني

الله، بتقُدير الحداث ترتيب على اليات علقُت وقد
بتقُدير إليه وصل ما إلى السلما عليه يوسف لتوصل
َقاَل الخبير. قال الحكيم ِني تعالى: ( ْفَل َع ْفَج َلى ا ِئاِن َع َخَزآ
ْفَرِض ل

َ ّني ا ِفيٌظ ِإ ِليٌم، َح ِلَك َع َذ َك ّنا َو ّك ُيوُسَف َم ْفَرِض ِفي ِل ل
َ ا

ُأ ّو َب َت َها َي ْفَن ْفَيُث ِم ُء َح َنا ُنِصيُب َيَشا ِت ْفَحَم َ ّنَشاء َمن ِبَر ُع َول ُنِضي
ْفَجَر ِنيَن، َأ ْفَحِس ْفَلُم ْفَجُر ا ََل ِة َو ْفَيٌر الِخَر ِذيَن َخ ّل ْفَا ّل ُنو ْفَا آَم ُنو َكا َو

ُقُوَن) [يوسف:  ّت ].57-55َي

ليوسف، الله مكنه الذي الكبير، الثاني التمكين هو هذا
ًا، لالو التمكين كان وقد بيت في القامة له هيأ حيث صغير

خزائان على الله جعله فقُد التمكين هذا في أما العزيز،
الرض.

مستقُبل من أبوه له استشرفه لما تحقُيق التمكين وهذا
مشرق. واعد

حول رؤياه وتأويل إخوته، بلقُاء له الله وعد تحقُيق وبقُي
له. الكواكب سجود

:له الله وعد وتحقيق إخوانه يواجه يوسإف

ًا: في ألقُوه الذين العشرة، إخوته له الله  ساقخامس
يوجد ول مصر، زعزي أنه على معه وتعاملوا الجب، غيابة
أخاهم هو العزيز هذا يكون أن احتمال منهم واحد أي عند

َوَجاء الصغير. قال ُة تعالى: ( َو ْفَخ ْفَا ُيوُسَف ِإ ُلو َدَخ ِه َف ْفَي َل َع
ْفَم ُه َف َعَر ْفَم َف ُه ِكُروَن) [يوسف:  َلُه َو ].58ُمن

أخيه إحضار طلب حيث وبينهم، بينه الحداث وتتابعت
صواع بسرقة فتيانه اتهمه أن بعد أخاه وأخذ الصغير،
منهم وطلب وحزن، بهّم أبيهم إلى الخوة وعاد الملك،
يوسف من يتحسسوا وأن مصر، إلى يعودوا أن أبوهم
ّق متعبين، عليه ودخلوا وأخيه، ّكرهم لهم، فر فعلوه بما وذ

عنهم. وعفا عليه، وتعرفوا صغير، وهو به

َقاَل قال ْفَل تعالى: ( ُتم َه ْفَم ِل ُتم ّما َع ْفَل َع ُيوُسَف َف ِه ِب َأِخي ْفَذ َو ِإ
ْفَم ُت ُلوَن، َأن ِه ْفَا َجا ُلو ّنَك َقا ِإ أ

ْفَا َقاَل ُيوُسُف ََلنَت َ َن َذا ُيوُسُف َأ َهـ َو
ْفَد َأِخي ّلُه َمّن َق َنا ال ْفَي َل ّنُه َع ّتِق َمن ِإ ْفَر َي ِب ْفَص ِي ِإّن َو ّلَه َف َ ال ُع ل ُيِضي
ْفَجَر ِنيَن) [يوسف:  َأ ْفَحِس ْفَلُم ].90-89ا
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يخبرهم أن الجب، غيابة في ملقُى صغير وهو الله وعده
َنا بجريمتهم المستقُبل في ْفَي ْفَوَح َأ َو ِه معه: ( ْفَي َل ُهم ِإ ّن َئ ّب َن ُت َل

ْفَم ِه ِر ْفَم َأ َذا ِب ْفَم َهـ ُه َ َو ُعُروَن). ل ْفَش َي

الله، إل مقُدارها يعلم ل عديدة، سنوات وبعد والن
ً الطفل صار وبعدما ًا رجل ًا كبير ًا، واعي المركز يستلم ناضج
في السابق، وعده له الله حقُق مصر، حكم في الثاني
توصل التي الحداث رتب والذي الله، حدده الذي الوقت

ول يشعرون، ل وهم السابق، بأمرهم ينبئهم هو وها إليه،
هو الن، أمامهم الجالس مصر، زعزي يكون أن يتوقعون

سنين قبل الجب، ةغياب في ألقُوه الذي الصغير، أخاهم
الصادق أمره، على الغالب الله، وسنين!!. وسبحان

لرادته. المنفذ لوعده،

:الرؤيا ليوسإف يحقق الله

ًا أعطاهم يوسف، على الخوة تعرفا : بعدماسإادسإ
أجمعين.. ولما بأهلهم يأتوا أن وأمرهم لبيه، بشارة قميصه
ًا دخلوا ًا؛ له خروا عليه، جميع ًا عشر الحد سجد وأبواه.. أخ
يعلم ل عديدة، سنين قبل رآها التي رؤياه، تأويل تم وبذلك

الله. إل مقُدارها

َع قال َف َوَر ِه تعالى: ( ْفَي َو َب َلى َأ ْفَرِش َع َع ْفَل ْفَا ا ًا َلُه َوَخّرو ُسّجد
َقاَل َبِت َيا َو َذا َأ ِويُل َهـ ْفَأ َي َت َيا ْفَؤ ْفَبُل ِمن ُر ْفَد َق َها َق َل َع ّبي َج ًا َر ّقُ َح
ْفَد َق ْفَحَسَن َو ْفَذ َبي َأ ِني ِإ ْفَخَرَج ْفَجِن ِمَن َأ ُكم َوَجاء الّس ِو ّمَن ِب ْفَد َب ْفَل ا
ِد ِمن ْفَع َغ َأن َب َطاُن ّنز ْفَي ِني الّش ْفَي ْفَيَن َب َب ِتي َو َو ْفَخ ّبي ِإّن ِإ ِطيٌف َر َل
ُء ّلَما ّنُه َيَشا َو ِإ ِليُم ُه َع ْفَل ِكيُم) [يوسف:  ا ْفَلَح ].100ا

ًا صغير طفل وهو رآها التي الرؤيا كانت لقُد وبشرى وعد
ًا الوعد وبقُي له، الله من يوسف ومر عديدة، سنين معلقُ

ّدرها عديدة، وأحداث مثيرة، بتجارب الموعود له، الله ق
وأخذ السباب، له وهيأ المور، له ورتب فيها، خطاه وساق

ًا، الرؤيا تأويل مشهد الخير، المشهد حتى بيده عملي
له الله صدق أمامه.. وبذلك وسجودهم عليه، أهله ودخول
الميعاد. يخلف ل سبحانه وهو وعده،

:الله وعد تحقيق يعقوب ثقة

ًا أن يؤمن السلما، عليه يعقُوب النبي أبوه : كانسإابع
أراه التي الرؤيا خلل من وعد، ما ليوسف سينجز الله

أن يؤكد وكان الميعاد، يخلف ل الله أن يوقن لنه إياها،
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ورعايته، الله عناية به تحيط خاص، مكان في آمن يوسف
مكانه تحديد على يقُدر ول له، جرى ما تفاصيل يعلم ل لكنه

الغيب، من هذا لن ذلك يعلم حياته.. ل وتفاصيل ووصفه
الله وشاء إياه، الله علمه ما إل الغيب من يعلم ل والنبي
ذلك. تفاصيل عن يخبره ل أن العليم الحكيم

يوسف، لفراق حزن السلما عليه يعقُوب أن صحيح
ّثر الله، إلى وألمه وحزنه بثه وشكا له، جرى مما وتألم وأ
ُله يفارقه لم غيبته.. لكنه على مصابه وكظم وألمه حزنه أم

آمن الله، بحفظ محفوظ يوسف ابنه أن وجزمه ويقُينه،
وعد. ما له منجز والله بذلك، وعده الله لن الله، برعاية

البحث أولده بقُية كلف الثلثة أبناءه فقُد لما ولذلك
َيا سيجدونهم. قال أنهم يقُينه مع مصر، في عنهم تعالى: (
ِنّي ْفَا َب ُبو َه ْفَذ ْفَا ا َتَحّسُسو ِه ُيوُسَف ِمن َف َأِخي َ َو ْفَا َول َأُسو ْفَي ِمن َت
ْفَوِح ِه ّر ّل ّنُه ال َ ِإ َأُس ل ْفَي ْفَوِح ِمن َي ِه ّر ّل ّ ال ْفَومُا ِإل َقُ ْفَل ِفُروَن) ا َكا ْفَل ا

].87[يوسف: 

:السإتيئاس بعد النصر

ًا ًا يوسف سورة من الخيرة اليات : كانتثامن تعقُيب
ًا القُصة، على ودللتها. عبرها بعض على وتأكيد

َوَما قوله اليات تلك ومن َنا تعالى: ( ْفَل ْفَرَس أ
ِلَك ِمن َ ْفَب ّ َق ِإل ً ِهم ّنوِحي ِرَجال ْفَي َل ْفَن ِإ ْفَهِل ّم ُقَُرى َأ ْفَل ْفَم ا َل َف ْفَا َأ ْفَرِض ِفي َيِسيُرو ل

َ ا
ْفَا ُظُرو َين ْفَيَف َف َبُة َكاَن َك ِق ِذيَن َعا ّل ْفَم ِمن ا ِه ِل ْفَب َداُر َق َل ِة َو ْفَيٌر الِخَر َخ

ِذيَن ّل ْفَا ّل َقُو ّت َ ا َفل ُلوَن، َأ ِقُ ْفَع ّتى َت َذا َح َأَس ِإ ْفَي َت ْفَس ْفَا الّرُسُل ا ّنو َظ َو
ْفَم ُه ّن أ

ْفَد َ ْفَا َق ُبو ِذ ْفَم ُك ُه َنا َجاء ْفَصُر ُنّجَي َن َ ّنَشاء َمن َف ّد َول َنا ُيَر ْفَأُس َب
ِما َعِن ْفَو َقُ ْفَل ِرِميَن) [يوسف:  ا ْفَج ْفَلُم ].110-109ا

اختارهم الله وأن الرسل، جنس عن الولى الية تخبر
أنظار الية تلفت نبية.. ثم امرأة يجعل فلم رجالً،

ًا كذبوا الذين الكافرين، إلى وسلم، عليه الله صلى محمد
الرض، في السير إلى وتدعوهم السابقُين، الكفار عرامص

عاقبتهم ورؤية لهم، جرى ما ومعرفة آثارهم، على للوقوفا
كفر من فيه هم ما عن للتخلي يدفعهم ذلك فلعل السيئة،
وعناد. وتكذيب

إن القُادما، بالعذاب لهم ووعيد للكفار، تهديد وهذا
قريش كفار في الله حقُق وقد عليه، هم ما على استمروا
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في المسلمين أيدي على وأذلهم هزمهم بأن وعيده،
الهجرة. بعد الجهادية الغزوات

،الدعوات في الله سنة إلى يرشت فإنها الثانية الية أما
شدائاد في والدعاة الرسل يعيش أن سبحانه قدر فقُد

وكان عليهم، الكفار ضغط يزداد وأن وابتلءات، ومحن
بالفرج واليقُين والثبات، بالصبر هذا يواجهون الرسل

الكفار.. وتحدي والمواجهة الدعوة على والتصميم والنصر،

على به يمّن فل النصر، يؤخر العليم الحكيم الله وكان
الضيق بهم "يستيئسوا" ويبلغ أن بعد إل وأتباعهم الرسل

حيث النهاية، في يأتي كان النصر مداه.. ولكن والكرب
الكافرين. ويدمر المؤمنين ينجي كان

وسلم عليه الله صلى للرسول الله من وعد وهذا
وتحقُق الشدة، وانفراج الكرب، بزوال فيه يعدهم وأتباعه،
الهجرة. بعد حصل ما وهو النصر،

بالمستقُبل وعد يوسف سورة من الخيرة اليات
الكبير بالمستقُبل عريض وعد كلها والسورة المشرق،
وسلم عليه الله صلى الرسول استوعبه ما وهذا للسلما،

ًا وكان وأصحابه، ونيل الحرجة، الفترة تجاوز على لهم زاد
الله. بفضل الموعود النصر

*     *     *
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السادس الفصل
إبراهيم سإورة في القرآني الوعد

نفسها الحرجة الفترة في ُأنزلت مكية، إبراهيم سورة
إليه هدفت ما إلى تهدفا وهي قبل، من عنها تحدثنا التي

ويونس والعرافا النعاما سور عنها، تحدثنا التي السور
أهدافها تحقُق إبراهيم سورة ولكن ويوسف، وهود

المتميزة!!. شخصيتها خلل ومن الخاصة، بطريقُتها

الحق بين المواجهة هو الساسي السورة موضوع
ويقُودون الرسل، ويحمله يقُدمه الذي الحق والباطل،

ما بعض وتذكر وجنده، الباطل أماما الوقوفا في أتباعهم
الله ةسن وتعرض الكافرين، تحدي في الرسل يقُوله

وتتابع الظالمين، الكافرين من النتقُاما في المطردة
ًا لتقُدما العرض في الظالمين وهوان لذل ومشاهد صور
الخرة.

ً السورة وتضرب ورسوخه، وقوته الحق لصالة مثل
ً بانتصار الجازما الوعد وتقُدما وهزاله، الباطل لضعف ومثل
من المجموعات هذه مع الن الباطل،. ونقُف على الحق
السورة. آيات

:وأعدائهم الرسإل بين جرى مما

ْفَم تعالى: أولً: قال َل َأ ْفَم ( ُك ِت ْفَأ ُأ َي َب ِذيَن َن ّل ْفَم ِمن ا ُك ِل ْفَب ِما َق ْفَو َق
ٍد ُنوٍح َعا َد َو َثُمو ِذيَن َو ّل ْفَم ِمن َوا ِه ِد ْفَع َ َب ْفَم ل ُه َلُم ْفَع ّ َي ّلُه ِإل ال

ْفَم ُه ْفَت ُهم َجاء ُل َناِت ُرُس ّي َب ْفَل ْفَا ِبا ّدو ْفَم َفَر ُه َي ِد ْفَي ْفَم ِفي َأ ِه ِه َوا ْفَف ْفَا َأ ُلو َقا َو
ّنا َنا ِإ ْفَر َف ُتم ِبَما َك ْفَل ْفَرِس أ

ِه ُ ّنا ِب ِإ َنا ّمّما َشّك َلِفي َو َن ُعو ْفَد ِه َت ْفَي َل ِإ
ِريٍب، ْفَت ُم َل ْفَم َقا ُه ُل ِفي ُرُس ِه َأ ّل ِر َشّك ال ِط َواِت َفا الّسَما

ْفَرِض ل
َ ْفَم َوا ُك ُعو ْفَد ِفَر َي ْفَغ َي ُكم ِل ْفَم ّمن َل ُك ِب ُنو ْفَم ُذ ُك َؤّخَر ُي َلى َو َأَجٍل ِإ

ْفَا ّمَسـّمى ُلو ْفَن َقا ْفَم ِإ ُت ّ َأن َنا َبَشٌر ِإل ُل ْفَث ُدوَن ّم ِري َنا َأن ُت ّدو َعّما َتُص
ُد َكاَن ُب ْفَع َنا َي ُؤ َبآَ َنا آ ُتو ْفَأ َطاٍن َف ْفَل ِبيٍن، ِبُس ْفَت ّم َل ْفَم َقا ُه ْفَم َل ُه ُل ِإن ُرُس
ْفَحُن ّ ّن ْفَم َبَشٌر ِإل ُك ُل ْفَث ِكّن ّم َلـ ّلَه َو َلى َيُمّن ال ُء َمن َع ْفَن َيَشا ِم

ِه ِد َبا َنا َكاَن َوَما ِع ُكم َأن َل َي ِت أ
ْفَ َطاٍن ّن ْفَل ّ ِبُس ْفَذِن ِإل ِإ ِه ِب ّل َلى ال َوع

ِه ّل ّكِل ال َو َت َي ْفَل ُنوَن، َف ْفَؤِم ْفَلُم َنا َوَما ا ّ َل ّكَل َأل َو َت َلى َن ِه َع ّل ْفَد ال َق َو
َنا َدا َنا َه َل ُب ِبَرّن ُس ْفَص َن َل َلى َو َنا َما َع ُتُمو ْفَي َذ َلى آ َع ِه َو ّل ّكِل ال َو َت َي ْفَل َف

ُلوَن، ّك َو َت ْفَلُم َقاَل ا ِذيَن َو ّل ْفَا ا َفُرو ْفَم َك ِه ِل ُكم ِلُرُس ّنـ ِرَج ْفَخ ُن ْفَن َل ّم
َنا ْفَرِض أ

ْفَو َ ُدّن َأ ُعو َت َنا ِفي َل ِت ّل ْفَوَحى ِم َأ ْفَم َف ِه ْفَي َل ْفَم ِإ ُه ّب َكّن َر ِل ْفَه ُن َل
ِلِميَن، ّظا ُكُم ال ّنـ َن ِك ْفَس ُن َل ْفَرَض َو ل

َ ْفَم ِمن ا ِه ِد ْفَع ِلَك َب ْفَن َذ َخافَا ِلَم
َقُاِمي ِد، َوَخافَا َم ْفَا َوِعي َتُحو ْفَف َت ْفَس ٍر ُكّل َوَخاَب َوا ّبا ٍد، َج ِني ّمن َع

ِه ِئا ّنُم َوَرآ َه َقُى َج ْفَس ُي ٍد، ّماء ِمن َو ِدي ُعُه َص َتَجّر َ َي ُد َول َكا ُغُه َي ُيِسي

)102(والجهاد التوحيد منبر



وعود القرآن 
بالتمكين للسإلما

ِه ِتي ْفَأ َي ْفَوُت َو ْفَلَم َكاٍن ُكّل ِمن ا َو َوَما َم ّيٍت ُه ِه َوِمن ِبَم ِئا َذاٌب َوَرآ َع
ِليٌظ) [إبراهيم:  ].17-9َغ

ًا تقُدما تسع، آيات هذه الرسل بين للمواجهة مشهد
ما بعض وتذكر الطرفين، بين الحوار وتسجل وأقوامهم،

الدنيا، في الظالمين الكافرين نهاية وتحدد بينهما، يجري
القُيامة. يوما جهنم نار في معذبين واستقُرارهم

المؤمنين، ونصر الظالمين إهلك في الله سنة وتعرض
الشديد والوعيد والتمكين، بالنصر المشرق الوعد وتقُدما

للكافرين.

:اليات تقررها التي الحقائق بعض

ولذلك اليات، لهذه وتحليل تفسير مقُاما المقُاما وليس
ووعد دعوية، حقُائاق من فيها ما إلى خاطفة إشارة نشير

الحق. بانتصار

باليات وأيدهم السابقُين، للقواما الرسل الله - بعث1
إلى اليات تلك الرسل وقدما صدقهم، على الدالة البينات،

الدعوة. غوهمّوبل أقوامهم،

الرسل، وتكذيب والعناد، الكفر القواما موقف - كان2
دعوتهم. في وشكهم بهم، كفرهم بإعلن ومجاهرتهم

واضحة دعوتهم بأن أقوامهم، تشكك على الرسل - رد3
أي بها يشك ول والقُلب، قُلعال معها يتعامل مفهومة،

وبصيرة. عقُل صاحب

بشر، أنهم وهي الرسل، ضد أخرى شبهة الكفار - أثار4
صادقين كانوا فإن البشر، من الرسل يكون أن يمكن ول
ّدموا الرسالة، دعوى في أن خارقة! مع معجزات لهم فليقُ

لقوامهم. البينات اليات قدموا الرسل

الله ولكن بشر، بأنهم الشبهة تلك على الرسل - رد5
هو وإنما باختيارهم، ليس فهذا رسلً، وجعلهم اصطفاهم،

الله. أمر من

هذا بأن الخارقة، المعجزات طلب على الرسل - رد6
شاء ما عليهم يجري فالله عليه، لهم قدرة ل الله، عند من
اليات. من شاء ما ويعطيهم المعجزات، من
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على والتوكل بالصبر، لهم أقوامهم أذى الرسل - واجه7
المواجهة، على والثبات الله، إلى اللجوء وصدق الله،

الدعوة. تبليغ في والستمرار

على القُائام الرسل، موقف على الكافرون يوافق - لم8
ّعدوا ولذلك والدعوة، والتوكل الصبر مواجهتهم في ص

عليهم. والتضييق وإيذائاهم

ّدما9 أن فإما لهما، ثالث ل خيارين للرسل الكافرون - ق
أن وإما أخرى، أرض إلى ويغادروها أرضهم من يخرجوا
أن أقوامهم! أما ملة إلى ويعودوا دعوتهم، عن يتخلوا

لن فهذا بلدهم في مقُيمين ويبقُوا دعوتهم على يستمروا
يكون!.

إلى وأقوامهم الرسل بين المواجهة وصلت - لما10
سنته وطبق الفريقُين، بين الحداث الله أنهى ذروتها،

النصر ووعدهم معهم، أنه رسله إلى فأوحى المطردة،
المؤمنين ويجعل الكافرين، الظالمين سيهلك وأنه والتأييد،

بعدهم. من الرض وارثين الصالحين

فأنجاهم وعده، وأتباعهم لرسله الله - حقُق11
كل نهاية كانت وبذلك ودّمرهم، الكافرين، وأهلك ونصرهم،

الدنيا، في والذل والخسارة الخيبة هي كافر عنيد جبار
جهنم. نار في والعذاب

ونصر الظالمين إهلكا في الربانية السنة
:المؤمنين

بإهلك وأقوامهم، الرسل بين المواجهة الله حسم لقُد
المؤمنين. ونجاة ونصر الكافرين،

َكّن تعالى قال ِل ْفَه ُن َل ِلِميَن، لرسله: ( ّظا ُكُم ال ّنـ َن ِك ْفَس ُن َل َو
ْفَرَض ل

َ ْفَم ِمن ا ِه ِد ْفَع ِلَك َب ْفَن َذ َقُاِمي َخافَا ِلَم ِد). َوَخافَا َم َوِعي
لهم، والتمكين أعدائاهم، بإهلك لرسله الله من وعد وهو

بعدهم. من الرض وإسكانهم

أقوامهم، مع استفتحوا عندما وعده، الله صدقهم وقد
ْفَا وعدهم ما وطبق َتُحو ْفَف َت ْفَس َوا ًا: ( ٍر ُكّل َوَخاَب عملي ّبا ٍد). َج ِني َع

الحقُائاق هذه عن اليات هذه في الله أخبرنا وقد
ونفذه للرسل، قدمه الذي الوعد بذلك وأعلمنا الدعوية،
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إلى النظر ولنحسن والعظات، العبر ذلك من لنأخذ لهم،
الواقع. في وتحقُقُه بانطباقه ونثق الله، وعد

الباطل أصحاب قال إذا أنه تتخلف، ل التي اله سنة
ُكم لصحاب ّنـ ِرَج ْفَخ ُن َل ْفَن الحق: ( َنا ّم ْفَرِض أ

ْفَو َ ُدّن َأ ُعو َت َنا) ِفي َل ِت ّل ِم
َكّن ويقُول بالنصر، الحق أنصار يعد الله فإن ِل ْفَه ُن َل لهم: (

ِلِميَن، ّظا ُكُم ال ّنـ َن ِك ْفَس ُن َل ْفَرَض َو ل
َ ْفَم). ِمن ا ِه ِد ْفَع َب

الحق أصحاب بين المواجهة الغالب القُوي الله وينهي
ْفَا قوله أساس على الباطل، وأصحاب َتُحو ْفَف َت ْفَس َوا تعالى: (

ٍر ُكّل َوَخاَب ّبا ٍد). َج ِني َع

بقُوته، يغتر عنيد، جبار كل نهاية هي والخسارة الخيبة إن
هذه من فيخرج وجنوده، السلما حرب في فيستخدمها

الذي للمؤمنين، الله وعد السيئة. هذا النتيجة بهذه الحرب
ومكان. زمان أي في يتخلف ل

اليهود من العنيدين الجبارين تنتظر السوداء النهاية وهذه
وسيرثهم العصر، هذا في الكافرين وباقي والصليبيين،

الحكيم!!. العليم الله وعد فهذا العظيم، السلما

:الخبيثة والكلمة الطيبة بالكلمة التمثيل

ًا: قال ُكمتعالى: ثاني ّنـ ِرَج ْفَخ ُن َل ْفَن  ( َنا ّم ْفَرِض أ
ْفَو َ ُدّن َأ ُعو َت َل

ْفَم ِفي َل َأ َنا) ( ِت ّل ْفَيَف َتَر ِم ّلُه َضَرَب َك ً ال َثل ِلَمًة َم َبًة َك ّي ٍة َط َكَشَجر
ٍة َب ّي َها َط ُل ْفَص ِبٌت َأ َها َثا ُع ْفَر َف ِتي الّسَماء، ِفي َو ْفَؤ َها ُت َل ُك ِحيٍن ُكّل ُأ
ْفَذِن ِإ َها ِب ّب ِرُب َر ْفَض َي ّلُه َو َثاَل ال ْفَم َل ّناِس ا ْفَم ِلل ُه ّل َع ّكُروَن، َل َذ َت َي
ٍة َوَمثُل ِلَم ٍة َك َث ِبي ٍة َخ ٍة َكَشَجَر َث ِبي ْفَت َخ ّث ُت ْفَج ْفَوِق ِمن ا ْفَرِض َف ل

َ َما ا
َها ٍر، ِمن َل ّبُت َقَرا َث ّلُه ُي ِذيَن ال ّل ْفَا ا ُنو ْفَوِل آَم َقُ ْفَل ِبِت ِبا ّثا ِفي ال

ِة َيا ْفَلَح َيا ا ْفَن ّد ِفي ال ِة َو ُيِضّل الِخَر ّلُه َو ِلِميَن ال ّظا َعُل ال ْفَف َي ّلُه َو ال
ُء) [إبراهيم:  َما ].27-24َيَشا

الطيبة، بالشجرة الطيبة الكلمة مثل اليات هذه تضرب
الناس ليتفكر وذلك الخبيثة، بالشجرة الخبيثة الكلمة ومثل

.المثلين. هذين في

الكفر. هي الخبيثة والكلمة السلما، هي الطيبة الكلمة

السلما قوة حقُيقُة تقُرير التمثيل، هذا من والهدفا
له، والتمكين للكفار، وتحديه الرض، في ورسوخه وثباته،
عنف رغم واجتثاثه، عليه القُضاء عن الكفار يعجز بحيث
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ضعف حقُيقُة تقُرير محاولتهم.. كذلك واستمرار وقوة
وزواله. واجتثاثه وهزاله، الكفر

جذورها معّمرة، قوية شجرة مثل مثله القُوي، فالسلما
منها، متمكنة أغوارها، في ضاربة الرض، أعماق في ممتدة

وأغصان فروع ولها الرض، وجه على متين قوي وجذعها
مثمرة الشجرة وهذه السماء، في أعلى إلى ممتدة وأوراق

في ثمارها وتقُدما ربها، بإذن حين كل أكلها تؤتي معطاءة،
منها. شيء بكل الناس وينتفع وقت، كل

خبيثة شجرة كمثل فمثله الهزيل، الضعيف الكفر أما
في جذور لها ليس ذاوية، ضعيفة حقُيرة، صغيرة هزيلة،
على قابعة فهي الفضاء، في امتداد لها وليس الرض،
وتذهب طيرهاُوت تجتثها فإنها عاصفة أتتها إذا الرض، سطح

تكن!. لم وكأنها وتيبس، فتموت بها،

والشجرة القُوية بالشجرة والكفر للسلما التمثيل هذا
الخاصة، الفردية حالتين: الحالة على ينطبق المهزوزة،

العامة. الجماعية والحالة

:النسان على والكفر السإلما أثر

المستوى على الفردية، : الحالةالولى الحالة
الشخصي.

على للسلما المؤثر اليجابي الثر إلى الحالة هذه تشير
الكافر. الفرد على للكفر السلبي والثر المسلم، الفرد

جذوره ويضرب المسلم، كيان في يتغلغل فالسلما
في وتترسخ فتثبت ومشاعره، وروحه قلبه في القُوية

حواسه في ويتغلغل كيانه، في السلما هذا ويمتد أعماقه،
ويوجه وأفكاره، وتصوراته وأحاسيسه، ومشاعره وأجهزته،

وفكره، وعقُله وجوارحه، ولسانه وبصره، سمعه له
وعمره ومكاسبه، أعماله له وآماله. وينظم وأحلمه
ُيغذي وحياته، الطيبة، النتائاج وتكون وعزيمته، همته له و

ًا الكثيرة، والحسنات الجليلة، والعمال لشجرة مباركة ثمار
وكيانه. المسلم شخصية في الراسخة السلما،

الشجرة كمثل المسلم كيان في السلما مثل ويكون
ثابت، لهاصأ الشجرة فتلك الصالحة، الرض في الطيبة

ربها. بإذن حين كل أكلها ُتؤتي السماء، في وفرعها
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أن ما مدمرة، قاتلة وفكرة خبيثة، كلمة فإنه الكفر أما
ّله، حتى الكافر الفرد كيان تدخل مواهبه على وتقُضي تش

لو يبصر، ول يسمع فل وحواّسه، أجهزته وتعطل وقدراته،
ّتعظ ول يفقُه، ول يعي يتدبر. ول ي

الشجرة كمثل الكافر، كيان في الكفر مثل ويكون
من لها ما الرض، فوق من اجتثت الهزيلة، الضعيفة الخبيثة
قرار.

:والشجرة الكلمة في السلف أقوال من

الكلمة تفسير في والتابعين الصحابة أقوال كانت وقد
وأثر اليجابي، السلما أثر تلحظ الخبيثة، والكلمة الطيبة
السلبي. الكفر

هي الطيبة عنهما: الكلمة الله رضي عباس ابن قال
المؤمن، هي الطيبة والشجرة الله، إل إله ل أن شهادة

والفرع المؤمن، قول في الله إل إله هو: ل الثابت والصل
السماء... والكلمة إلى ورفعه المسلم عمل هو السماء في

واجتثاثها الكافر، هي الخبيثة والشجرة الكفر، هي الخبيثة
عليه يعتمد أصل له ليس الشرك، هو الرض فوق من

عملً. منه الله يقُبل ول برهان، ول الكافر،

أنه عنهما الله رضي عباس ابن عن أخرى رواية وفي
الثابت بالصل ويعني المؤمن، الطيبة بالشجرة قال: يعني

في يعمل المؤمن يكون المؤمن، السماء في وبالفرع
في وهو السماء، في وقوله عمله فيبلغ ويتكلم، الرض

كل الله يذكر حين: المؤمن، كل أكلها بتؤتي الرض. ويعني
الخبيثة الشجرة مثل الله والنهار.. وضرب الليل من ساعة
الرض، فوق من اجتثت الخبيثة الشجرة وإن الكافر، كمثل

تعالى، الله إلى يصعد ول عمله، ُيقُبل ل الكافر وكذلك
السماء، في فرع ول الرض، في ثابت أصل له فليس
الخرة. في ول الدنيا في صالح عمل له وليس

ّلُه العوفي: (َضَرَب عطية وقال ً ال َثل ِلَمًة َم َبًة َك ّي َط
ٍة ٍة): ذلك َكَشَجر َب ّي كلما منه يخرج يزال ل المؤمن، مثل َط

ٍة إليه... و(َمثُل يصعد صالح وعمل طيب، ِلَم ٍة َك َث ِبي َخ
ٍة ٍة): ذلك َكَشَجَر َث ِبي طيب، قول له يصعد ل الكافر، مثل َخ

صالح.. عمل ول
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ِتي وقال ْفَؤ ُت َها الضحاك: ( َل ُك ْفَذِن ِحيٍن ُكّل ُأ ِإ َها): تجتمع ِب ّب َر
وكل حين كل يعمل المؤمن، مثل حين.. وهذا كل ثمرتها
وفي الشتاء وفي الليل، من ساعة وكل النهار، من ساعة

بالشجرة الكافر مثل الله الله.. وضرب بطاعة الصيف،
فرع، ول أصل لها ليس الرض، فوق من اجتثت الخبيثة،
ل الكافر وكذلك منفعة، فيها وليست ثمرة، لها وليست

ًا، يقُول ًا، يعمل ول خير ول بركة له الله يجعل ولم خير
].21-5/20للسيوطي:  المنثور منفعة! [الدر

:الطيبة والشجرة السإلما قوة

والكفر. للسلما العامة : الحالةالثانية الحالة

الحياة، في قوي وثبات الرض، في مكين رسوخ للسلما
التاريخ.. أما في متشعب وامتداد الناس، في إيجابي وأثر

ضعيف وهو الوجود، على غريب شاذ دخيل فإنه الكفر
الحياة!. في هزيل

ّكنه رسوخه في السلما ومثل واستمراره، وأثره وتم
ومثل المثمرة، الراسخة القُوية الطيبة الشجرة كمثل
الضعيفة، الخبيثة الشجرة كمثل وزواله، ضعفه في الكفر
يتفكرون. لعلهم للناس المثال الله يضرب كذلك

في الله أرساه البشرية، حياة في راسخ أصيل السلما
تعاهدها معّمرة، ضخمة شجرة وأصبح منها، ومكنه الرض،
أعماق في جذورها وضربت أتباعهم، ورعاها الرسل،
ازدادت كلما قرن، البشرية عمر من مضى وكلما التاريخ،

ً وقوة، متانة السلما جذور البشرية. الحياة في وتغلغل

مختلف في منتشرة وأغصانها السلما شجرة وفروع
إليها يفيء مكان، كل في وارفة وظللها الرض، بقُاع

الحارق، الكفر ولهب الجاهلية، شمس من هاربين الناس،
والطمأنينة!. واللفة والراحة، الرحمة عندها فيجدون

تقُدما مثمرة، المعمرة النامية الخضراء السلما وشجرة
في ذلك ويظهر للناس، أكلها وتؤتي للبشرية، ثمرها

ودعاته السلما جنود من الرائادة، الرائاعة السلمية النماذج
والمصلحين، والدعاة والمفكرين، العلماء من وأوليائاه،

الدين، لهذا الشهادة يؤدون الذي الصادقين، والمجاهدين
الكافرين. أعدائاه أماما ويقُفون

)108(والجهاد التوحيد منبر



وعود القرآن 
بالتمكين للسإلما

الفكرية والمذاهب سامة، خبيثة فإنها الكفر شجرة أما
البشرية، والطاقات المواهب تخرب مخربة، مدمرة الضالة

والبصر، السمع وتعطل والروح، القُلب على وتقُضي
ً الكافر ويكون البصيرة، وتعمي ًا، معطل هدفا بدون معوق

سامية. رسالة أو نبيل

إذا عليه، ويقُضي السلما يدمغه زائاف، دخيل والكفر
ً وجد به. ويجاهدون يحملونه صادقين، رجال

الثابت، بالقُول السلما على المؤمنين الله تّيثب وكما
في السلما تّيثب فإنه الخرة، وفي الدنيا الحياة في

ًا ويجعله الرض، ًا فيها، راسخ فيها، ظلله ويمد منها، متمكن
عليها. رحمته وينشر

:البشرية حياة في للسإلما بالتمكين الله وعد

ْفَم قوله إن َل َأ ْفَيَف َتَر تعالى: ( ّلُه َضَرَب َك ً ال َثل ِلَمًة َم َبًة َك ّي َط
ٍة ٍة َكَشَجر َب ّي َها َط ُل ْفَص ِبٌت َأ َها َثا ُع ْفَر َف ِتي الّسَماء، ِفي َو ْفَؤ َها ُت َل ُك ُأ

ْفَذِن ِحيٍن ُكّل ِإ َها) وعد ِب ّب السلما، بانتصار الله، من نافذ َر
الرض. في له والتمكين

المكية، إبراهيم سورة في الرباني الوعد هذا جاء وقد
موقنين كانوا ولكنهم مستضعفون، محاَربون والمسلمون

فنصرهم وعده، الله صدقهم الوعد.. وقد هذا وإنجاز بإنفاذ
أعدائاهم. على

الجزيرة على ظللها ونشرت السلما، شجرة وقويت
ثم وسلم، عليه الله صلى الله رسول حياة في العربية

ذلك في كله القُديم العالم إلى وأغصانها فروعها مدت
ومصر، والعراق الشاما ورحمتها بركتها وعمت الزمان،
الجيال في حين، كل أكلها وآتت وأوروبة، وإفريقُية وآسية

والربانيين. والدعاة العلماء من المتلحقُة

:السإلما على القضاء في العداء فشل

العداء محاولت على القُوية السلما شجرة واستعصت
ذلك والرومان الفرس حاول واجتثاثها.. لقُد لقُطعها

السبان وحاول ففشلوا، والترك الهنود وحاول ففشلوا،
ففشلوا، والصليبيون المغول وحاول ففشلوا، والطليان

اللمان وحاول ففشلوا، والفرنسيون النكليز وحاول
لقُلع ضخمة محاولت اليهود يبذل والن ففشلوا، والروس
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ما بكل المريكان ويحاول وسيفشلون، قطعها، أو الشجرة
اللحقُة الكفر قوى وسيفشلون.. وستحاول قوة من أوتوا
وستفشل السلما، شجرة على القُضاء القُادمة القُرون في
السابقُة. الكفر قوى فشلت كما

تحقُق صدق على شاهد وحاضره، بماضيه التاريخ إن
الرض، أعماق في السلما شجرة بقُوة القُرآني، الوعد
وأصالتها. وكثرتها ثمارها، وفرة وفي الفضاء، أطباق وفي

السلما شجرة هز واليهودية الصليبية القُوى تحاول
المسلمين، على حربها وتصب نجحت، أنها وتظن واجتثاثها،

يسقُط قد للشجرة فهّزها النهاية، في فشلها تكتشف لكنها
تجعل ما سرعان ولكنها الضعيفة، الصفراء أوراقها بعض

ًا مكانها من بغصن العداء يمسك وقد يانعة، خضراء أوراق
الشجرة يقُتلعوا أن ملينآ إليهم، ويجذبونه الشجرة، أغصان

ًا، الغصن أيديهم بين يجدون ما سرعان ولكنهم معه، مخلوع
ثابتة!. الشجرة بقُيت بينما

شجرة يهزون الذين المريكان، ول اليهود يستطيع ولن
هذه في بشدة إليهم أغصانها بعض ويشدون بعنف، السلما
السلما شجرة وستخرج ذلك، فعل يستطيعوا لن الياما،

ًا ومتانة قوة أكثر حربهم من ًا، ورسوخ وسيضافا وثبات
الخاسرين!!. الفاشلين قوائام إلى والمريكان اليهود

:الشجرة ثمار هم الصحوة شباب

لشجرة الطيبة الثمار هم السلمية، الصحوة وشباب
بجدية، السلما على ًيقُبلون الذين المباركة، السلما

ًا واليهود، الصليبيين به ويجاهدون بصدق، به ويلتزمون جهاد
ًا ًا، كبير العظيمة، الجهادية اليمانية المواقف ويقُفون مبرور
الكفار. بها يغيظون التي

ّبت ُيث ًا ويجعلهم السلما، على الشباب هؤلء الله و إسلم
ًا ًا حي ًا، متحرك لغوائاهم الكثيرة العداء محاولت رغم إيجابي

وإضللهم.

ً ليس الله :الظالمين عن غافل

ًا: قال َتعالى:  ثالث َول َبّن ( ْفَحَس ّلَه َت ً ال ِفل ْفَعَمُل َعّما َغا َي
ِلُموَن ّظا ّنَما ال ْفَم ِإ ُه َؤّخُر ٍما ُي ْفَو َي ْفَشَخُص ِل ِه َت ْفَبَصاُر، ِفي َل ِعيَن ا ِط ْفَه ُم

ِعي ِن ْفَقُ ْفَم ُم ِه ُءوِس َ ُر ّد ل َت ْفَر ْفَم َي ِه ْفَي َل ْفَم ِإ ُه ُف ْفَر ْفَم َط ُه ُت َد ِئ ْفَف َأ َواء، َو َه
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ِر ِذ َأن ّناَس َو ْفَومَا ال ِهُم َي ِتي أ
ْفَ َذاُب َي َع ْفَل ُقُوُل ا َي ِذيَن َف ّل ْفَا ا َلُمو َنا َظ ّب َر

َنا ْفَر َلى َأّخ ِريٍب َأَجٍل ِإ ْفَب َق َتَك ّنِج َو ْفَع ِبِع َد ّت َن ْفَم الّرُسَل َو َل َو َأ
ْفَا ُنو ُكو ُتم َت ْفَم ْفَقَس ْفَبُل ّمن َأ ُكم َما َق َواٍل، ّمن َل ْفَم َز ُت َكن ِفي َوَس

ِكِن ِذيَن َمَسـا ّل ْفَا ا َلُمو ْفَم َظ ُه ُفَس ّيَن َأن َب َت ْفَم َو ُك ْفَيَف َل َنا َك ْفَل َع ْفَم َف ِه ِب
َنا ْفَب ُكُم َوَضَر َثاَل، َل ْفَم َل ْفَد ا َق ْفَا َو َكُرو ْفَم َم ُه ْفَكَر َد َم ِه َوِعن ّل ْفَم ال ُه ْفَكُر َم

ِإن ْفَم َكاَن َو ُه ْفَكُر َتُزوَل َم ْفَنُه ِل َباُل، ِم ْفَلِج َ ا َبّن َفل ْفَحَس ّلَه َت ِلَف ال ْفَخ ُم
ِه ِد ْفَع َلُه َو ّلَه ِإّن ُرُس ِزيٌز ال ٍما) [إبراهيم:  ُذو َع َقُا ِت ْفَن ].47-42ا

ًا اليات هذه تعرض الظالمين وهوان لذل مشهد
ًا القُيامة، يوما المجرمين عندما وندمهم، لحسرتهم ومشهد

عنهم، يغفل ل الله أن وتقُرر الدنيا، في الله عذاب يأتيهم
وعده!. رسله يخلف ول

يطلبون الله، عذاب الطغاة الظالمين يأتي عندما
ُقُوُل فرصة وإعطاءهم والتأخير، المهال َي َف ِذيَن أخرى: ( ّل ا
ْفَا َلُمو َنا َظ ّب َنا َر ْفَر َلى َأّخ ِريٍب َأَجٍل ِإ ْفَب َق َتَك ّنِج َو ْفَع ِبِع َد ّت َن َو

الّرُسَل).

ً العذاب ملئاكة إليهم فتوّجُه وذّمهم، لتوبيخهم سؤال
ْفَم والحسرة الذل من بمزيد وإشعارهم َل َو َأ ْفَا والندما: ( ُنو ُكو َت

ُتم ْفَم ْفَقَس ْفَبُل ّمن َأ ُكم َما َق َواٍل، ّمن َل ْفَم َز ُت َكن ِكِن ِفي َوَس َمَسـا
ِذيَن ّل ْفَا ا َلُمو ْفَم َظ ُه ُفَس ّيَن َأن َب َت ْفَم َو ُك ْفَيَف َل َنا َك ْفَل َع ْفَم َف ِه َنا ِب ْفَب َوَضَر
ُكُم َثاَل). َل ْفَم َل ا

لهذا وحربهم المسلمين، ضد مكرهم عن اليات وتخبر
ْفَد َق َو ْفَا الدين: ( َكُرو ْفَم َم ُه ْفَكَر َد َم ِه َوِعن ّل ْفَم ال ُه ْفَكُر ِإن َم َكاَن َو

ْفَم ُه ْفَكُر َتُزوَل َم ْفَنُه ِل َباُل). ِم ْفَلِج ا

المكر حاق لقُد وحربهم؟ً مكرهم نتيجة هي ما لكن
خرج حيث عليهم، السيئة العاقبة وانقُلبت بهم، السيئ
ًا السلما ًا، منصور والذل بالهزيمة هم وباؤوا قوي

والخسران.

:وعده أولياءه يخلف  الله

ًا يخوض الذي المؤمن، يشك ل وحتى ضد شرسة حرب
الله، وعد تخلف ظّن عن الله نهاه فقُد الظالمين، الكافرين

الظالمين. عن الله غفلة وظن

ُتلي الزمان، هذا في مسلم كل نخاطب إننا بعداوة اب
بما نخاطبه ولسلمه، له وحربهم والمريكان، اليهود
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َ قوله في وذلك رسوله، به الله خاطب َول َبّن تعالى: ( ْفَحَس َت
ّلَه ً ال ِفل ْفَعَمُل َعّما َغا ِلُموَن). َي ّظا ال

ًا ونخاطبه َ الله بقُول أيض َفل َبّن تعالى: ( ْفَحَس ّلَه َت ِلَف ال ْفَخ ُم
ِه ِد ْفَع َلُه َو ّلَه ِإّن ُرُس ِزيٌز ال ٍما). فالله ُذو َع َقُا ِت ْفَن ّريقُد الذي هو ا

عند شديد يوما والصليبيين اليهود وللظالمين شيء، كل
وهذا أعدائاه، وإذلل دينه، بنصر وعده، يخلفنا ل والله الله،
يخلف ل الله لن بذلك، نوقن ونحن محالة، ل آت اليوما

الميعاد!.

*     *     *
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السابع الفصل
السإراء سإورة في القرآني الوعد

نفسها، الحرجة الفترة في ُأنزلت مكية، السراء سورة
أهدافا نفس هدفها كان عنها. ولذلك تحدثنا أن سبق التي

الخاصة، بطريقُتها هدفها تحقُق ولكنها السابقُة، السور
المستقُلة. شخصيتها مع تتفق التي

عن حديثها السورة، آيات به وعدت ما أهم ومن
ّيين الفسادين بالعلو المقُرونين الكبيرين، اليهود

الباطل. زهوق وتقُريرها والستكبار،

:إسإرائيل لبني كبيران إفسادان

َناتعالى أولً: قال ْفَي َقَض َو َلى : ( ِني ِإ ِئايَل َب ْفَسَرا ِفي ِإ
َتاِب ِك ْفَل ُدّن ا ْفَفِس ُت ْفَرِض ِفي َل ل

َ ْفَيِن ا َت ُلّن َمّر ْفَع َت َل ًا َو ّو ُل ًا، ُع ِبير َذا َك ِإ َف
ُد َجاء ْفَع ُهَما َو َنا ُأول ْفَث َع ْفَم َب ُك ْفَي َل ًا َع َباد َنا ِع ِلي ّل ْفَو ْفَأٍس ُأ ٍد َب ِدي َش

ْفَا ِر ِخلََل َفَجاُسو َيا ّد َكاَن ال ًا َو ْفَعد ُعولً، َو ْفَف َنا ُثّم ّم ْفَد َد ُكُم َر َل
َة َكّر ْفَل ْفَم ا ِه ْفَي َل ُكم َع َنا ْفَد َد ْفَم َأ َواٍل َو ْفَم َأ ِنيَن ِب َب ْفَم َو ُك َنا ْفَل َع َثَر َوَج ْفَك ًا، َأ َنِفير

ْفَن ْفَم ِإ ُت ْفَحَسن ْفَم َأ ُت ْفَحَسن ْفَم َأ ُك ُفِس ْفَن َِلن ِإ ْفَم َو ُت ْفَأ َها َأَس َل َذا َف ِإ ُد َجاء َف ْفَع َو
ِة ْفَا الِخَر ُؤو َيُسو ْفَم ِل ُك َه ْفَا ُوُجو ُلو ْفَدُخ َي ِل َد َو ْفَسِج ْفَلَم ُه َكَما ا ُلو َدَخ

ّوَل ٍة َأ ْفَا َمّر ّبُرو َت ُي ِل ْفَا َما َو ْفَو َل ًا، َع ِبير ْفَت ْفَم َعَسى َت ُك ّب ْفَم َأن َر ُك ْفَرَحَم َي
ْفَن ِإ ْفَم َو ّت َنا ُعد ْفَد َنا ُع ْفَل َع ّنَم َوَج َه ِريَن َج ِف َكا ْفَل ًا، ِل َذا ِإّن َحِصير َهـ

ْفَرآَن ُقُ ْفَل ِدي ا ْفَه ِتي ِي ّل َومُا) [السراء:  ِهَي ِل ْفَق ].9-4َأ

الله، قطعه إلهي، وعد عن الست، اليات هذه تتحدث
ل منَجز فإنه الله من وعد أنه وبما عنه، إسرائايل بني وأخبر

محالة.

إليهم أنزله الذي كتابه في إسرائايل بني الله أخبر
الكبير: بالعلو مقُرونين اثنين، فسادينإ عن (التوراة)،

َنا ْفَي َقَض َو َلى ( ِني ِإ ِئايَل َب ْفَسَرا َتاِب ِفي ِإ ِك ْفَل ُدّن ا ْفَفِس ُت ْفَرِض ِفي َل ل
َ ا

ْفَيِن َت ُلّن َمّر ْفَع َت َل ًا َو ّو ُل ًا).. ومعنى ُع ِبير َنا) هنا: أخبرنا َك ْفَي َقَض َو )
إسرائايل. بني وأعلمنا

الفسادين أن معناه وهذا هنا: التوراة، بالكتاب والمراد
في مذكوران إزالتهما، وكيفية اليات هذه في المذكورين

القُديم، العهد أسفار في نجد لم فإن التوراة، نصوص
أضاعوا اليهود أحبار فلن الن، اليهود أيدي بين الموجودة

الكثير بكلمهم الله كلما ومزجوا وحرفوها، التوراة،
الباطل.
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آيات في إزالتهما وكيفية وصفاتهما الفسادين وذكر
القُرآن، أمة وبين اليهود بين سيكونان بأنهما يوحي القُرآن

ْفَبتلون الذين هم فالمسلمون ُي الفسادين بهذين س
عليهما. ويقُضون سيزيلونهما الذين وهم اليهوديين،

:وإزالتهما بالفسادين الله وعد

للمسلمين، موجهان اليهوديين الفسادين هذين أن وبما
به الله وعد وعد، القُرآن آيات في عنهما فالحديث

أنه كما اليهوديين، الفسادين هذين يواجهوا أن المسلمين
عليهما. ويقُضوا يزيلوهما أن وعدهم

عن الحديث ضمن الفسادين عن الحديث أوردنا ولذلك
لم التي القُرآنية دووالوع تحقُقُت، التي القُرآنية الوعود
ًا ستتحقُق ولكنها الن، حتى تتحقُق المستقُبل. في حتم

عن تتحدث التي اليات في (وعد)، كلمة وردت ولذلك
مرات: أربع الفسادين،

َذا الولى: في ِإ َف ُد َجاء قوله:( ْفَع ُهَما). َو ُأول

َكاَن الثانية: في َو ًا قوله: ( ْفَعد ُعولً). َو ْفَف ّم

َذا الثالثة: في ِإ َف ُد َجاء قوله: ( ْفَع ِة َو ْفَا الِخَر ُؤو َيُسو ِل
ْفَم). ُك َه ُوُجو

َنا الرابعة: في ْفَل ُق َو ِه ِمن قوله: ( ِد ْفَع ِني َب َب ِئايَل ِل ْفَسَرا ِإ
ْفَا ُنو ُك ْفَس ْفَرَض ا ل

َ َذا ا ِإ ُد َجاء َف ْفَع ِة َو َنا الِخَر ْفَئ ْفَم ِج ُك ًا) ِب َلِفيف
].104[السراء: 

مرتين، الول الفساد وقوع في الوعد عن الحديث ُكّرر
ًا، مرتين الثاني الفساد وعن تحقُق لتأكيد إل ذلك وما أيض
الفسادين!. من به الموعود وحصول الوعد، ذلك وقوع

وقت في المعاصرون والباحثون المؤلفون اختلف وقد
أن على معظمهم ولكن الوعدين، وتحقُق الفسادين، وقوع

رسول عهد على حولها وما المدينة، في كان الول الفساد
الزمان- هذا مسلمي –وأننا وسلم، عليه الله صلى الله

خلصة نرّجحه.. ونقُدما ما وهذا الثاني، الفساد نعيش
الساس!. هذا على الوعدين قدمت التي اليات معنى
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:الول الفساد وقوع

َذا الفساد عن تعالى قال ِإ َف ُد َجاء الول: ( ْفَع ُهَما َو ُأول
َنا ْفَث َع ْفَم َب ُك ْفَي َل ًا َع َباد َنا ِع ِلي ّل ْفَو ْفَأٍس ُأ ٍد َب ِدي ْفَا َش ِر ِخلََل َفَجاُسو َيا ّد ال

َكاَن ًا َو ْفَعد ُعولً). َو ْفَف ّم

في قال تعالى الله لن الولى، (أولهما): بمعنى: المرة
ُدّن الية ْفَفِس ُت َل ْفَرِض ِفي السابقُة: ( ل

َ َذا ا ِإ َف ْفَيِن). فمعنى: ( َت َمّر
ُد َجاء ْفَع ُهَما): إذا َو الولى، المرة وعد تحقُق وقت حان ُأول

الول. الفساد بوقوع وذلك

الفساد مظاهر عن تتحدث لم اليات أن للنظر واللفت
وإنما وأثناءه، خلله اليهود وضع تبين ولم الول، اليهودي
يزيلونه!. الذين الربانيين العباد عن تحدثت

َذا قال ِإ َف ُد َجاء تعالى: ( ْفَع ُهَما َو َنا ُأول ْفَث َع ْفَم َب ُك ْفَي َل ًا َع َباد َنا ِع ّل
ِلي ْفَو ْفَأٍس ُأ ٍد َب ِدي ْفَا َش ِر). ِخلََل َفَجاُسو َيا ّد ال

الفساد أزالوا الذين هم وأصحابه الرسإول
:الول

وسلم عليه الله صلى الرسول عن الية في الحديث
المدينة في الول، اليهودي الفساد أزالوا الذين وأصحابه،

الهجرة. بعد ذلك وكان حولها، وما

ًا عباده يبعث أن الله أخبر وقد وإسناد اليهود، على بعث
المجاهدين، هؤلء تكريم على يدل الله (بعثنا) إلى الفعل

ًا المبعوثين اليهود. على بعث

ًا عباد بأنهم المجاهدين هؤلء الله ووصف َباد َنا)، له: (ِع ّل
وهذا لله، الخالصة المطلقُة العبودية فيهم أي: تتحقُق

المجاهدين. لهؤلء آخر رباني تكريم

ِلي المجاهدون وهؤلء ْفَو ُأ ْفَأٍس أقوياء: ( ٍد). وقوة َب ِدي َش
أقوياء، مجاهدين إلى تحتاج الكبير بالعلو المقُرونة اليهود

الشديد. بالبأس متصفين

اليهود على ونصرهم المجاهدين، الصحابة الله وأعان
وبساتينهم اليهود ديار خلل وتحركوا وجاسوا المفسدين،

إياها. الله وأورثهم الديار، من اليهود وأخرجوا وبيوتهم،
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ْفَا إن َفَجاُسو ِر) إجمال ِخلََل قوله: ( َيا ّد الرسول لحرب ال
ّفلت لليهود.. وقد وأصحابه وسلم عليه الله صلى روايات تك

بدر، غزوة بعد قينقُاع بني يهود إجلء عن بالحديث السيرة
بني يهود وقتل أحد، غزوة بعد النضير بني يهود وإجلء
بعد خيبر يهود على والقُضاء الحزاب، غزوة بعد قريظة

الحديبية. صلح

َكاَن الية وُختمت َو ًا بجملة: ( ْفَعد ُعولً)، َو ْفَف للتأكيد وذلك ّم
جانبيه: الجانب في الناجز، القُاطع الوعد تحقُق حقُيقُة على
الثاني: الول. والجانب الفساد بحصول الوعد تحقُق الول
الذين المجاهدين الربانيين الله عباد ببعث الوعد تحقُق

الفساد. ذلك يزيلون

ًا الول الفساد بوقوع الوعد أي: كان ً وعد ًا، مفعول واقع
ًا بإزالته الوعد وكان ً وعد ًا مفعول ًا. واقع أيض

في الول، بالفساد المتعلق القُرآني الوعد تحقُق وقد
ِبض فما وسلم، عليه الله صلى الرسول حياة الصلة عليه ُق

قوة وتحطيم الول، الفساد إزالة تم أن بعد إل والسلما
ويهود قريظة، وبني النضير، وبني قينقُاع، اليهود: بني قبائال
ّول وفدك خيبر، هنا متفرقين أفراد إلى اليهود وتيماء. وتح

منهم!!. خطر ول لهم، كيان ول الحجاز، في وهناك

:الثاني الفساد بوقوع القرآني الوعد تحقق

الفساد عند اليهود، قوة مظاهر عن اليات أخبرت
ُثّم قال الكبير، الثاني َنا تعالى: ( ْفَد َد ُكُم َر َة َل َكّر ْفَل ْفَم ا ِه ْفَي َل َع

ُكم َنا ْفَد َد ْفَم َأ َواٍل َو ْفَم َأ ِنيَن ِب َب ْفَم َو ُك َنا ْفَل َع َثَر َوَج ْفَك ًا، َأ ْفَن َنِفير ْفَم ِإ ُت ْفَحَسن َأ
ْفَم ُت ْفَحَسن ْفَم َأ ُك ُفِس ْفَن َِلن ِإ ْفَم َو ُت ْفَأ َها). َأَس َل َف

ّلبون اليهود بأن الية وتوحي الثاني إفسادهم عند سيتغ
هذا في لنا يؤكد ما وهذا الول، إفسادهم أزالوا الذين على

الثاني. اليهودي الفساد نعيش الزمان

الزمنية الفترة على ويدل الزمني، للتراخي (ثم): حرفا
كان الذي الول الفساد الفسادين، بين الواقعة الطويلة،

بداية منذ بدأ الذي الثاني والفساد الول، القُرن بداية في
الفسادين بين الفترة الهجري. أي: أن عشر الرابع القُرن
ًا!. عشر ثلثة كانت قرن
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َنا الثاني للفساد اليهود عودة عن وعبر ْفَد َد ُكُم بلفظ: (َر َل
َة َكّر ْفَل ْفَم). ا ِه ْفَي َل َع

العودة وأرجعنا. و(الكرة) هي ومعنى: (رددنا) أعدنا
الربانيين، العباد على (عليهم) يعود في والضمير للفساد،

وأزالوا اليهود، ديار خلل جاسوا الذين الشديد، البأس أولي
الول. إفسادهم

خلف لننا الضمير: "عليهم"، بهذا المقُصودون ونحن
طريقُهم، على لسنا ولكننا المجاهدين، الصحابة لجيل
علينا اليهود تغلب ولذلك سلف"، لخير خلف "شّر فنحن

وهزمونا.

ما المعاصر الثاني همإفساد في اليهود قوة مظاهر ومن
ُكم عنه عبرت َنا ْفَد َد ْفَم َأ َو َواٍل الية: ( ْفَم َأ ِنيَن ِب َب ْفَم َو ُك َنا ْفَل َع َثَر َوَج ْفَك َأ
ًا). ِفير َن

بالبنين وأمدهم الطائالة، الكثيرة بالموال أمدهم فالله
ًا أكثر جعلهم الذي الكثيرين.. وهو ًا، نفير فمعظم وتأييد

وتدافع جانبهم، إلى وتقُف وتؤيدهم، معهم تنفر العالم دول
ًا، ابتلء لهم ذلك الله وفعل عنهم، عليهم ليقُيم وامتحان

ًا المسلمين، بهم ويوقظ الحجة، منهم. للنتقُاما تمهيد

ُثّم قوله إن َنا تعالى: ( ْفَد َد ُكُم َر َة َل َكّر ْفَل ْفَم ا ِه ْفَي َل ُكم َع َنا ْفَد َد ْفَم َأ َو
َواٍل ْفَم َأ ِنيَن ِب َب ْفَم َو ُك َنا ْفَل َع َثَر َوَج ْفَك َذا َأ ِإ َف ًا). وقوله: ( ِفير ُد َجاء َن ْفَع َو
ِة َنا الِخَر ْفَئ ْفَم ِج ُك ًا) فيهما ِب العلو هذا بتحقُق قرآني وعد َلِفيف

الوعد هذا تحقُق اليهود. وقد قبل من والستكبار الفسادو
ًا عشر ثلثة بعد عنه. والخبار به الوعد من فرن

:الثاني الفساد بإزالة القرآني الوعد

ًا القُرآن وعد ًا وعد الثاني، اليهودي الفساد بإزالة قاطع
َذا قوله في ذلك وجاء الزالة، تلك كيفية وذكر ِإ َف تعالى: (
ُد َجاء ْفَع ِة َو ْفَا الِخَر ُؤو َيُسو ْفَم ِل ُك َه ْفَا ُوُجو ُلو ْفَدُخ َي ِل َد َو ْفَسِج ْفَلَم َكَما ا

ُه ُلو ّوَل َدَخ ٍة َأ ْفَا َمّر ّبُرو َت ُي ِل ْفَا َما َو ْفَو َل ًا). َع ِبير ْفَت َت

َذا ِإ َف ُد َجاء معنى: ( ْفَع ِة): إذا َو المرة وقت حان الِخَر
والخيرة. الخرة المرة وهي الثانية،

ْفَم) لليهود في والخطاب ُك َه ُوُجو المتكبرين، قوله: (
ْفَا) في الثاني. والخبار إفسادهم المفسدين ُؤو َيُسو ِل قوله: (
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الصحابة أحفاد هم الذين المجاهدين، المؤمنين عن
اليهود إفساد ليزيلوا الله، سيبعثهم والذين المجاهدين،

اليهود، سيهزمون المجاهدون العباد الثاني. فهؤلء
ّودون ويذلونهم، الحسرة بهم ويوقعون وجوههم، ويس
والهوان.

القصى المسجد ودخولهم هؤلء جهاد عن الله وأخبر
ْفَا ُلو ْفَدُخ َي ِل َو َد بقُوله: ( ْفَسِج ْفَلَم ُه َكَما ا ُلو ّوَل َدَخ ٍة) والمراد َأ َمّر

فاتحين، القصى الصحابة مرة: دخول أول المسجد بدخول
الشاما. بلد فتحوا عندما

إفسادهم عند اليهود ضد المعركة أن على يدل وهذا
المجاهدون وسيدخله القصى، المسجد معركة هي الثاني

ُيدمرون المقُدسة، الرض وسيحررون فاتحين، الكيان و
ْفَا اليهودي ّبُرو َت ُي ِل َو ْفَا َما عليها: ( ْفَو َل ًا). َع ِبير ْفَت َت

اليات، هذه في الوارد القُرآني الوعد أن نوقن ونحن
ونعتقُد محالة، ل آت الثاني اليهودي الفساد بإزالة والجازما

الرض على اليهود الله. فعمر بإذن يتحقُق أن بد ل أنه
ًا فلسطين وستعود قصير، المقُدسة بإذن إسلمية أرض

الله.

أثناء وسإلم عليه الله صلى لرسإوله الله وعد
:الهجرة

ًا: قال ُقلتعالى:  ثاني َو ِني ّرّب ( ْفَل ْفَدِخ ْفَدَخَل َأ ْفَدٍق ُم ِص
ِني ْفَج ِر ْفَخ َأ ْفَخَرَج َو ْفَدٍق ُم َعل ِص ْفَج ُدنَك ِمن ّلي َوا ًا ّل َطان ْفَل ًا، ُس ّنِصير

ْفَل ُق ّق َجاء َو ْفَلَح َق ا َه ِطُل َوَز َبا ْفَل ِطَل ِإّن ا َبا ْفَل ًا، َكاَن ا ُهوق َنّزُل َز ُن َو
ْفَرآِن ِمَن ُقُ ْفَل َو َما ا َفاء ُه ْفَحَمٌة ِش ِنيَن َوَر ْفَؤِم ْفَلُم َ ّل ُد َول ِزي َي

ِلِميَن ّظا ّ ال ًا) [السراء:  َإل ].82-80َخَسار

يطلب أن إلى وسلم عليه الله صلى رسوله الله يوّجه
المناسب، المكان اختيار يلهمه بأن والسداد، التوفيق منه

أن ربه ويسأل المناسب، والتصرفا المناسب، والقُرار
له يجعل وأن صدق، مخرج ويخرجه صدق، مدخل يدخله

ًا ًا، سلطان ًا قوي ًا. ونصر كريم

الذي الحق بأن وسلم عليه الله صلى رسوله الله ويبشر
وسيزهقُه قومه، عليه الذي الباطل على سينتصر معه

ول زهوق، زائال ضعيف الباطل أن ويخبره عليه، ويقُضي
الحق. أماما يقُف أن يمكن
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منه ورحمة للمؤمنين، شفاء القُرآن جعل أنه ويخبره
عن يعرضون فإنهم الكافرون أما بها، يرحمهم سبحانه
ً به يزدادون وإنما به، ُيرحمون ل ولذلك القُرآن، ضلل
ًا وعمى، وخسارة. وعناد

الله رسول على ُأنزلت السراء سورة من اليات وهذه
المدينة، إلى مكة من هجرته عند وسلم عليه الله صلى

ّدمت ولذلك بالنصر. والوعد بالفرج، البشرى له ُق

بمخرج والمراد المدينة، دخوله الصدق بمدخل والمراد
النصير: بالسلطان والمراد مكة، من خروجه الصدق

المدينة. في له الله منحه الذي والتأييد، التمكين

:الوعد ذلك في السلف أقوال من

الله صلى النبي عنهما: كان الله رضي عباس ابن قال
تعالى: قوله الله فأنزل بالهجرة، ُأِمر ثم بمكة، وسلم عليه

ُقل َو ِني ّرّب ( ْفَل ْفَدِخ ْفَدَخَل َأ ْفَدٍق ُم ِني ِص ْفَج ِر ْفَخ َأ ْفَخَرَج َو ْفَدٍق ُم ِص
َعل ْفَج ُدنَك ِمن ّلي َوا ًا ّل َطان ْفَل ًا). ُس ّنِصير

الله برسول مكة كفار ائاتمر البصري: لما الحسن وقال
وأراد يوثقُوه، أو يطردوه أو ليقُتلوه وسلم، عليه الله صلى
وأن المدينة، إلى يخرج أن الله أمره مكة، أهل قتال الله

ِني يقُول: (ّرّب ْفَل ْفَدِخ ْفَدَخَل َأ ْفَدٍق ُم ِني ِص ْفَج ِر ْفَخ َأ ْفَخَرَج َو ْفَدٍق). ُم ِص

ِني قتادة: (ّرّب وقال ْفَل ْفَدِخ ْفَدَخَل َأ ْفَدٍق): المدينة. ُم ِص
ِني ْفَج ِر ْفَخ َأ َو ْفَخَرَج ( ْفَدٍق): مكة. ُم ِص

َعل تفسير في البصري الحسن وقال ْفَج َوا ِمن ّلي قوله: (
ُدنَك ًا ّل َطان ْفَل ًا): وعد ُس عليه الله صلى رسوله الله ّنِصير

وملك له، وليجعلنه فارس، وملك فارس عّز لينزعن وسلم،
له. وليجعلنه الروما وِعّز الروما

عليه الله صلى الله رسول تفسيره: إن في قتادة وقال
فسأل بسلطان، إل المر بهذا لنا طاقه ل أنه علم وسلم

ًا السبطان الله، ولفرائاض الله، ولحدود الله، لكتاب نصير
بين جعله الله، من رحمة السلطان فإن الله، دين ولقامة

فأكل بعض، على بعضهم لغار ذلك ولول عباده، أظهر
].63-3/62كثير:  ابن ضعيفهم" [تفسير شديدهم
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عليه الله صلى لرسوله الله حفظ إلى اليات وتشير
وتسديده، ونصره وتأييده، بتوفيقُه معه سبحانه فهو وسلم،

بالتمكين. ويعده له، الخير هو لما بيده يأخذ

عليها كان التي الحالة في مهم، الصادق الوعد وهذا
عليه، اليات نزول عند وسلم، عليه الله صلى الله رسول

ًا كان حيث يراقبونه عيونها وكان قريش، قبل من مطارد
الصديق صاحبه إل البشر من معه وليس مكان، كل في

الوعد يأتيه ذلك ضده.. ومع حوله من وكل عنه، الله رضي
هذه عليه الله وينزل أعدائاه، وهزيمة دينه، بانتصار الله من

ً ليزداد اليات ًا وثقُة أمل ًا وتصديقُ الله. وعد بتحقُق وإيمان

وعد ولذلك بذلك، يقُين كله وسلم عليه الله صلى وكان
كسرى!. بسواري مالك بن سراقة

:مكة إلى رسإوله الله رد

طريق في وهو وسلم عليه الله صلى عليه الله وأنزل
ًا فيها يعده أخرى، آية الهجرة ًا وعد مكة، إلى بالعودة قاطع

ًا ًا. وهي فاتح ِإّن قوله ظافر ِذي تعالى: ( ّل ْفَيَك َفَرَض ا َل َع
ْفَرآَن ُقُ ْفَل ّدَك ا َلى َلَرا ٍد) [القُصص:  ِإ َعا ].85َم

ّدَك الله رضي عباس ابن قال َلَرا َلى عنهما: ( ٍد): ِإ َعا َم
منها. أخرجك كما مكة إلى لرادك

عليه الله صلى الله رسول خرج الضحاك: لما وقال
الله فأنزل مكة، إلى اشتاق ة،َفْفَُحالج فبلغ مكة، من وسلم
ِإّن عليه ِذي قوله: ( ّل ْفَيَك َفَرَض ا َل ْفَرآَن َع ُقُ ْفَل ّدَك ا َلى َلَرا ٍد): ِإ َعا َم

مكة. يعني: إلى

تسع حوالي بعد مكة، إلى فأعاده وعده، الله صدقه وقد
ًا، مكة إلى عاد حيث الية، هذه نزول من سنوات فاتح
وإيمان. إسلما دار وجعلها

وهو وسإلم عليه الله صلى الرسإول قال ماذا
:الصناما؟ يحطم

وعده، وسلم عليه الله صلى رسوله الله صدق ولما
ًا، مكة إلى وأعاده من الثامنة السنة من رمضان في فاتح

الكعبة، وسلم عليه الله صلى هلال رسول دخل الهجرة،
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نزلت التي الوعد، آيات يتلو وهو فيها، التي الصناما وحطم
سنوات. تسع حوالي قبل عليه

]1781[برقم:  ومسلم ]،2478[برقم:  البخاري روى
النبي قال: دخل عنه الله رضي مسعود بن الله عبد عن

وستون ثلثمائاة الكعبة وحول مكة، وسلم عليه الله صلى
ًا، ْفَل وجعل يده، في بعود يطعنها فجعل صنم ُق َو َجاء يقُول: (
ّق ْفَلَح َق ا َه ِطُل َوَز َبا ْفَل ِطَل ِإّن ا َبا ْفَل ًا) [السراء:  َكاَن ا ُهوق ]،81َز

ّق ويقُول: (َجاء ْفَلَح ُئ َوَما ا ِد ْفَب ِطُل ُي َبا ْفَل ُد) [سبأ:  َوَما ا ِعي ].49ُي

مع عنهما: دخلنا الله رضي الله عبد بن جابر وقال
ثلثمئة البيت وحول مكة، وسلم عليه الله صلى الله رسول
ًا، وستون َبد صنم ْفَع الله رسول بها فأمر الله، دون من ُت

ْفَت وسلم، عليه الله صلى ّب ِك ُأ قوله يقُرأ وهو وجوهها، على ف
ّق تعالى:(َجاء ْفَلَح َق ا َه ِطُل َوَز َبا ْفَل ِطَل ِإّن ا َبا ْفَل ًا) َكاَن ا ُهوق َز

].3/63كثير:  ابن [تفسير

:الزهوق للباطل الحق إزهاق

ّق تعالى: (َجاء قوله أن واللطيف ْفَلَح َق ا َه ِطُل) َوَز َبا ْفَل ا
بانتصار وسلم، عليه الله صلى لرسوله الله من نظري وعد

بعد الوعد هذا له الله حقُق وقد الباطل، وهزيمة الحق
بها، الشرك وحطم مكة، له فتح عندما معدودة، سنوات
نها!.ويعبد المشركون كان التي الصناما في المتمثل

حقُق ومتى الصناما؟ً تحطمت ومتى الباطل؟ً زهق متى
الوعد؟ً. هذا الله

الرسول أمضاها عديدة، سنوات بعد ذلك تحقُق لقُد
سنة، عشرة ثلث بلغت مكة، في وسلم عليه الله صلى
تسع قاربت المدينة، في وسنوات أصحابه، فيها يربي كان

في وسلم، عليه الله صلى الله رسول قضاها سنوات،
أعدائاه. ومحاربة أصحابه تربية

َد فلما مع صدق الذي المجاهد، الفريد القُرآني الجيل ُوِج
الله أنزل الله، أعداء وجاهد السلما، رسالة وحمل الله،
ده.ْفَوع قهَوصد نصره، عليه

من خفيفة وبحركة بسهولة، الصناما تحطيم تم ذلك عند
وسلم.. لقُد عليه الله صلى الله رسول بيد صغيرة، عصا
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قلوب في الصناما وسلم عليه الله صلى الرسول حطم
دقائاق!. إل ذلك يستغرق لم حيث أولً، الناس

ٌق الباطل إن لكن مضمحل، هالك ذاهب زائال، زهو
قوي، مؤثر فعلي، وجود صورة في الحق يتمثل أن بشرط
القُاهر!!. القُوي الله على أصحابه فيه يعتمد

*     *     *
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الثامن الفصل
النبياء سإورة في القرآني الوعد

ذكر لنه السم بهذا سميت مكية، سورة النبياء سورة
والسلما، الصلة عليهم النبياء، من مباركة مجموعة فيها

وهم قصصهم، من سريعة ولقُطات مشاهد إلى وأشير
ويونس، وسليمان، وداود، وموسى، ولوط، إبراهيم،
وعيسى، ويحيى، وزكريا، وإسماعيل، وإدريس، وأيوب،
والسلما. الصلة عليهم

بين المستمرة المواجهة عن السورة آيات وتتحدث
والرسل النبياء الحق أهل يقُود وكان والباطل، الحق
من المل الباطل أهل يقُود بينما والسلما، الصلة عليهم

الكافرين. القواما

المرسلين خاتم بين المواجهة على السورة آيات وتركز
قريش، من الكافرين وبين وسلم، عليه الله صلى محمد
وتعرض عليها، وترد وإشاعاتهم، لشبهاتهم تعرض حيث

على وانتصاره الحق بمسيرة تتعلق عديدة، لحقُائاق
الباطل.

الباطل، على الحق بانتصار قرآنية وعود فيها وورد
وهم الصحابة تلقُاها الحق، أماما الباطل وإزهاق

ّذبون مستضعفون بيقُين معها وتعاملوا مضطهدون، مع
الباطل، وواجهوا الحق، على وبشرى.. وثبتوا وأمل وثقُة،

الوعود هذه بتحقُق موقنون وهم المكية، الفترة وقطعوا
الله، سبيل في جاهدوا المدينة إلى ذهبوا القُرآنية. ولما

المأمولة. الوعود تلك لهم الله وحقُق الله، أعداء وهزموا

يلي: ما النبياء سورة في القُرآنية الوعود أهم من

:وعده رسإله صدق الله

َوَماتعالى أولً: قوله َنا : ( ْفَل ْفَرَس أ
َلَك َ ْفَب ّ َق ً ِإل ّنوِحي ِرَجال

ْفَم ِه ْفَي َل ْفَا ِإ ُلو َأ ْفَس ْفَهَل َفا ِر َأ ْفَك ّذ ْفَم ِإن ال ُت َ ُكن َلُموَن، ل ْفَع ْفَم َوَما َت ُه َنا ْفَل َع َج
ًا ُلوَن ّل َجَسد ُك ْفَأ َعامَا َي ّط ُنوا َوَما ال ِديَن، َكا ِل ُهُم ُثّم َخا َنا ْفَق َد َص
َد ْفَع َو ْفَل ْفَم ا ُه َنا ْفَي َأنَج َنا ّنَشاء َوَمن َف ْفَك َل ْفَه َأ ِفيَن، َو ِر ْفَس ْفَلُم ْفَد ا َقُ َنا َل ْفَل َأنَز
ْفَم ُك ْفَي َل ًا ِإ َتاب ِه ِك ْفَم ِفي ُك ْفَكُر َفَل ِذ ُلوَن) [النبياء:  َأ ِقُ ْفَع ].10-7َت
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السابقُين الرسل بين المواجهة خلصة اليات هذه تقُدما
الله صلى النبي أعداء ليعرفها الكافرين، أقوامهم وبين
أتباعه. ويعيها وسلم، عليه

عليهم وينزل رسلً، ويجعلهم رجالً، يختار كان فالله
ًا، ويقُدمون الله، إلى فيدعونهم أقوامهم، إلى ويبعثهم وحي
أقوامهم، من قلئال لهم يستجيب وكان اليات، لهم

منهم، وينالون ويؤذونهم كثيرون، بهم ويكفر ويكذبهم
وأتباعهم، الرسل فيصبر أتباعهم، ويعذبون ويضطهدون

وإهلك بإنجائاهم، الله حكم وينتظرون الحق، على ويثبتون
الله حددها يتال المدة تنتهي المكذبين.. وعندما الكافرين

وينجي قومه، مع الرسول قصة الله ينهي وحكمته، بعلمه
المسرفين. ويهلك المؤمنين،

ُثّم قوله اليات في والشاهد ُهُم تعالى: ( َنا ْفَق َد َد َص ْفَع َو ْفَل ا
ْفَم ُه َنا ْفَي َأنَج َنا ّنَشاء َوَمن َف ْفَك َل ْفَه َأ ِفيَن). َو ِر ْفَس ْفَلُم ا

الله كان حيث السابقُين، الرسل عن الية في الخبار
ًا يعدهم ًا، وعد قومهم وبين بينهم يفتح سوفا بأنه قاطع

لهم، العاقبة ويجعل معهم، المواجهة وينهي الكافرين،
وقوعه. منتظرين الله، وعد تحقُق من واثقُين الرسل وكان

يحدده الذي الوقت في الوعد، يصدقهم الله وكان
هم فينجيهم وجل، عز يختارها التي وبالكيفية سبحانه،

المسرفين. الكافرين أعداءهم ويهلك وأتباعهم،

انطبقُت حيث الحقُيقُة، لهذه معرض القُرآني والقُصص
الصلة عليهم وغيرهم، وصالح وهود نوح قصص على

والسلما.

الله رسول أصحاب لتبشير القُرآنية الحقُيقُة هذه وذكر
الله وعد إلى أنظارهم وتوجيه وسلم، عليه الله صلى

هذه الصحابة وعى قريش.. وقد كفار على بنصرهم القُادما،
إلى ناظرين ثابتين، صابرين دعوتهم في وتحركوا الشارة،

موقنين!. به كانوا الذي الله، وعد تحقُق

قريش، كفار لتهديد القُرآنية الحقُيقُة هذه وذكر
الكفر عن يتوقفوا لم إن إليهم، مادقا العذاب بأن وإخبارهم

اليات عرضت ولذلك والتعذيب، والظلم والتكذيب،
تعالى: السابقُين. قال الظالمين إهلك مشهد اللحقُة

ْفَم َك َو َنا ( ْفَم ٍة ِمن َقَص َي ْفَر ْفَت َق َن ِلَمًة َكا َنا َظا ْفَأ َأنَش َها َو َد ْفَع ًا َب ْفَوم َق
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ِريَن، َلّما آَخ َنا َأَحّسوا َف ْفَأَس َذا َب َها ُهم ِإ ْفَن ُكُضوَن، ّم ْفَر ُكُضوا َل َي ْفَر َت
ُعوا ْفَرِج َلى َوا ْفَم َما ِإ ُت ْفَف ِر ْفَت ِه ُأ ْفَم ِفي ُك ِن ِك ْفَم َوَمَسا ُك ّل َع ُلوَن، َل َأ ْفَس ُت

ُلوا َنا َيا َقا َل ْفَي ّنا َو ّنا ِإ ِلِميَن، ُك َلت َفَما َظا ْفَلَك َزا ْفَم ّت ُه َوا ْفَع ّتى َد َح
ْفَم ُه َنا ْفَل َع ًا َج ِديَن) [النبياء:  َحِصيد ].15-11َخاِم

:والباطل الحق بين الصراع في الربانية السنة

ًا: قوله ْفَلتعالى: ثاني َب ِذفُا  ( ْفَقُ ّق َن ْفَلَح َلى ِبا ِطِل َع َبا ْفَل ا
ُغُه ْفَدَم َي َذا َف ِإ َو َف ٌق ُه ِه ُكُم َزا َل ْفَيُل َو َو ْفَل ُفوَن) [النبياء: ِمّما ا َتِص

18.[

بين الصراع نهاية تحدد قاطعة، حقُيقُة الية هذه تقُرر
في بحكمته، الله يحددها التي النهاية تلك والباطل، الحق

فيها َقُيزه والتي المناسب، والسلوب والمكان الزمان
ْفَنصر الباطل ُي الحق. و

أفعال (الجدية) في عن تتحدثان آيتان الية هذه وسبق
َوَما والعبث. قال اللعب عنها وتنفي الله، َنا تعالى: ( ْفَقُ َل َخ

ْفَرَض الّسَماء ْفَل
َ ُهَما َوَما َوا َن ْفَي ِبيَن، َب ْفَو َلِع َنا َل ْفَد َذ َأن َأَر ّتِخ ًا ّن ْفَهو َل

ُه َنا ْفَذ ّتَخ ّنا ِمن ّل ُد ّنا ِإن ّل ِليَن) [النبياء:  ُك ].17-16َفاِع

ًا يكن ولم لحكمة، والرض السماوات الله خلق في لعب
والعبث! ولو والله عن منزهة وأفعاله سبحانه، لهما خلقُه
ًا يتخذ أن أراد ذلك. ليفعل كان وما عنده، من لتخذه لهو

ِإن) في ِإن و( ّنا قوله: ( ِليَن) حرفُا ُك بمعنى نفي َفاِع
اللهو. ذلك فاعلين كنا (ما): أي: ما

الحديث سياق في الله، أفعال عن واللهو اللعب ونفي
الله أن ليبين مقُصود، والباطل، الحق بين المواجهة عن

ومراحلها خطواتها ورسم المواجهة، هذه توجيه في حكيم
وأحداثها.

إزهاق وإن ربانية، سنة والباطل الحق بين الصراع إن
سنة الباطل على الحق انتصار وإن ربانية، سنة الباطل

سنة لن السنة، هذه بإنفاذ المؤمنين الله وعد ربانية. وقد
ينقُض. أو ُيخلف ل الله ووعد تتبدل، ول تتغير ل الله

الوعد، هذا لنجاز عملي معرض القُرآن قصص وكل
الصادقين للمسلمين حركة وكل السنة، هذه وتحقُيق

عملي معرض السلمي، التاريخ مدار على المجاهدين،
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في الجازما للوعد إسلمي وتفسير السنة، لهذه إسلمي
ْفَل هذه َب ِذفُا الية: ( ْفَقُ ّق َن ْفَلَح َلى ِبا ِطِل َع َبا ْفَل ُغُه ا ْفَدَم َي َذا َف ِإ َو َف ُه

ٌق). ِه َزا

:الباطل يدمغ الحق

تعرضها التي الحية، العجيبة الفنية بالصورة ولنستمع
والباطل. الحق بين للصراع الية،

خيالنا في نتخيلها متحركة، صاروخية عسكرية صورة إنها
تلفزيوني (فيلم أماما وكأننا الية، نقُرأ ونحن الفاعل،

ّور) لمراسل ًا يبثه عسكري، مص ًا بث القُناة على حي
ْفَل َب ِذفُا الفضائاية: ( ْفَقُ ّق َن ْفَلَح َلى ِبا ِطِل َع َبا ْفَل ُغُه ا ْفَدَم َي َذا َف ِإ َو َف ُه

ٌق)!. ِه َزا

نرى الية: إننا علينا تعرضه لفيلم) الذيا( في لننظر
مجّسم، عسكري جسم صورة (الباطل) في الشاشة على
لطلق منّصة أو طائارات، حاملة أو دبابة، يكن كأن

فنرى الحق، معسكر الخر، الجانب إلى الصواريخ! ونلتفت
من مجموعة ونرى المعسكر، لهذا مجسمة مادية قاعدة

إل هي امالباطل.. و لتدمير للنطلق (الصواريخ) جاهزة
(صاروخ بإطلق أمره المر ُيصدر حتى ،ةقصير لحظة

الفيلم هذا في ونراه هدفه، نحو الصاروخ الحق) فينطلق
ًا المصور يصيبه وهو الباطل.. ونراه معسكر نحو متوجه

ويفجره.. ونرى ويدمره يدمغه وهو ونراه مباشرة، إصابة
ًا الباطل ًا زاهقُ ًا، مدمر وادعاؤه!!. انتفاشه عنه زال هالك

الباطل، على الحق انتصار المعجزة الية عرضت لقُد
الجمالية القُاعدة أساس على مؤثرة، معبرة صورة في

بها عرض التي القُرآن)، في الفني القُرآنية: (التصوير
موضوعاته!. مختلف القُرآن

وينجحون له، والتمكين باطلهم نشر في نشيطون الكفار
ًا لباطلهم يقُيمون حيث ما، حد إلى ذلك في ًا، وجود كبير

ً ويمدونها ومؤسسات، وكيانات وأجهزة، أنظمة في متمثل
ًا وتبقُى.. وهم لتستمر القُوة، وسائال بكل في جادون أيض

مختلف ذلك في ويستخدمون وأهله، الحق محاربة
النجاح. بعض ويحقُقُون والساليب، الوسائال
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وفي لباطلهم، التمكين في بجهودهم الكفار ويعَجب
مرادهم، في نجحوا أنهم ويظنون وأهله، الحق حرب

ويرتاحون.. فيفرحون أهدافهم، وحقُقُوا

ول يحتسبون ل حيث من الله، أمر يأتيهم وفجأة
جند على وينصرهم الحق، جند سبحانه فيقُوي يتوقعون،
مؤسسات على الحق وصواريخ بقُذائاف ويقُذفا الباطل،
ويهلكها. ويدمرها فيدمغها الباطل،

السلما، قبل الباطل قوى وتدمير إهلك في هذا تحقُق
وإرادته قدره فيها الله وأنفذ وأتباعهم، الرسل يد على

بعد الباطل قوى وتدمير إهلك في سبحانه.. وتحقُق
سبحانه وقذفا وإرادته، قدره فيها الله وأنفذ السلما،
على وقذفها وأهلكهم، والروما الفرس على الحق قذائاف

وأهلكهم.. والتتار الصليبيين

باغية، طاغية منتفشة زماننا في الباطل قوى هي وها
أمريكة، تقُوده الذي الصليبي، الغربي العالم في تتمثل

الله أن من يقُين على المفسدين. وإننا اليهود في وتتمثل
الكافرة، القُوى هذه على السلمية الحق قذائاف سيقُذفا
قل: عسى هو؟ً ويدمرها. ويقُولون: متى ويزهقُها فيدمغها

ًا!. يكون أن قريب

:أطرافها من الرض إنقاص معنى

ًا: قوله ْفَلتعالى: ثالث َب َنا  ( ْفَع ّت ُؤَلء َم ْفَم َه ُه َباء ّتى َوآ َطاَل َح
ِهُم ْفَي َل ُعُمُر َع ْفَل َفَل ا ْفَوَن َأ ّنا َيَر ِتي َأ ْفَأ ْفَرَض َن ْفَل

َ َها ا ُقُُص ْفَن َنن َها ِم ِف ْفَطَرا َأ
ُهُم َف ُبوَن، َأ ِل َغا ْفَل ْفَل ا ّنَما ُق ُكم ِإ ِذُر ْفَحِي ُأن َو ْفَل ُع َوَل ِبا ْفَسَم الّصّم َي

َعاء ّد َذا ال َذُروَن) [النبياء:  َما ِإ ].45-44ُين

وتهديهم لهم، إنذار وفيه قريش، كفار عن الكلما
ومعاداة والتكذيب، الكفار عن يتخلوا لم إن بالعقُاب،

وسلم. عليه الله صلى الله رسول

بمختلف ومتعهم قريش، كفار على أنعم أنه الله يخبر
ّتعهم، آبائاهم على أنعم كما المتع، أنواع قابلوا ولكنهم وم
والعصيان، والكفران بالجحود والمتاع النعاما هذا

العقُاب. بذلك واستوجبوا

حيث سلطانهم، وإزالة بإضعافهم، العقُاب وسيكون
نفوذهم، وسيقُلص أطرافها، من الرض عليهم الله سينقُص
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مغلوبون الله، قوة أماما ضعفاء تأثيرهم.. وهم وسيضعف
أن عظمت مهما مخلوقة قوة أية تستطيع ولن أمره، أماما
القُهار. الواحد قوة أماما تقُف

الكفار ينذر أن وسلم عليه الله صلى رسوله الله وأمر
قلوبهم فتحوا فإذا فيه، هم ما عن يتراجعون لعلم العذاب،

قلوبهم أغلفوا وإن ونجوا، استفادوا للنذار وحواّسهم
وهلكوا. خسروا وحواّسهم

َفَل الية في والشاهد َأ ْفَوَن قوله: ( ّنا َيَر ِتي َأ ْفَأ ْفَرَض َن ْفَل
َ ا

َها ُقُُص ْفَن َنن َها ِم ِف ْفَطَرا ُهُم َأ َف ُبوَن). َأ ِل َغا ْفَل ا

فهم في المسلمين من الباحثين بعض ويخطئ
في المذكور أطرافها، من الرض إنقُاص من المقُصودين

ْفَم الية وفي الية، هذه َل َو َأ ْفَا الخرى: ( ْفَو ّنا َيَر ِتي َأ ْفَأ ْفَرَض َن ل
َ ا

َها ُقُُص ْفَن َنن َها ِم ِف ْفَطَرا ّلُه َأ ُكُم َوال ْفَح َ َي ّقَُب ل َع ِه ُم ْفَكِم َو ِلُح ُه َو
ُع ِري ْفَلِحَساِب) [الرعد:  َس عن اليتين حديث ]. فيعتبرون41ا

أطرافها، من الرض أنقُص فالله البيضاوي، (شكل) الرض
ّغر بأن مد والله والجنوبي، الشمالي القُطبين عن حجمها ص

ّبرها الرض الستواء!. خط عند وك

قد و(شكل) الرض لليتين، مرجوح فهم هذا أن ونرى
ًا هكذا، يكون ًا) عند القُطبين، عند مضغوط خط و(منبعج

عنه تحدثت الذي الرض افارأط إنقُاص لكن الستواء،
ًا، وليس معنوي، إنقُاص اليتان إضعافا في يتمثل وهو مادي

بعض وخروج سلطانها، وتقُلص وإمبراطوريات، دول قوى
رقعتها وانكماش سيادتها، عن أطرافها في البقُاع

الجغرافية.

:أخرى وإنشاء دول بإزالة الوعد

الماضي في الرض، في الدول لبعض الله مكن لقُد
واحتلت نفوذها، وبسطت سلطانها، فنشرت والحاضر،

ًا ًا واستعمرت لغيرها، بلد هذا على وبقُيت آخرين، أقوام
الزمان. من فترة

وجعلها سيادتها، أطرافا وأنقُص أضعفها، الله ولكن
البلدان. بعض من وتنسحب المواقع، بعض عن تتراجع
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اليونانية، المبراطورية أطرافا إنقُاص في هذا تحقُق
الفارسية، والمبراطورية الرومانية، والمبراطورية
الهندية. والمبراطورية

المبراطورية في الحديث، العصر في  هذا وتحقُق
والمبراطورية الفرنسية، المبراطورية ثم السبانية،
ًا النكليزية، والمبراطورية اللمانية، المبراطورية وأخير

السوفياتية.

ونفوذها سلطانها المريكية المبراطورية تنشر والن
تبقُى أن وتخطط أجنحتها، تحت دوله وتطوي العالم، على
نفوذها، ويقُلص قوتها، سيضعف الله ولكن للبد، هكذا

وسيفتت المحيط، وراء ما إلى وتتراجع أطرافها، وسينقُص
عدة إلى ويقُسمها الخمسين، ولياتها ويفّرق وحدتها،

دويلت!.

مطردة، ربانية سنة الكبرى الدول أطرافا إنقُاص إن
التوسع لها ويكتب لها، ويمكن الدولة، يقُوي الذي هو فالله

وطاقاتها ومواردها قوتها تستخدما الدولة وهذه والمتداد،
وتتجبر، وتطغى وتظلم واستعمارهم، الخرين استعباد في

بإنقُاص لها عقُابه ويكون وبأسه؛ الله عذاب تستقُدما وبذلك
المستعمرة، القطار واستقُلل أجزائاها، وانفصال أطرافها،

غالبة قوية ظالمة دولة تبقُى المحتلة.. ولن البلدان وتحرير
َفَل َأ ًا: ( ْفَوَن أبد ّنا َيَر ِتي َأ ْفَأ ْفَرَض َن ْفَل

َ َها ا ُقُُص ْفَن َنن َها ِم ِف ْفَطَرا ُهُم َأ َف َأ
ُبوَن)؟ً. ِل َغا ْفَل ا

:والزبور التوراة في الرض وارثة

ًا: قوله ْفَدتعالى رابع َقُ َل َو َنا : ( ْفَب َت ِر ِفي َك ُبو ِد ِمن الّز ْفَع َب
ِر ْفَك ّذ ْفَرَض َأّن ال ْفَل

َ َها ا ُث ِر َي َي ِد َبا ِلُحوَن، ِع َذا ِفي ِإّن الّصا ًا َه َبَلغ َل
ٍما ْفَو َقُ ِديَن، ّل ِب َناَك َوَما َعا ْفَل ْفَرَس أ

ْفَحَمًة ِإّل َ َلِميَن) [النبياء: َر َعا ْفَل ّل
105-107.[

عباد ومستقُبل الرض، وراثة عن اليات هذه في الكلما
وسلم عليه الله صلى الرسول بعثة وعموما الصالحين، الله

للعالمين.

ًا اليات وتتضمن ًا وعد ونصر للسلما، بالتمكين قرآني
الصالحين. أتباعه
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ًا ليس الوعد وهذا كتب في ورد فقُد فقُط، بالقُرآن خاص
سابقُين. رسل على وأنزل السابقُة، الله

ُبر كتاب وهو الزبور، في مذكور الوعد هذا أن الية تخ
ْفَد عليه داود على أنزله الذي الله َقُ َل َو َنا السلما: ( ْفَب َت ِفي َك

ِر ُبو ِد ِمن الّز ْفَع ِر). َب ْفَك ّذ ال

على هلال أنزلها التي التوراة، الية في بالذكر والمراد
هذه في الصفة بهذه الله وصفها السلما، عليه موسى

ْفَد قوله في وذلك السورة، َقُ َل َو َنا تعالى: ( ْفَي َت َهاُروَن ُموَسى آ َو
َقاَن ْفَر ُف ْفَل َياء ا ًا َوِض ْفَكر ِذ ِقُيَن) [النبياء:  َو ّت ْفَلُم ].48ّل

لعباده أرضه يورث أنه والزبور التوراة في الله كتب وقد
للمتقُين. العاقبة ويجعل الصالحين،

ًا، الوعد هذا ورد وقد العرافا سورة حديث في صريح
فرعون. وذلك وبين السلما عليه موسى نبي جرى ما عن
َقاَل قوله في ِه ُموَسى تعالى: ( ْفَوِم َقُ ُنوا ِل ِعي َت ْفَس ِه ا ّل ِبال

ْفَا ِبُرو ْفَص ْفَرَض ِإّن َوا ل
َ ِه ا ّل َها ِل ُث ِر ُء َمن ُيو ْفَن َيَشا ِه ِم ِد َبا َبُة ِع ِق َعا ْفَل َوا

ِقُيَن، ّت ْفَلُم ْفَا ِل ُلو َنا َقا ِذي ْفَبِل ِمن ُأو َنا َأن َق ِتي ْفَأ ِد َوِمن َت ْفَع َنا َما َب َت ْفَئ ِج
ْفَم َعَسى َقاَل ُك ّب ِلَك َأن َر ْفَه ْفَم ُي ُك ّو ُد ْفَم َع ُك َف ِل ْفَخ َت ْفَس َي ْفَرِض ِفي َو ل

َ ا
ُظَر َين ْفَيَف َف ُلوَن) [العرافا:  َك ْفَعَم ].129-128َت

وسبيل طريق والصبر، به، والستعانة بالله، اليمان
المؤمنين عباده يورثها لله، الرض لن الرض، لوراثة

للمتقُين. العاقبة ويجعل الصابرين،

كتبه الذي وعده وهو التوراة، في كتبه الذي الله وعد هذا
القُرآن. في وكتبه الزبور، في

:الزبور؟ في الوعد لماذا

على الله أنزله لنه ومراد، مقُصود الية في الزبور وذكُر
ًا داود وكان السلما، عليه داود إسرائايل، بني على ملك

ً ًا زادت كبيرة، مملكة لهم وأنشأ لهم، ورسول وقوة امتداد
السلما، عليهما سليمان، الملك الرسول ابنه حكم فترة في

المقُدسة. الرض في حكمهما وكان

وداود سليمان ملك فترة في ويتفاخرون اليهود ويتباهى
المقُدسة الرض في أقاما أنهما ويزعمون السلما، عليهما
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ًا ًا، حكم (فلسطين) المقُدسة الرض أعطى الله وأن يهودي
البد!. إلى لليهود

ّذبهم، النبياء سورة وآيات كتبه ما بعض تذكر حيث تك
يتناقض وهو السلما، عليه داود على النازل الزبور، في الله
اليهود. يزعمه ما مع

لمن هاُّكلَمُوي الحقُيقُة، في يملكها الذي هو لله، الرض
عباده ويورثها وحكمته، إرادته وفق عباده، من يشاء

الخرين. أيدي من فيأخذونها الصالحين، المتقُين المؤمنين

:للعابدين الرض وراثة

يسمعونه متقُين، عابدين لقُوما بلغ الية في الوعد وهذا
ّلغونه، لينالوه. شروطه ويحقُقُون به، ويثقُون ويب

مستضعفون وهم القُرآني، الوعد هذا الصحابة تلقُى وقد
به، مكية- فوثقُوا النبياء سورة لن –مكة في معذبون
يستقُبلون كانوا ولهذا وإنجازه، تحقُقُه من بد ل أنه وأيقُنوا

وراثتهم من يقُين على وهم الكافرين، واضطهاد أذى
ول وغيرها، مكة عن الكفر يزول أن من بد ل وأنه للرض،

المسلمون ويرثها السلما، فيها ينتشر أن من بد
من سنوات عشر من أكثر بعد تحقُق ما الصالحون.. وهذا

اليات. هذه نزول

بلد في الكبير، بجهادهم المجاهدون الصحابة قاما ثم
فيها ونشروا وغيرها، وفارس ومصر والعراق الشاما

ّقُق الله، بأمر وورثوها السلما، الوعد أيديهم على وتح
َأّن القُرآني ْفَرَض الناجز: ( ْفَل

َ َها ا ُث ِر َي َي ِد َبا ِلُحوَن، ِع ِفي ِإّن الّصا
َذا ًا َه َبَلغ ٍما َل ْفَو َقُ ِديَن). ّل ِب َعا

للرض، الصالحين الله عباد وراثة عن الحديث وبمناسبة
عليه الله صلى محمد الرسول رسالة عموما تقُرير يأتي

َوَما وسلم َناَك للعالمين: ( ْفَل ْفَرَس أ
ْفَحَمًة ِإّل َ َلِميَن). وهذا َر َعا ْفَل ّل

واستمتاع العالمين، في رسالته بانتشار آخر، قرآني وعد
الله. برحمة الناس

مل مكة، في مستضعفون والمسلمون الوعد هذا وتقُرير
ًا ثقُة وسلم عليه الله صلى الرسول قلب بنصره ويقُين

دينه. وانتشار
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إنجاز على قاطع تأكيد النبياء سورة من الخيرة واليات
ْفَل قال القُرآني، الوعد هذا ُق ّنَما تعالى: ( َلّي ُيوَحى ِإ ّنَما ِإ َأ

ْفَم ُك ُه َل َلٌه ِإ ٌد ِإ ْفَل َواِح َه ُتم َف ِلُموَن، َأن ْفَس ِإن ّم ْفَوا َف ّل َو ْفَل َت ُقُ ْفَم َف ُك ُت َذن آ
َلى َواء َع ْفَن َس ِإ ِري َو ْفَد ِريٌب َأ َق ٌد َأما َأ ِعي ُدوَن، ّما َب َع ّنُه ُتو َلُم ِإ ْفَع َي

ْفَهَر ْفَلَج ْفَوِل ِمَن ا َقُ ْفَل َلُم ا ْفَع َي ُتُموَن، َما َو ْفَك ْفَن َت ِإ ِري َو ْفَد ّلُه َأ َع َنٌة َل ْفَت ِف
ْفَم ُك ٌع ّل َتا َلى َوَم ُكم َرّب َقاَل ِحيٍن، ِإ ْفَح ّق ا ْفَلَح َنا ِبا ّب ْفَحَمُن َوَر الّر

َعاُن َت ْفَس ْفَلُم َلى ا ُفوَن) [النبياء:  َما َع ].112-108َتِص

     *     **
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التاسع الفصل
الروما سإورة في القرآني الوعد

الدعوة عمر منتصف في نزولها كان مكية، الروما سورة
سنة، عشرة ثلث استمرت التي مكة، في السلمية
دولة (الروما) فيها. وهي كلمة لورود السم بهذا وسميت

عصر مالالع في دولة أقوى كانت التي (الروما) القُوية،
دولة مع مالقُدي العالم على السيطرة وتتنازع القُرآن، نزول

لها. المجاورة الفرس

بين الحرب عن السورة، من ىالول اليات وتحدثت
الفرس أماما الروما هزيمة إلى وأشارت والروما، الفرس

الفرس، على الروما انتصار عن وأخبرت سابقُة، جولة في
سنين. بضع خلل

ّددت مستقُبلي، بنبأ السورة آيات جزما عن تحدثنا وقد ح
اليات، حددتها التي المدة نهاية في وقع وقد سنين، بضع له

الخبار (تحقُق مبحث في ذلك، إلى سريعة إشارة وأشرنا
القُرآن). في المستقُبلية

مطلع قرره الذي القُرآني الوعد تحقُق عن هنا وحديثنا
السورة. آخر في القُرآني الوعد وعن السورة،

:الفرس على الروما بانتصار الوعد

َبِت : (الم،تعالى أولً: قوله ِل َنى ِفي الّرومُا، ُغ ْفَد ْفَرِض َأ ْفَل
َ ا

ُهم ِد ّمن َو ْفَع ْفَم َب ِه ِب َل ُبوَن، َغ ِل ْفَغ َي ْفَضِع ِفي َس ِنيَن ِب ِه ِس ّل ْفَمُر ِل َْفَل ِمن ا
ْفَبُل ُد َوِمن َق ْفَع ٍذ َب ِئ ْفَوَم َي ْفَفَرُح َو ُنوَن، َي ْفَؤِم ْفَلُم ِر ا ْفَص َن ِه ِب ّل َمن َينُصُر ال

ُء َو َيَشا ُه ِزيُز َو َع ْفَل َد الّرِحيُم، ا ْفَع ِه َو ّل ِلُف َل ال ْفَخ ّلُه ُي ُه ال َد ْفَع َو
ِكّن َل َثَر َو ْفَك ّناِس َأ َلُموَن، َل ال ْفَع َلُموَن َي ْفَع ًا َي ِهر ِة ّمَن َظا َيا ْفَلَح ا
َيا ْفَن ّد ْفَم ال ُه ِة َعِن َو ْفَلِخَر ْفَم ا ُلوَن) [الروما:  ُه ِف ].7-1َغا

عن اليات هو: أخبرت اليات لهذه الجمالي المعنى
التي المعارك في الفرس، خصومهم أماما الروما هزيمة
العربية.. ثم الجزيرة إلى وأقربها الرض، أدنى في وقعت
انهزامهم بعد الفرس، سيهزمون الروما أن اليات جزمت

بضع في سيكون الفرس على الروما انتصار وأن أمامهم،
البضع لن سنوات، تسع ستكون لها مدة وأقصى سنين،

التسع. إلى الثلث من
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الفرس، على الروما فيه سينتصر الذي الوقت وفي
ًا، المسلمين الله سينصر الله بنصر سيفرحون وبذلك أيض

أن بد ل الله، من نافذ قاطع وعد عليهم. وهذا به مّن الذي
وعده. ُيخلف ل الله لن يتحقُق،

الدولتين بين مستمرة طاحنة الحروب كانت وقد
التي الحرب أعنفها من وكان والفرس، القُويتين: الروما

وسلم. عليه الله صلى الله رسول بعثة بعد وقعت

شن المكية، الفترة في الدعوة عهد منتصف ففي
ًا الفرس ًا توجهوا حيث الروما، ضد قوية حرب فاحتلوا غرب

وتوجهوا ما)،614( سنة المقُدس بيت ودخلوا ،الشاما بلد
ً حاصروا حتى الرومية، المدن مختلف فاتحين شمال

القُسطنطينية. العاصمة

وكان الفرس، أماما الروما هزيمة أخبار العرب وسمع
لهزيمة المسلمون فحزن للبعثة، ةسالساد السنة في هذا

لنتصار المشركون فرح بينما كتاب، أهل لنهم الروما،
ويشركون والنار، الوثان يعبدون مثلهم لنهم الفرس،

بالله.

الخبر وفيها الروما، سورة السنة تلك في الله وأنزل
بضع في عليهم الروما بانتصار والوعد الفرس، بانتصار

الروما انتصار قرب على يدل ما الفق في يكن سنين. ولم
محطم، وجيشهم مهزومون، فالروما الفرس، على

أن القُرآن يجزمُا فكيف القُسطنطينية، يحاصرون والفرس
في الغالبين الفرس، على سينتصرون المغلوبين الروما
سنين؟ً. بضع

:الروما انتصار على للمشركا بكر أبي مراهنة

ّقُى وصاروا باليقُين، القُرآني الوعد هذا المسلمون تل
ًا أكثرهم من وكان المشركين، بين ينشرونه بكر أبو فرح
الروح أن مكة شوارع في ينادي صار الذي الصديق،

سنين. بضع في الفرس على سينتصرون

بكر أبي جزما وأماما وأنكروه، ذلك المشركون واستبعد
على بكر، أبو فراهنه لمراهنته، المشركين أحد جاء بتحقُقُه

فإن سنين، خمس بعد الفرس على سينتصرون الروما أن
ًا لصاحبه بكر أبو دفع ذلك، يتحقُق لم وكان البل، من عدد

الهجرة. بعد ُحّرما لنه السلما، في الرهان تحريم قبل هذا
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وجاء الروما، ينتصر ولم الخمس، السنوات وانقُضت
الله صلى الله رسول بكر أبو وأخبر بالرهان، يطالب الرجل

لن سنين، تسع المدة يجعل أن فأمره بالمر، وسلم عليه
التسع، إلى الثلث من والبضع سنين، ببضع حددتها الية

عنه. الله رضي بكر أبو ففعل

قيصر هرقل قاما اليات، لنزول التاسعة السنة وفي
عاصمتهم ودخل الفرس، فيها هزما عنيفة، بحرب الروما

بكر أبو وكسب القُرآني، الوعد تحقُق وبذلك المدائان،
ما).623( سنة هذا وكان الرهان،

فيه هزمت التي المعركة، موقع اليات حددت لقُد
َبِت ِل ُغ َنى ِفي الّرومُا، الروما: ( ْفَد ْفَرِض). َأ ْفَل

َ ا

أهل إلى القرب الرض به والمراد القرب، هو والدنى
أهل إلى الدنى اليات. والرض إليهم الله أنزل الذي مكة،
العربية.. وقد للجزيرة والمتاخمة الشاما، بلد في مكة

ودخلوا العربية، للجزيرة الدنى الرض الفرس احتل
ما).614( سنة القُدس

:تحّققا وعدان اليات في

وعدين تضمنت الروما سورة من الولى اليات أن ونرى
ًا وليس اثنين، ًا، وعد ّقُقُا الوعدان وهذان واحد سنة في تح

واحدة.

بضع بعد الفرس، على الروما انتصارالول:  الوعد
تعالى: قوله به جزما ما أمامهم. وهو هزيمتهم من سنين
ُهم َو ِد ّمن ( ْفَع ْفَم َب ِه ِب َل ُبوَن، َغ ِل ْفَغ َي ْفَضِع ِفي َس ِنيَن). ِب ِس

اليات، لنزول التاسعة السنة في الوعد هذا تحقُق وقد
عاصمة المدائان هرقل دخل حيث ما)،623( سنة ذلك وكان

الفرس.

في المشركين، على المسلمين  انتصارالثاني: الوعد
عنه أخبر الذي وهو بدر، غزوة في الفاصلة، الولى المعركة

ٍذ قوله ِئ ْفَوَم َي َو ْفَفَرُح تعالى: ( ُنوَن، َي ْفَؤِم ْفَلُم ِر ا ْفَص َن ِه ِب ّل َمن َينُصُر ال
ُء َو َيَشا ُه ِزيُز َو َع ْفَل الّرِحيُم). ا
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بعد الهجرة، من الثانية السنة في بدر غزوة كانت لقُد
السنة في كان الذي الروما، سورة نزول من سنوات تسع

البعثة. من السادسة

:والنصر الغلبة بين

ًا الفرس على الروما غلبة تسمى ل لن الله، من نصر
لعباد إل النصر هذا يكون ول منه، وتشريف كرامة الله نصر
ًا ليسوا والروما الصالحين، المؤمنين الله مؤمنين عباد

أقرب وأنهم كتاب، أهل نصارى أنهم صالحين! صحيح
مؤمنين، ليسوا لكنهم النار، عبدة الفرس من للمسلمين

الغلبة: بلفظ المعركة كسبهم عن اليات أخبرت ولذلك
ُهم َو ِد ّمن ( ْفَع ْفَم َب ِه ِب َل ُبوَن، َغ ِل ْفَغ َي ْفَضِع ِفي َس ِنيَن). وفرق ِب بين ِس
من والتشريف التكريم ظلل للنصر لن والنصر، الغلبة
الصالحين!. بالمؤمنين خاص وهذا الله،

ٍذ قوله إن ِئ ْفَوَم َي َو ْفَفَرُح تعالى: ( ُنوَن، َي ْفَؤِم ْفَلُم ِر ا ْفَص َن ِه) ِب ّل ال
ينطبق ول بدر، غزوة في للمؤمنين الله نصر على ينطبق

الفرس. على الروما غلبة على

ْفَد غزوة في تعالى قوله مع يتفق وهو َقُ َل َو ُكُم بدر: ( َنَصَر
ّلُه ٍر ال ْفَد َب ْفَم ِب ُت َأن ّلٌة َو ِذ ْفَا َأ ُقُو ّت ّلَه َفا ْفَم ال ُك ّل َع ُكُروَن) [آل َل ْفَش َت

].123عمران: 

في الوعدان يتحقُق أن العليم، الحكيم الله تقُدير ومن
للهجرة، الثانية السنة وهي ما)،623( سنة هي واحدة، سنة

ّلب المسلمون فيها وانتصر الفرس، على الروما فيها تغ
بدر. غزوة في المشركين على

أنها الوعدين عن تحدثت التي اليات في واللطيف
ِه بيد كلها المور ربطت ّل ِل ْفَمُر الله: ( َْفَل ْفَبُل ِمن ا ُد). َوِمن َق ْفَع َب
ول فيه، يجري شيء كل ويقُدر كله، الكون أمر يدبر فالله

تنشب ول الله، بأمر إل عسكري أو سياسي حدث يقُع
الله. بأمر إل غيرها دولة تغلب ول الله، بأمر إل معركة

:الله وعد إلى والكافرين المؤمنين نظرة

وانتصار للفرس، الروما غلبة أن على اليات ونصت
الخبير، الحكيم الله من وعد المشركين، على المسلمين

َد يخلف ل والله ْفَع َو ِه وعده: ( ّل ِلُف َل ال ْفَخ ّلُه ُي ُه). ال َد ْفَع َو
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ويجزمون والثقُة، باليقُين الله وعد مع يتعاملون والمؤمنون
وعده. منجز الله بأن

يعلمون ل لنهم الله، وعد في يشكون فإنهم الخرون أما
يعجزه ول يريد، لما فعال سبحانه وأنه المطلقُة، الله قدرة
ِكّن في ول الرض في شيء َل َو َثَر السماء: ( ْفَك ّناِس َأ َل ال

َلُموَن، ْفَع َلُموَن َي ْفَع ًا َي ِهر ِة ّمَن َظا َيا ْفَلَح َيا ا ْفَن ّد ْفَم ال ُه ِة َعِن َو ْفَلِخَر ا
ْفَم ُلوَن). ُه ِف َغا

الروما انتصار يستبعدون مكة في المشركون كان لقُد
ً الحداث حللوا لنهم سنين، بضع في الفرس على تحليل
ًا ًا، مادي المستحيل من يجعل المادي التحليل وهذا بشري

التي المهزومة، الدولة وهم سنين، تسع بعد الروما انتصار
ّطم عاصمتها!. وحوصرت بلدها، واحتلت جيشها، تح

أراد فإذا آخر، دْفَُعب لها ياليمان التحليل في المسألة لكن
وهيأ فعل، سنين بضع في المهزومين الروما تقُوية الله

وعده!. أنجز بذلك وعد وإذا السباب، لذلك

الصحابة انتصار يستبعدون مكة في المشركون وكان
قوتهم، أماما َركْفَذُت ل الصحابة قوة لن عليهم، المستضعفين

في القُاصر. أما البشري المادي التحليل وفق وذلك
ًا المر فليس اليماني التحليل مستحيلً! لن أو مستبعد

ًا أراد إذا الله نصر ولذلك أنجزه، بشيء وعد وإذا فعله، شيئ
ْفَد كونهم مع بدر، في الصحابة َقُ َل َو ُكُم أذلة: ( ّلُه َنَصَر ٍر ال ْفَد َب ِب

ْفَم ُت َأن ّلٌة) [آل َو ِذ ].123عمران:  َأ

:الله وعد تحقق انتظار على الصبر

ًا: قوله ْفَدتعالى ثاني َقُ َل َو َنا : ( ْفَب ّناِس َضَر َذا ِفي ِلل َه
ْفَرآِن ُقُ ْفَل َثٍل ُكّل ِمن ا ِئن َم َل ُهم َو َت ْفَئ ٍة ِج َي َلّن ِبآَ ُقُو َي ِذيَن َل ّل َفُروا ا َك

ْفَن ْفَم ِإ ُت ُلوَن، ِإّل َأن ِط ْفَب ِلَك ُم َذ ُع َك َب ْفَط ّلُه َي َلى ال ُلوِب َع ِذيَن ُق ّل َل ا
َلُموَن، ْفَع ْفَر َي ِب ْفَص َد ِإّن َفا ْفَع ِه َو ّل ّق ال ّنَك َوَل َح ّف َتِخ ْفَس ِذيَن َي ّل َل ا

ُنوَن) [الروما:  ِق ].60-58ُيو

فيه وفّصل القُرآن، في منوعة عديدة أمثلة الله ذكر
ّوع اليات، الناس ليفهمها والبراهين، والدلة الحجج فيه ون
ُيحسنوا ويعوها، معها. التعامل و

يقُابلون قلوبهم، على مطبوع جاهلون، الكفار ولكن
والتكذيب! وإذا والصرار بالعناد القُرآنية واليات المثال
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ّدمت ويتهمون بها، يصدقون ل ومعجزات خوارق لهم ُق
وأن سحرهم، ساحر بأنه وسلم عليه الله صلى الرسول

ِئن على المسلمين َل َو ُهم باطل: ( َت ْفَئ ٍة ِج َي َلّن ِبآَ ُقُو َي ِذيَن َل ّل ا
َفُروا ْفَن َك ْفَم ِإ ُت ُلوَن). ِإّل َأن ِط ْفَب ُم

على بالصبر وسلم عليه الله صلى رسوله الله أمر وقد
زاد فالصبر له، وعداوتهم وحربهم المشركين، وتكذيب عناد

أن إلى وسلم، عليه الله صلى الرسول به يتزود عظيم،
أعدائاه. وبين بينه الله يحكم

:الله وعد تحقق اسإتعجال عدما

ْفَر وعد تحقُق الية تؤكد بالصبر، المر وبعد ِب ْفَص َفا الله: (
َد ِإّن ْفَع ِه َو ّل ّق) والمراد ال سبحانه وعده هنا، الله بوعد َح

وأهله. الباطل وهزيمة وأهله، الحق بانتصار

وسيرى الواقع، عالم في سيتحقُق أنه حق، أنه ومعنى
الكافرين. وهزيمة المؤمنين، انتصار الناس

جاء بالنصر، الله وعد تحقُق تقُرير بعد أنه واللطيف
َوَل بهذه يوقنون ل الذين من التحذير ّنَك الحقُيقُة: ( ّف َتِخ ْفَس َي

ِذيَن ّل ُنوَن). فالذين َل ا ِق يستبعدون أو الله، بوعد ونُّكيش ُيو
قلوبهم في ويقُذفون (يستخفون) بالمؤمنين، قد وقوعه،
المرتجلة والتصرفات العمال لبعض يدفعونهم أو اليأس،

هو ذلك في والسبب خاطئة، نتائاج إلى تقُود التي المندفعة،
الله. وعد تحقُق استعجال

أن بد ل وأنه حق، الله وعد بأن يوقن أن المؤمن على
يتعجل ل وأن تحقُقُه، انتظار على يصبر وأن يتحقُق،
يدع وأن المتعجلون، يستفزه أو هّيستخف ل وأن وقوعه،

شاء متى يحقُقُه الذي الخبير، الحكيم الله حكمة ىلإ المر
سبحانه!.

*     *     *
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العاشر الفصل
القمر سإورة في القرآني الوعد

قريش أذى اشتداد جو في نزلت مكية، القُمر سورة
وسلم، عليه الله صلى الله لرسول وتكذيبهم للمسلمين،

يستقُبلون مستضعفين، قلئال مكة في المسلمون وكان
وثبات. بصبر الكفار وتعذيب واضطهاد أذى

على المؤمنين تثبيت القُمر سورة أهدافا من وكان
الصبر، إلى ودعوتهم الدعوة، بطريق وتعريفهم الحق،

الكبير بالمل ونفوسهم قلوبهم وملء بالفَرج، وتبشيرهم
طريق عن بالعذاب، الظالمين الكافرين بالنصر.. وتهديد

الكافرين، من سبقُهم لمن والمثلة، النماذج بعض عرض
ّلوا ويتعظوا، ليعتبروا وطغيان. كفر من فيه هم ما عن ويتخ

:السورة موضوع

معجزة باهرة، معجزة عن بالحديث السورة بدأت
أنها وزعمهم بها، وتكذيبهم المشركين، أماما القُمر انشقُاق

بالعذاب. وتهديدهم له، حقُيقُة ل سحر

السابقُين، النبياء قصص من سريعة مشاهد عرضت ثم
كفرهم على فيها التركيز كان المكذبين، أقوامهم مع

وتدميرهم. إهلكهم ثم واستهزائاهم، وتكذيبهم

نوح، السورة: قوما آيات عنهم تحدثت الذين والقواما
فرعون. وقوما لوط، وقوما ثمود، وقوما عاد، وقوما

ْفَد منهم قوما كل إهلك على السورة وعقُبت َقُ َل َو بآَية: (
َنا ْفَر ْفَرآَن َيّس ُقُ ْفَل ِر ا ْفَك ّذ ْفَل ِلل َه ٍر) التي ِمن َف ِك ّد مرات أربع ذكرت ّم

].40 ،32 ،22 ،17[آيات: 

الهدفا مقُصود، الربع القُصص على الية بهذه والتعقُيب
أهم من وهذه للذكر، القُرآن تيسير حقُيقُة تقُرير منه

وتطبيقُه، وحفظه وفهمه تلوته يّسر فالله القُرآن، صخصائا
ّكر يّسر كما قصص من فيه يعرض بما والعظة، والعبرة التذ

وحقُائاق. وسنن وحوادث، ونماذج وأمثلة،

ْفَل التذكر على الية وتحث َه َف ٍر). أي: ِمن والعتبار: ( ِك ّد ّم
القُرآنية العظات عند يقُف بصير، واع شخص يوجد هل

ًا ًا؟ً!. متدبر متذكر
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ٍر): اسم ِك ّد ِعل)، وزن على فاعل و(ّم َت ْفَف الماضي فعله (ُم
ّدكر) على خماسي الفعل هذا ورد (افتعل). وقد وزن هو: (ا

َقاَل قوله في َو ِذي تعالى: ( ّل ُهَما َنَجا ا ْفَن َكَر ِم ّد َد َوا ْفَع ٍة َب ْفَا ُأّم َن َأ
ُكم ُئ ّب َن ِه) [يوسف:  ُأ ِل ِوي ْفَأ َت ].45ِب

ّدكر): اذتكر، وزن: افتعل. على وأساس: (ا

ْفَدِخلت الثلثي ُأ التأكيد، من لمزيد الفتعال تاء منه: ذكر. 
ً التاء بدلتُوأ اذتكر، فصار دكر.ذفصارت: ا للستهيل، دال

ّدكر. بين،رالمتقُا إدغاما الدال في الذال وأدغمت فصارت: ا
ّدكر، الفاعل واسم وزن: مفتعل!. على منها: ُم

:بالهزيمة الكفار تهديد

الهالكين، عن الحديث من السورة آيات انتهت وبعدما
ّددتهم قريش، كفار إلى التفتت وتوعدتهم بالعذاب، وه

بالنصر المسلمين ووعدت المسلمين، أماما بالهزيمة
ْفَم قال عليهم، ُك ّفاُر ُك َأ ْفَيٌر تعالى: ( ْفَن َخ ْفَم ّم ُك ِئ َل ْفَو ْفَما ُأ ُكم َأ ٌة َل َبَراء

ِر، ِفي ُب ْفَما الّز ُلوَن َأ ُقُو ْفَحُن َي ٌع َن َتِصٌر، َجِمي ْفَهَزمُا ّمن ُي ُع َس ْفَم ْفَلَج ا
ّلوَن َو ُي ُبَر، َو ّد َعُة َبِل ال ْفَم الّسا ُه ُد ْفَوِع َعُة َم َهى َوالّسا ْفَد َأَمّر، َأ َو

ِرِميَن ِإّن ْفَج ْفَلُم ٍر، َضَلٍل ِفي ا ُع ْفَومَا َوُس ُبوَن َي ْفَسَح ِر ِفي ُي ّنا َلى ال َع
ْفَم ِه ِه ُقوا ُوُجو َقَُر، َمّس ُذو ّنا َس ٍء ُكّل ِإ ْفَي ُه َش َنا ْفَقُ َل ٍر، َخ َد َقُ َوَما ِب

َنا ْفَمُر ٌة ِإّل َأ َد ْفَمٍح َواِح َل ِر، َك َبَص ْفَل ْفَد ِبا َقُ َل َنا َو ْفَك َل ْفَه ْفَم َأ ُك َع َيا ْفَش ْفَل َأ َه َف
ٍر، ِمن ِك ّد ُكّل ّم ٍء َو ْفَي ُه َش ُلو َع ِر، ِفي َف ُب ُكّل الّز ٍر َو ِغي ٍر َص ِبي َك َو

َطٌر) [القُمر:  َت ْفَس ].53-43ُم

ْفَم في الخطاب ُك ّفاُر ُك َأ ْفَيٌر قوله: ( ْفَن َخ ْفَم) لكفار ّم ُك ِئ َل ْفَو ُأ
ْفَم) للستفهاما في والهمزة قريش، ُك ّفاُر ُك َأ والية النكاري، (

للكافرين جرى بما اعتبارهم عدما قريش كفار على تنكر
السابقُين.

ْفَم): اسم ُك ِئ َل ْفَو ُأ الكفار به والمراد للبعيد، إشارة و(
وهم السورة، آيات من سبق ما في المذكورون السابقُون

فرعون. وآل لوط، وقوما وثمود، وعاد، نوح، قوما

الكفار إهلك عن سمعتم قريش: لقُد كفار الية تسأل
من خير كفاركم هل وتعتبروا؟ً تتعظوا لم فلماذا السابقُين،

ًا لستم منهم؟ً أقوى أنتم وهل السابقُين؟ً الكفار أولئك خير
ً وأكثر أقوى ولستم منهم، ًا أموال منهم!. وأولد
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تعالى: قوله منها ،ةديعد آيات الحقُيقُة هذه ذكرت وقد
ْفَم َل َأ ْفَا ( ْفَو ْفَم َيَر َنا َك ْفَك َل ْفَه ِهم ِمن َأ ِل ْفَب ْفَرٍن ّمن َق ْفَم َق ُه ّنا ّك ْفَرِض ِفي ّم ل

َ ا
ْفَم َما ّكن َل ْفَم) [النعاما:  ُنَم ُك ].6ّل

ولم قريش، كفار من أقوى السابقُين الكفار أن وبما
ًا أكثر قريش كفار فإن العذاب، قوتهم عنهم تدفع ضعف

ًا ّلون يعتبرون ل فلماذا العذاب، دفع عن وعجز عن ويتخ
كفرهم؟ً.

ً الية وتسألهم ْفَما سؤال َأ ًا: ( ُكم ثاني ٌة َل ِر) ِفي َبَراء ُب الّز
على الله أنزلها التي الربانية هنا: الكتب بالّزبر والمراد
كتاب. (زبور) بمعنى مفردها رسله،

كفركم مع العذاب من آمنون أنتم والمعنى: لماذا
ًا الله أعطاكم هل وتكذيبكم؟ً كتبه؟ً.. في وبراءة أمان

في ُيقُّر ل الله لن البراءة، تلك يملكون فل بالنفي، الجواب
ًا كتبه به وقع إن بالنجاة المان يعطيه ول كفره، على كافر

عذاب!.

ُتوّجه ً اليات لهم و ْفَما سؤال َأ ًا: ( ُلوَن ثالث ُقُو ْفَحُن َي ٌع َن َجِمي
َتِصٌر). أي: هل متفقُون أنهم قريش كفار يظن ّمن

لهم يحقُق واتفاقهم وتعاونهم تجّمعهم وأن مجتمعون،
العذاب؟ً. عنهم ويدفع النصر؟ً

بالهزيمة: وتهددهم قلوبهم، في الرعب اليات وتقُذفا
ْفَهَزمُا ُي ُع (َس ْفَم ْفَلَج ّلوَن ا َو ُي ُبَر). أي: سيهزما َو ّد الكفار جمع ال

بينهم المعارك تنشب عندما المستقُبل، في المجتمعين
منهزمين. الدبار وسيولون المسلمين، وبين

ّعدتهم الدنيا، في الكفار بهزيمة الية جزما وبعد الية تو
َبِل في الشديد بالعذاب التالية َعُة الخرة: ( ْفَم الّسا ُه ُد ْفَوِع َم

َعُة َهى َوالّسا ْفَد َأَمّر). َأ َو

ًا التالية اليات لهم وقدمت ّلهم مشهد في وعذابهم لذ
ِإّن ِرِميَن الخرة: ( ْفَج ْفَلُم ٍر، َضَلٍل ِفي ا ُع ْفَومَا َوُس ُبوَن َي ْفَسَح ِفي ُي

ِر ّنا َلى ال ْفَم َع ِه ِه ُقوا ُوُجو َقَُر). َمّس ُذو َس

:الله من بقدر الكافرين وهزيمة المؤمنين نصر
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والوعيد للمؤمنين، الوعد من فيه وما السياق هذا وفي
القُدر. قال حقُيقُة محكمة آية تقُرر للكافرين، والتهديد

ّنا ِإ ٍء ُكّل تعالى: ( ْفَي ُه َش َنا ْفَقُ َل ٍر). َخ َد َقُ ِب

بقُدره، الله خلقُه مخلوق، الكون هذا في شيء فكل
بحكمته المحدد، والمكان المحدد، الزمان في وأوجده

ويوجدها. الشياء يقُدر الذي فهو سبحانه،

وانتصار الكفار، بهزيمة الوعد تحقُق ذلك ومن
الزمان يحدد الذي فالله الدنيا، في عليهم المسلمين

سبحانه. وقدره بحكمته والكيفية، والمكان

قدره يحقُق سبحانه فإنه المحدد، الوقت جاء وإذا
َوَما عليه هين والمر إرادته، ويمضي َنا سبحانه: ( ْفَمُر ِإّل َأ
ٌة َد ْفَمٍح َواِح َل َبَصِر). أي: نحقُق َك ْفَل هي واحدة، بكلمة أمرنا ِبا

البصر. وعلى كلمح أردناه الذي الشيء ن) فيوجدُكلمة: (ك
ّنَما قوله هذا ِإ ُه تعالى: ( ْفَمُر َذا َأ َد ِإ ًا َأَرا ْفَيئ ْفَن َش ُقُوَل َأ ْفَن َلُه َي ُك

ُكوُن) [يس:  َي ].82َف

ْفَد كفار تهديد إلى اليات وعادت َقُ َل َو َنا قريش: ( ْفَك َل ْفَه َأ
ْفَم ُك َع َيا ْفَش ْفَل َأ َه ٍر) ِمن َف ِك ّد وأمثالكم أشباهكم  أي: أهلكنا.ّم

من منكم فهل ومدين، وثمود كعاد السابقُين، الكفار من
ويعتبر؟ً. ويتعظ يتذكر

كل أن بإخبارهم قريش، كفار تهديد في اليات وتستمر
عنهم، روصد الكفار من حصل وتكذيب وكفر وسوء شر
التي والكتب، الزبر في وأثبته وأحصاه، سّجله قد الله فإن

ُكّل صغيرها الناس، أفعال فيها ُيثبُت َو ٍء وكبيرها: ( ْفَي َش
ُه ُلو َع ِر، ِفي َف ُب ُكّل الّز ٍر َو ِغي ٍر َص ِبي َك َطٌر). َو َت ْفَس ُم

:الكافرين على بالنصر المؤمنين وعد

ْفَهَزمُا في للكفار الصريح والتهديد ُي ُع قوله: (َس ْفَم ْفَلَج ا
ّلوَن َو ُي ُبَر). وهذا َو ّد هممهم، قتل بهدفا لهم، وعيد ال

(الحرب ضمن وهو معنوياتهم، وتحطيم عزائامهم، وإضعافا
وجدارة، بقُوة العداء على القُرآن يشنها النفسية) التي

إراداتهم!. على ويقُضي نفسياتهم، فيها ويهز

ُا الية هذه وتقُدما ًا وعد سوفا بأنهم للمؤمنين، قرآني
ّلي بحيث المستقُبل، في قريش جمع يهزمون الكافرون يو
الدبار.
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وملء المؤمنين، معنويات رفع هو الوعد هذا وهدفا
ً نفوسهم المشرقة البشرى وتبشيرهم بالمستقُبل، أمل

ًا يزدادون وبذلك العظيمة، ًا الحق، على ثبات على وتصميم
ًا لهم، المستقُبل بأن وثقُة الباطل، تحدي للمرحلة وإعداد

قتالهم مرحلة وهي الكفار، مع الصراع من القُادمة
وهزيمتهم.

ْفَهَزمُا الوعد هذا تلقُوا الصحابة أن ننسى ول ُي القُرآني: (َس
ُع ْفَم ْفَلَج ّلوَن ا َو ُي ُبَر) وهم َو ّد معذبون مكة، في مستضعفون ال

فيها. مضطهدون

أطلقُت التي الية نزول وقت والغلبة القُوة كانت لقُد
وبيدهم وزعماؤها، مكة قادة هم الذين للكفار، الوعد ذلك

كان لهم.. بينما أتباع والناس والقُرار، والجاه والمال المر
ً يملكون ل ضعفاء، أقلية مكة في المسلمون ول مال

ًا ًا، ول سلطان َكر. يكاد ل الذي ذلك من القُليل إل متاع ْفَذ ُي

القُوتان فيه تكن لم الذي الخاص، الجو هذا وفي
قوة كانت المسلمين- حيث وقوة الكفار قوة –متكافئتين

تشق مبتدئاة، المسلمين وقوة مستعلية، غالبة الكفار
يضعها التي والحواجز العقُبات وسط بصعوبة، طريقُها
أمامها. الكفار

ًا تقُدما آية الله ينزل الجو هذا في القُوة لهذه وعد
أماما وتقُف وتشتد، تقُوى سوفا بأنها النامية، السلمية

وتهزمها!. وتحطمها الكافرين، قوة

كلما القُرآن أن على يدل القُرآني الوعد بهذا زماجال إن
مادي مؤشر وجود لعدما الجزما، بهذا بشر َيجزما ل لنه الله،
المتقُدمة، الزمنية الفترة تلك في الكفار، جمع هزيمة على
مكة!. في السلمية الدعوة عمر بدايات من

بأنهم والجزما الية، في والتهديد الوعيد الكفار سمع ولما
صاروا الدبار، ويولونهم المسلمين أماما سينهزمون

ّدرون، ويستهزئاون يسخرون مستحيلً!. ذلك ويعتبرون ويتن

ّقُوا فإنهم المؤمنون أما واستبشروا وعدها، الية عن تل
ول كيف يعرفوا لم وإن محالة، ل سيتحقُق أنه وأيقُنوا به،

سيتحقُق؟ً. أين ول متى
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إلى وإمضائاه إنجازه كيفية وتركوا الوعد، بتحقُق وثقُوا
الخبير. الحكيم الله

:وعده؟ لهم الله حقق متى

السلمية الدعوة عمر من المكية السنوات ومضت
ًا، لكفار الغالبة المادية والقُوة المكية الفترة وانتهت ِتباع

فيها وأقاموا المدينة، إلى المسلمون قريش.. وهاجر
كيانهم..

القُرآني الوعد إنجاز وقت جاء الهجرة، من سنتين وبعد
سنوات. تسع من أكثر قبل القُمر، سورة آية أطلقُته الذي

السنة من رمضان شهر في بدر، غزوة في ذلك كان
الجمعان، فيها يلتقُي مرة أول وهي الهجرة، من الثانية
ُع وسلم، عليه الله صلى الله رسول بقُيادة المؤمنين جم

جهل. أبي بقُيادة المشركين وجمع

فيها الله نصر التي بدر، غزوة نتائاج يعرفا وكلنا
قتل الذين القُرشيين، الكافرين جمع وهزما المسلمين،

ُأِسَر جهل أبو زعيمهم مقُدمتهم في رجلً، سبعون منهم و
الدبار. مولين الميدان، من الخرون ّرفو آخرون، سبعون

الوعد هذا من اليجابي الصحابة موقف أماما ولنقُف
بدر. أرض على تحقُقُه عن وإخبارهم القُرآني،

:وعده إنجاز ربه يسأل الرسإول

الله رضي عباس ابن ] عن4877[برقم:  البخاري روى
ّبة في وهو –قال وسلم عليه الله صلى النبي عنهما: أن له ُق

شئت إن اللهم ووعدك، عهدك أنشدك إني بدر: "اللهم يوما
َبد لم ْفَع ًا".. فأخذ اليوما بعد ُت بيده، عنه الله رضي بكر أبو أبد

ُبك ْفَحت فقُد الله، رسول يا وقال: حس ربك! وهو على ألح
ْفَهَزمُا وهو فخرج الدرع، في ُي ُع يقُول: (َس ْفَم ْفَلَج ّلوَن ا َو ُي ُبَر، َو ّد ال
َعُة َبِل ْفَم الّسا ُه ُد ْفَوِع َعُة َم َهى َوالّسا ْفَد َأَمّر). َأ َو

الحديث: أن هذا في عنهما الله رضي عباس ابن يخبر
إليه وتضّرع الله دعا وسلم عليه الله صلى الله رسول

وعده، إنجاز الله ونشد المعركة، خوض ُقبيل واستغاثه،
في عبادته لتستمر المجاهدين، المؤمنين العباد ونصر

الرض.
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تضرعه من وسلم عليه الله صلى الرسول وأكثر
عنه، الله رضي الصديق بكر أبو عليه أشفق حتى ودعائاه،

.وعد ما لك منجز الله فإن الله، رسول يا له: حسبك وقال

إنجاز ربه وسلم عليه الله صلى الرسول رجا وعندما
بضع قبل نزلت التي القُمر، سورة آية يتذكر وعده. كان

ّبته، من خرج تضرعه، بعد أنه بدليل سنوات، في يثُب وهو ُق
ْفَهَزمُا الية ويتلو الدرع ُي ُع نفسها: (َس ْفَم ْفَلَج ّلوَن ا َو ُي ُبَر). َو ّد ال

الله!. وعد بتحقُق مستبشر وهو

رسول تضرع عنه الله رضي الخطاب بن عمر فّصل وقد
أخرى. بألفاظ بدر يوما وسلم عليه الله صلى الله

الله رضي عباس ابن ] عن1763[برقم:  مسلم روى
يوما كان قال: "لما الخطاب، بن عمر قال: حدثني عنهما
المشركين، إلى وسلم عليه الله صلى الله رسول نظر بدر،
فاستقُبل رجلً، عشر وتسعة ثلثمئة وأصحابه ألف، وهم
فجعل يديه، مد ثم القُبلة، وسلم عليه الله صلى الله نبي

ما آتني اللهم وعدتني، ما لي نجزأ بربه: "اللهم يهتف
ل السلما أهل من العصابة هذه تهلك إن اللهم وعدتني،

الرض". في ُتعبد

ًا بربه، يهتف زال فما ّد حتى القُبلة، مستقُبل يديه، ما
منكبيه. عن رداؤه سقُط

التزمه ثم منكبيه، على فألقُاه رداءه، فأخذ بكر، أبو فأتاه
ّبك، مناشدتك الله: كفاك نبي وقال: يا ورائاه، من فإنه ر

وعدك.. ما لك منجز

ْفَذ عز الله فأنزل ِإ ُثوَن وجل: ( ِغي َت ْفَس ْفَم َت ُك ّب َتَجاَب َر ْفَس ْفَم َفا ُك َل
ّني ُكم َأ ّد ْفَلٍف ُمِم َأ ِة ّمَن ِب َك ِئا ْفَلَمل ِفيَن) [النفال:  ا ِد ْفَر ].9ُم

بالملئاكة". الله فأمده

الرواية- هذه خلل من –وسلم عليه الله صلى الرسول
ما له ُينجز أن ويرجوه إليه، ويتضرع ويدعوه بربه، يهتف

سورة آية قّررته الذي الوعد وهو وعده، ما ويؤتيه وعده،
الكافرين. وهزيمة المؤمنين بانتصار وأمثالها، القُمر

وطمأنه عنه، الله رضي الصديق بكر أبو عليه أشفق وقد
وعده. ما له منجز الله أن
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أن يقُين على وسلم عليه الله صلى الله رسول كان لقُد
لكن لحظة، ذلك في يشك ولم ه،َوعد ما له سينجُز الله

الله، إلى والدعاء بالسباب، الخذ باب من وتضّرعه دعاءه
الله. موعود لستجلب

سينجُز الله بأن يقُين، على عنه الله رضي بكر أبو وكان
َده، المعركة، في بالنصر ويوقن الميعاد، ُيخلف ل لنه وع

ْفَين!. وتكافؤ توازن عدما رغم َع الجم

:بدر في الوعيد إنجاز عن يخبر عمر

عبد صارح عنه الله رضي الخطاب بن عمر أن واللطيف
ّدث بما عنهما، الله رضي عباس بن الله عند نفسه، به ح

الرباني. الوعد ذلك حاملة المذكورة، الية نزول

ابن ]: "أخرج7/681المنثور:  [الدر في السيوطي قال
رضي هريرة أبي عن مردويه وابن والطبراني حاتم أبي
بدر: يوما قبل بمكة نبيه على الله قال: أنزل عنه الله

ْفَهَزمُا ُي ُع (َس ْفَم ْفَلَج ّلوَن ا َو ُي ُبَر). فقُال َو ّد الخطاب بن عمر ال
ّي رسول عنه: يا الله رضي ُيهزما؟ً. جمع الله! أ س

رسول إلى نظرت قريش، وانهزمت بدر، يوما كان فلما
ًا آثارهم في وسلم عليه الله صلى الله ِلت ْفَص وهو بالسيف، ُم

ْفَهَزمُا ُي ُع يقُول: (َس ْفَم ْفَلَج ّلوَن ا َو ُي ُبَر). وكانت َو ّد بدر". ليوما ال

عن عنهما، الله رضي عباس ابن عن جرير ابن وأخرج
تعالى: قوله نزل قال: لما عنه الله رضي الخطاب بن عمر

ْفَهَزمُا ُي ُع (َس ْفَم ْفَلَج ّلوَن ا َو ُي ْفَلُت َو ُبَر) جع ّد جمع أقول: أي ال
ْفَهَزما؟ً. ُي س

وسلم عليه الله صلى النبي رأيت بدر، يوما كان حتى
ِثُب ْفَهَزمُا وهو الدرع، في َي ُي ُع يقُول: (َس ْفَم ْفَلَج ّلوَن ا َو ُي ُبَر)، َو ّد ال

ْفَفت يومئذ. تأويلها فعَر

مكة في الية ُأنزلت لما أنه عنه الله رضي عمر يخبر
بد ل وأنه قادما، رباني وعد من فيها بما وأيقُن معناها، عرفا

أين! فآَمن ول متى ول كيف يعرفا لم يتحقُق.. لكنه أن
الله. لحكمة تحقُيقُه وقت وترك بالوعد،
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الله صلى الرسول سمع بدر، معركة وفي سنوات، وبعد
ُق وهو الية يتلو وسلم عليه فعرفا المنهزمين، الكفار يلح

بدر. في كان الوعد ذلك تحقُيق أن

تحقُق اعتبر أنه عنه، الله رضي عمر كلما في واللطيف
التطبيقُية: (تأويلً) للية، العملية صورته في النظري الوعد

ْفَفُت والمآَل النهاية بيان هو التأويل لن والمصير: "فعر
َلها يومئذ"!. تأوي

*     *     *
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الثالث سمقُال
السور في القرآنية الوعود

المدنية
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الول الفصل
البقرة سإورة في القرآني الوعد

:المم باقي على الشاهدة الوسإط المة

ًا البقُرة سورة آيات ذكرت تلك وتحقُقُت قرآنية، وعود
اليات: تلك من الوعود؛

ِلَكتعالى: أولً: قوله َذ َك َو ْفَم  ( ُك َنا ْفَل َع ًا ُأّمًة َج َوَسط
ْفَا ُنو ُكو َت َداء ّل َه َلى ُش ّناِس َع ُكوَن ال َي ْفَم الّرُسوُل َو ُك ْفَي َل ًا) َع ِهيد َش

].143[البقُرة: 

المة جعلهم أنه الية هذه في المسلمين الله أخبر
الناس على شهداء يكونوا أن ذلك من والحكمة الوسط،

ًا وسلم عليه الله صلى والرسول عليهم. شهيد

المكان شيء. وسطية كل في (وسطية) المة وتظهر
الرضية، الكرة وسط في فهي الجغرافي، والموقع
من والهم والنصارى، اليهود بعد فهي الزمان، ووسطية

الوسط، الدين هو فالسلما والرسالة، المنهج وسطية هذا
مناهجه، (التوازن) بين السلما بوسطية والمراد

فل توجيهاته، و(التكامل) بين تشريعاته، و(العتدال) في
ّلت، ول مبالغة ول تفريط، ول فيه إفراط ول غلو ول تف
تهاون.

مهمة لها جعل ورسالتها منهاجها في المة ووسطية
خطيرة. عالمية ومسؤولية كبيرة، حضارية

المم، باقي على شاهدة الوسط المة الله جعل لقُد
َكم للمم، الساسي المرجع وهي من بينها ينشب لما والح

شهادتها، تؤدي أن الوسط المة هذه في والصل خلفا،
وأستاذيتها. ريادتها وتحقُق برقابتها، وتقُوما

عندما الواقع، عالم في القُرآني الوعد هذا تحقُق وقد
على واستقُامت بقُرآنها، وتحركت بإسلمها، المة عاشت

والحضارة، والمدنية والهدى، النور للعالم فقُدمت طريقُها،
يادة.روال والمنهج

في وهدى، إشعاع مراكز السلمية الحواضر وكانت
الخليفة وكان وغيرها، وقرطبة والقُاهرة ودمشق بغداد

العالم قادة وكان الكلمة، مسموع الجانب، مرهوب القُوي
القُوي. السلمي النظاما إلى يتقُربون
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إل القُافلة، ذيل إلى الزمان هذا في المة تتحول ولم
في الخرى المم وقلدت إسلمها، عن ابتعدت بعدما

وسيئاتها. انحرافاتها

ل وتبعية، وضعف ذل من الن الوسط المة تعيشه وما
والستاذية بالوسطية لها، القُرآني الوعد تخلف يعني

قصورها هو تعانيه ما في السبب لن والريادة، والشهادة
ًا زال ما القُرآني والوعد وانحرافها، ًا، قائام ل ولكنه وجاهز

ْفَوفوا إذا إل فيهم، يتحقُق ول المسلمين، حياة في يعمل هم أ
الواجب!. وأدوا الشرط، وحقُقُوا بالعهد،

:القيامة يوما إلى الكفار فوق المؤمنون

ًا: قوله ّيَنتعالى ثاني ِذيَن : (ُز ّل ْفَا ِل َفُرو ُة َك َيا ْفَلَح َيا ا ْفَن ّد ال
ْفَسَخُروَن َي ِذيَن ِمَن َو ّل ْفَا ا ُنو ِذيَن آَم ّل ْفَا َوا َقُو ّت ْفَم ا ُه َق ْفَو ْفَومَا َف َي

ِة)[البقُرة:  َياَم ِقُ ْفَل ].212ا

ل فهم الكافرون، عليه ما حقُيقُة على الية ُتعرفنا
وهم الدنيا، الحياة لهم زينت ولذلك بالخرة، يؤمنون
ومحط وسعيهم، هدفهم وهي لها، ويعملون بها، يؤمنون

ملذاتها على مقُبلين عليها، حريصين تجدهم اهتمامهم،
وشهواتها. ومتعها

والتهكم السخرية على تقُوما للمؤمنين ونظرتهم
متع عن ترفعهم في المؤمنون يعجبهم ل والستهزاء،

لها، سعيهم وفي للخرة، همتنظر وفي الدنيا، وشهوات
الله. حرما ما ترك إلى يدفعهم الذي الله، من خوفهم وفي

يستويان، ل فالفريقُان والكافرين، المؤمنين بين وشتان
الخرة. في ول الدنيا في ل

ًا وقدمت قاطعة، قرآنية حقُيقُة الية وذكرت ًا وعد قرآني
ِذيَن ّل َوا ًا: ( ْفَا منجز َقُو ّت ْفَم ا ُه َق ْفَو ْفَومَا َف ِة). َي َياَم ِقُ ْفَل ا

إلى فوقهم ويبقُون الكافرين، فوق المتقُون المؤمنون
ّد ول وأراده، الله قدره ما القُيامة. هذا يوما لمره را

سبحانه.

وليست نفسية، معنوية فوقية هنا بالفوقية والمراد
هم المؤمنين، شعور تمل فوقية مادية. إنها مكانية فوقية

بدينهم متميزون شيء، كل في الكافرين على المتميزون
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ودورهم، ووظيفتهم بمهمتهم ومتميزون ومنهاجهم،
وتصرفاتهم، وبسلوكهم وتصوراتهم، بأفكارهم متميزون
دنياهم في واهتماماتهم. متميزون وتطلعاتهم وبآَمالهم

الكافرين، من أفضل أنهم المؤمنون يوقن وآخرتهم.. ولهذا
َ قال المتفوقون. كما العلون وأنهم َول ُنوا تعالى: ( ِه َ َت َول

ُنوا ْفَحَز ُتُم َت َأن ْفَوَن َو َل ْفَع َل ُتم ِإن ا ِنيَن) [آل ُكن ْفَؤِم ].139عمران:  ّم

كفروا الذين فوق وأنهم العلى، بأنهم المؤمنين وشعور
التكبر لن غيرهم، على تكبرهم يعني ل القُيامة يوما إلى

الله. دين في محرما

إليه، بالنتساب وافتخارهم بالسلما، اعتزازهم يعني إنما
به، اللتزاما على وحرصهم به، ميزهم ما على لله وشكرهم
الذين إلى نوره وتقُديم إليه، الدعوة بواجب وقيامهم

والجاهلية. الكفر ظلمات في يتخبطون

به، واكتفاؤهم بالسلما، استغناؤهم هذا يعني كما
من يأخذون ل ولذلك لغيره، حاجتهم بعدما ويقُينهم

ًا الكافرين وقوانينهم ومذاهبهم، أفكارهم من شيئ
وتصرفاتهم، وسلوكياتهم وعاداتهم، وقيمهم وتشريعاتهم،

الدنيا الحياة في وانغماسهم كفرهم، نتاج كله هذا لن
.الخرة وإنكار

فل كفروا، الذين فوق بأنهم المؤمنون يشعر أن بد ل
ّلوا ول أمامهم، يضعفوا ول يجبنوا لهم. يذ

الذين فوق فجعلهم وعده، للمسلمين الله حقُق وقد
الرض. في لهم ومكن عليهم، نصرهم حيث كفروا،

:الكفار فوق المؤمنين كون شرط

بالتزامهم مشروط كفروا الذين فوق المسلمين وكون
أخلوا فإن به، والحركة وتطبيقُه بالسلما، الجاد الصادق

ول المنزلة، هذه عن ونزلوا الصفة، هذه فقُدوا الشرط بهذا
إسلمهم. إلى عادوا إذا إل إليها يرتقُون

كفروا، الذين فوق ليسوا الزمان هذا في والمسلمون
وهم كفروا، الذين دون العامة أوضاعهم في صاروا وإنما
أصابهم، ما في السبب وهم أنفسهم، على بذلك جنوا الذين

صلة وضعفت بالسلما، منهم كثيرين صلة انفكت لنه
المشروط. الفوقية بشرط يلتزموا لم وبذلك به، آخرين
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جادة عودة سيعودون المسلمين أن يقُين على ونحن
وضعهم التي العالية المنزلة إلى يعودون وبذلك للسلما،

كفروا. الذين فوق وجعلهم إليها، ورفعهم فيها، الله

في لهم سيتحقُق القُرآني الوعد هذا أن جازمون نحن
تحقُق كما سوء، من بأنفسهم ما يغيرون عندما المستقُبل،

الصالحين!. لبائاهم الوعد هذا

:والضراء بالبأسإاء المؤمنين إصابة

ًا: قوله ْفَماتعالى ثالث َأ ْفَم : ( ُت ْفَب ْفَا َأن َحِس ُلو ْفَدُخ ّنَة َت ْفَلَج َلّما ا َو
ُكم ِت ْفَأ َثُل َي ِذيَن ّم ّل ْفَا ا ْفَو َل ُكم ِمن َخ ِل ْفَب ُهُم َق ْفَت ْفَأَساء ّمّس َب ْفَل َوالّضّراء ا

ْفَا ُلو ِز ْفَل ّتى َوُز ُقُوَل َح ِذيَن الّرُسوُل َي ّل ْفَا َوا ُنو َعُه آَم َتى َم ْفَصُر َم َن
ِه ّل ْفَصَر ِإّن َأل ال ِه َن ّل ِريٌب) [البقُرة:  ال ].214َق

اليمان وضريبة الدعوة، طريق عن الية تتحدث
الجنة. إلى الموصل الطريق في والسير واللتزاما

ْفَما في والخطاب َأ ْفَم الية: ( ُت ْفَب ْفَا َأن َحِس ُلو ْفَدُخ ّنَة َت ْفَلَج َلّما ا َو
ُكم ِت ْفَأ َثُل َي ِذيَن ّم ّل ْفَا ا ْفَو َل ُكم) للمسلمين، ِمن َخ ِل ْفَب الية وإن َق

في والمحن، البتلءات من ينتظرهم ما على فهمّعرُت
ًا ليس الجنة فطريق الجنة، إلى طريقُهم بالورود مفروش

ً ليس وهو والرياحين، ًا، سهل ّبد بالعقُبات مليء إنه مع
يصيبه أن بد ل فيه سار من وكل والمفاجآَت، والخطار

واللم. الذى

خلوا الذين بالمؤمنين وأسوة قدوة ذلك في وللمسلمين
ًا عاشوا فقُد السابقُين، الرسل أتباع من قبلهم، من كثير
ُهُم عنها الله أخبر والمحن، البتلءات من ْفَت بقُوله: (ّمّس

ْفَأَساء َب ْفَل ْفَا). َوالّضّراء ا ُلو ِز ْفَل َوُز

والزلزال واللم، الضّر هي والضراء الشدة، هي البأساء
والحصار والتخويف، والتهديد والبتلء، اليذاء على قائام

والمعاناة.

هذه يذوقوا وأن الطريق، بهذا المؤمنون يمر أن بد ل
الثمن. هذا يدفعوا وأن والمحن، البتلءات

تعالى: (الم، قوله منها عديدة، آيات هذا على وأكدت
ّناُس َأَحِسَب ُكوا َأن ال ْفَتَر ُلوا َأن ُي ُقُو ّنا َي ْفَم آَم ُه ُنوَن، َل َو َت ْفَف ُي
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ْفَد َقُ َل ّنا َو َت ِذيَن َف ّل ْفَم ِمن ا ِه ِل ْفَب َلَمّن َق ْفَع َي َل ّلُه َف ِذيَن ال ّل ُقوا ا َد َص
َلَمّن ْفَع َي َل ِبيَن) [العنكبوت:  َو ِذ َكا ْفَل ].3-1ا

ْفَم قوله ومنها ُك ّن َو ُل ْفَب َن َل َو ٍء تعالى: ( ْفَي ْفَلَخوفِا ّمَن ِبَش ْفَلُجوِع ا َوا
ْفَقٍُص َن َواِل ّمَن َو َلَم ُفِس ا ّثَمَراِت َوالن ِر َوال َبّش ِريَن) َو ِب الّصا

].155[البقُرة: 

:الله؟ نصر التساؤل: متى معنى

السلما قبل السابقُين المؤمنين أصاب ما شدة من وبلغ
َتى كانوا وأتباعه لوالرس أن ْفَصُر يقُولون: (َم ِه)؟ً َن ّل ال

ًا الجواب فيأتيهم ّقُقُ ًا مح َأل قرب ومؤكد ْفَصَر ِإّن وقوعه: ( َن
ِه ّل ِريٌب). ال َق

َتى وأتباعه الرسول وقول ْفَصُر المؤمنين: (َم ِه)؟ً َن ّل ال
ًا ليس ًا ول منهم، شك ًا ول لهم، الله لنصر إنكار ًا أو يأس ظن

وأنه معهم، الله بأن موقنون فهم عنهم، تخلى الله أن
أعداءهم. ويهزما سينصرهم

َتى تساؤلهم إن ْفَصُر (َم ِه)؟ً َن ّل الله، إلى ودعاء تضرع ال
أصابهم قد بأنه وإعلن لنصره، واستقُداما واستجلب

صابرون وأنهم الكثير، ودفعوا الكثير، تحملوا وقد الكثير،
بالنصر. ينعموا أن يريدون لكنهم محتسبون،

:الله نصر بقرب الوعد

وتساؤلهم، وصبرهم بذلهم في صدقهم، الله علم وقد
َأل النصر وصول بقُرب فبّشرهم ْفَصَر ِإّن إليهم: ( ِه َن ّل ال
ِريٌب). َق

الية. وهي: في مؤكدات بعدة الحقُيقُة هذه ْفَتَدُّكأ وقد
التوكيد: (إن). والجملة الستفتاح: (أل). وحرفا حرفا

ْفَصَر السمية َن ِه بعدها: ( ّل ِريٌب). وإضافة ال الله إلى النصر َق
ِريٌب). له. وصيغة تشريف إضافة َق المبالغة: (

ّكد الصياغة، هذه صيغ الله، من قاطع وعد وهذا ُأ بهذه و
المؤكدات.

الله، نصر من واثقُين وأتباعهم السابقُون الرسل وكان
وعده، لهم الله أنجز وقد وقدومه، تحقُقُه بقُرب وموقنين
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من فأنجاهم بحكمته، سبحانه اختاره الذي الوقت في
الكافرين. أعداءهم ودمر الهلك،

ّتى قوله الية هذه وبمعنى َذا تعالى: (َح َأَس ِإ ْفَي َت ْفَس الّرُسُل ا
ْفَا ّنو َظ ْفَم َو ُه ّن أ

ْفَد َ ْفَا َق ُبو ِذ ْفَم ُك ُه َنا َجاء ْفَصُر ُنّجَي َن َ ّنَشاء َمن َف ّد َول ُيَر
َنا ْفَأُس ِما َعِن َب ْفَو َقُ ْفَل ِرِميَن) [يوسف:  ا ْفَج ْفَلُم ].110ا

الصابرين المؤمنين، عباده بنصر الله من وعد وهذا
ًا ليس الوعد وهذا الصادقين، المجاهدين ول بزمان، مقُيد

ًا ًا ول بمكان، خاص وأتباعهم، السابقُين بالرسل محصور
المجاهدين للمؤمنين شامل، عاما مطلق وعد هو إنما

والمكان. الزمان اختلفا على الثابتين

وقد وأتباعهم، السابقُين الرسل من قريب الله نصر
قريب الله ونصر نصره، عليهم وأنزل وعده للها صدقهم

وقد وأصحابه، وسلم عليه الله صلى محمد رسوله من
نصره. عليهم وأنزل وعده، الله صدقهم

هذه من المجاهدين المؤمنين من قريب الله نصر وإن
في بنصره، عليهم ويمن وعده، الله وسيصدقهم المة،
يختارها. التي والكيفية يحدده، الذي الوقت

عباده عن نصره بيحج ل الله أن نوقن أن الواجب ومن
ًا ذلك جعل لنه الصادقين، المجاهدين المؤمنين عليه، حقُ

َكاَن َو ًا فقُال: ( ّقُ َنا َح ْفَي َل ْفَصُر َع ِنيَن) [الروما:  َن ْفَؤِم ْفَلُم ]..47ا
ًا وليس عديدة، وألوانه النصر صور ولكن بالغلبة محصور

ّنا العسكري. قال والنتصار المادية ِإ َننُصُر تعالى: ( َنا َل َل ُرُس
ِذيَن ّل ُنوا َوا ِة ِفي آَم َيا ْفَلَح َيا ا ْفَن ّد ْفَومَا ال َي ُقُومُا َو ُد) [غافر: َي َها ْفَش َْفَل ا

51.[

:للمسلمين الكفار قتال اسإتمرار

ًا: قوله َتعالى:  رابع َول ُلوَن ( ْفَم َيَزا ُك َن ُلو ِت َقُا ّتَى ُي َح
ْفَم ُك ّدو ْفَم َعن َيُر ُك ِن ْفَا ِإِن ِدي ُعو َطا َت ْفَس ْفَد َوَمن ا ِد َت ْفَر ْفَم َي ُك ِه َعن ِمن ِن ِدي
ْفَت َيُم َو َف ُه ِفٌر َو ِئَك َكا َلـ ْفَو ُأ ْفَت َف َط ِب ْفَم َح ُه ُل ْفَعَما َيا ِفي َأ ْفَن ّد ِة ال َوالِخَر

ِئَك َلـ ْفَو ُأ ْفَصَحاُب َو ِر َأ ّنا ْفَم ال َها ُه ُدوَن) [البقُرة:  ِفي ِل ].217َخا

المجاهدين من مجموعة قتل آثار معالجة في نازلة الية
ً الصحابة ًا رجل له قتلهم وكان الحراما، الشهر في مشرك

عنه.. الله رضي جحش بن الله عبد سرية في وذلك خطأ،
ًا قريش كفار أثار وقد ضد ضخمة دعائاية إعلمية حرب
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الحراما، الشهر حرمة بانتهاك فيها واتهموهم المسلمين،
وتسجيل وإشاعاتهم، شبهاتهم رد في آية الله فأنزل

وقتالهم حربهم استمرار حقُيقُة بتقُرير وختمها جرائامهم،
َنَك للمسلمين. قال ُلو َأ ْفَس َي ِر َعِن تعالى: ( ْفَه ِما الّش ْفَلَحَرا َتاٍل ا ِق

ِه ْفَل ِفي َتاٌل ُق ِه ِق ِبيٌر ِفي ّد َك ِبيِل َعن َوَص ِه َس ّل ْفَفٌر ال ُك ِه َو ِب
ِد ْفَسِج ْفَلَم ِما َوا ْفَلَحَرا ْفَخَراُج ا ِإ ِه َو ِل ْفَه ْفَنُه َأ َبُر ِم ْفَك َد َأ ِه ِعن ّل َنُة ال ْفَت ِف ْفَل َوا

َبُر ْفَك ْفَتِل ِمَن َأ َقُ ْفَل َ ا ُلوَن َول ْفَم َيَزا ُك َن ُلو ِت َقُا ّتَى ُي ْفَم َح ُك ّدو َعن َيُر
ْفَم ُك ِن ْفَا) [البقُرة:  ِإِن ِدي ُعو َطا َت ْفَس ].217ا

معناها، وبيان بكاملها، الية أماما وقفتنا وليست
البحث، هذا موضوع مع يتفق ل هذا لن دللتها، واستخراج

استمرار عن يتحدث الذي الية من الجزء مع وقفتنا إنما
والكافرين. المسلمين بين والمواجهة الحرب

َ في الخطاب َول ُلوَن قوله: ( ْفَم) للمسلمين، َيَزا ُك َن ُلو ِت َقُا ُي
الكفار. عن الجملة في والخبار

(ل بفعل للمسلمين الكفار قتال استمرار عن الية وتخبر
والنقُطاع. التوقف وعدما الستمرار، على الدال يزالون)،

وحرصهم القُتال، وقف في رغبتهم الكفار أعلن ما وإذا
فإنهم والدائام!"، والشامل العادل قُيق" السلماحت على

المسلمين؛ خداع منه يريدون العلن، هذا في كاذبون
إخضاع لهم يضمن الذي هو الكفار يريده الذي فالسلما

خيراتهم ونهب بلدهم، واحتلل المسلمين، واستعباد وإذلل
وقرآنهم. إسلمهم عن وإبعادهم وثرواتهم، ومواردهم

ّتَى في محدد المسلمين قتال من الكفار وهدفا الية: (َح
ْفَم ُك ّدو ْفَم َعن َيُر ُك ِن ْفَا) فإذا ِإِن ِدي ُعو َطا َت ْفَس هدفهم، حقُقُوا ما ا
لهم. قتالهم توقف دينهم، عن المسلمين وأبعدوا

مصداق تاريخهم فترات مختلف في المسلمون وعاش
لهم.. المستمر الكافرين بقُتال وابتلوا القُرآني، الوعد هذا

استمرار من واضحة حادة أمثلة الزمان هذا مسلمو ويعيش
إل القُتال ذلك يتوقف لهم. ولن والصليبيين اليهود قتال

المسلمين، وحياة نفوس في والجهاد اليمان باستيقُاظ
الكافرين!. أولئك على الله ينصرهم ذلك عند
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الثاني الفصل
عمران آل سإورة في القرآني الوعد

:الكفار وحسرة خسارة

ًا تتضمن آيات، عدة عمران آل سورة في بهزيمة وعود
اليات: هذه المسلمين. من وانتصار الكفار

ِإّنتعالى أولً: قوله ِذيَن : ( ّل ْفَا ا َفُرو ِنَي َلن َك ْفَغ ْفَم ُت ُه ْفَن َع
ْفَم ُه ُل َوا ْفَم َ َأ ُهم َول ُد َ ْفَول ِه ّمَن َأ ّل ًا ال ْفَيئ ِئَك َش َلـ ُأو ْفَم َو ُد ُه ُقو ِر، َو ّنا ال

ْفَأِب َد ْفَوَن آِل َك َع ْفَر ِذيَن ِف ّل ْفَم ِمن َوا ِه ِل ْفَب ْفَا َق ُبو ّذ َنا َك ِت َيا ُهُم ِبآَ َذ َأَخ َف
ّلُه ْفَم ال ِه ِب ُنو ُذ ّلُه ِب ُد َوال ِدي َقُاِب، َش ِع ْفَل ِذيَن ُقل ا ّل ْفَا ّل َفُرو َك

ُبوَن َل ْفَغ ُت ْفَحَشُروَن َس ُت َلى َو ّنَم ِإ َه ْفَئَس َج ِب ُد، َو َها ْفَلِم ْفَد ا ْفَم َكاَن َق ُك َل
َيٌة ْفَيِن ِفي آ َت َئ َتا ِف َقُ َت ْفَل َئٌة ا ِتُل ِف َقُا ِبيِل ِفي ُت ِه َس ّل ْفَخَرى ال ُأ ٌة َو ِفَر َكا

ُهم َن ْفَو ْفَم َيَر ِه ْفَي َل ْفَث َي ّم ْفَأ ْفَيِن َر َع ْفَل ّلُه ا ُد َوال ّي َؤ ِه ُي ِر ْفَص َن ُء َمن ِب ِإّن َيَشا
ِلَك ِفي ًة َذ ْفَبَر ِع ِلي َل ْفَو ِر) [آل ُّل ْفَبَصا َل ].13-10عمران:  ا

خسارة هي قاطعة، قرآنية حقُيقُة اليات هذه تقُرر
الدنيا في ل ينجحون، ول يفلحون ل فهم وحسرتهم، الكفار

هالكون، مغلوبون مهزومون الدنيا في الخرة. إنهم في ول
الله، عذاب عنهم تدفع ول أولدهم، ول أموالهم تنفعهم ل

فيها. مخلدون النار، وقود هم الخرة وفي

هذه فيهما تمثلت الكفار، من نموذجين اليات وتقُدما
قريش. كفار ونموذج عمران، آل الحقُيقُة: نموذج

وحاربوا الله، بآَيات كذبوا قبلهم، من والذين فرعون آل
فخابوا الله، دين وحاربوا بالله، وأشركوا الله، رسل

ولم ودمرهم، وأهلكهم بذنوبهم، الله وأخذهم وخسروا،
ًا. أولدهم ول أموالهم عنهم تغن شيئ

:عبرة بدر في الكفار هزيمة

أرض على لهم جرى ماذا يعلمون فإنهم قريش، كفار أما
يقُول أن وسلم عليه الله صلى رسوله الله أمر بدر. ولذلك

فالحق للحق، محاربتكم من جدوى الكفار! ل لهم: أيها
وأنتم الله، بإذن غالبون والمؤمنون الله، بإذن منصور

الخرة وفي خاسرون، ومغلوبون فاشلون، مهزومون
والقُرار. والمصير المهاد وبئس هنم،ج إلى ستحشرون
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وبين المسلمين بين بدر غزوة في جرى ما اليات وتذكر
قائالة: الناس وتخاطب وعبرة، آية ذلك وتجعل الكافرين،

ْفَد َق ْفَم َكاَن ( ُك َيٌة َل ْفَيِن ِفي آ َت َئ َتا ِف َقُ َت ْفَل َئٌة ا ِتُل ِف َقُا ِبيِل ِفي ُت ِه َس ّل ال
ْفَخَرى ُأ ٌة َو ِفَر ُهم َكا َن ْفَو ْفَم َيَر ِه ْفَي َل ْفَث َي ّم ْفَأ ْفَيِن). َر َع ْفَل ا

معركة أول بينهما ووقعت بدر، أرض على الفئتان التقُت
المسلمين المسلمين. فئة تاريخ في والباطل الحق بين

الفئة هذه وكانت وسلم، عليه الله صلى الله رسول بقُيادة
جهل أبي بقُيادة الكافرين وفئة الله، سبيل في تقُاتل

الطاغوت. سبيل في تقُاتل وكانت هشاما)، بن (عمرو

ُهم عدد مثلي الكافرون وكان َن ْفَو َيَر ْفَم المؤمنين: ( ِه ْفَي َل ْفَث ّم
َي ْفَأ ْفَيِن). أي: يرى َر َع ْفَل ْفَيهم، الكافرين المسلمون ا َل عندما مث

بعيونهم. إليهم ينظرون

عدد ضعفي كان بدر غزوة في الكفار عدد أن ومعلوما
عشر وبضعة ثلثمئة المسلمين عدد كان فبينما المسلمين،

رجل. ألف حوالي الكفار عدد كان رجلً،

رهمنص الله أن إل بدر غزوة في المسلمين عدد قلة ومع
ْفَدتعالى: ( قال كما أعدائاهم، على َقُ َل ُكُم َو ّلُه َنَصَر ٍر ال ْفَد َب ِب
ْفَم ُت َأن ّلٌة َو ِذ ].123عمران:  ) [آلَأ

:المجاهدين عباده بنصر الله وعد

المجاهدين عباده ينصر أنه المطردة، الله سنة ومن
ّلُه قال ولذلك الكافرين، أعدائاهم على َوال ُد تعالى: ( ّي َؤ ُي

ِه ِر ْفَص َن ُء َمن ِب ِلَك ِفي ِإّن َيَشا ًة َذ ْفَبَر ِع ِلي َل ْفَو ِر). ُّل ْفَبَصا َل ا

العبر من فيها بما يعتبر ول اليات، هذه إلى يلتفت ول
اليمانية. البصائار أصحاب إل والعظات،

ًا اليات هذه من ونأخذ ًا وعد ًا، إيماني الله بنصر قرآني
صور من صورة أية في المجاهدين، المؤمنين لعباده
مع وتعالى. ونتعامل سبحانه بحكمته يختارها التي النصر،

قوله ضوء على وغيرهم والصليبيين اليهود من الكافرين
ِإّن ِذيَن تعالى: ( ّل ْفَا ا َفُرو ِنَي َلن َك ْفَغ ْفَم ُت ُه ْفَن ْفَم َع ُه ُل َوا ْفَم َ َأ َول

ُهم ُد َ ْفَول ِه ّمَن َأ ّل ًا). ونوقن ال ْفَيئ النهاية، في خاسرون أنهم َش
العظيم. إسلمنا ضد يخوضونها معركة أي في
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أن الله أمرنا بما والصليبيين اليهود هؤلء ونخاطب
إلى وتحشرون كفروا: ستغلبون الذين أيها نخاطبهم: يا

فقُد السلما، محاربة من لكم فائادة ول المهاد، وبئس جهنم
واقرؤوا عليه، القُضاء  في ففشلوا قبلكم، كفار حاربه

لتعتبروا. التاريخ

:الكفار فوق عيسى تباعأ

ًا: قوله ْفَذتعالى: ثاني ِإ ّلُه َقاَل  ( ّني ِعيَسى َيا ال ّفيَك ِإ َو َت ُم
ُعَك ِف َلّي َوَرا ّهُرَك ِإ َط ِذيَن ِمَن َوُم ّل ْفَا ا َفُرو ِذيَن َوَجاِعُل َك ّل ا
ُعوَك َب ّت َق ا ْفَو ِذيَن َف ّل ْفَا ا َفُرو َلى َك ِما ِإ ْفَو ِة) [آل َي َياَم ِقُ ْفَل عمران: ا

55.[

في لهم والتمكين المؤمنين، لنصر آخر وعد وهذا
كان عندما السلما، عليه مريم بن عيسى الله وعده الرض،
اليهود قبل من المباشر الخطر يعيش السلما عليه عيسى

ونجاه الله فأنقُذه وصلبه، قتله أرادوا حيث والرومان،
منهم.

ليطمئن سيحميه أنه إليه أوحى منهم الله ينجيه أن وقبل
ُألقُي بأن سأتوفاك، إني عيسى له: يا قال حيث ويأمن،
ِعدك إلي، سأرفعك تناما وعندما النوما، عليك ْفَص ُأ إلى و

من وأطهرك سأحميك وبذلك نائام، وأنت السماء،
وصلبك. قتلك أرادوا الذين الكافرين،

اتبعوه الذين يجعل أن السلما عليه لعيسى الله وأنجز
َوَجاِعُل يوما إلى كفروا الذين فوق ِذيَن القُيامة: ( ّل ُعوَك ا َب ّت ا
َق ْفَو ِذيَن َف ّل ْفَا ا َفُرو َلى َك ِما ِإ ْفَو ِة). َي َياَم ِقُ ْفَل ا

:السلما عليه عيسى اتبعوا الذين هم من

في دخلوا الذين والنصارى، الحواريون هم اتبعوه والذين
عنهم قالت الذين لله، خاضعين مسلمين وكانوا دينه،

َلّما اليات َف ُهُم ِعيَسى َأَحّس السابقُة: ( ْفَن ْفَفَر ِم ُك ْفَل ْفَن َقاَل ا َم
ِري َلى َأنَصا ِه ِإ ّل ّيوَن َقاَل ال ِر َوا ْفَلَح ْفَحُن ا ِه َأنَصاُر َن ّل ّنا ال ِه آَم ّل ِبال
ْفَد َه ْفَش ّنا َوا َأ ِلُموَن) [آل ِب ْفَس ].52عمران:  ُم

الله عبد هو السلما عليه عيسى أن آمنوا الذين هم
ما وصدقوا منه، وروح مريم إلى ألقُاها وكلمته ورسوله،

صور من عليهم صّب ما كل على وصبروا عليه، الله عاهدوا
والضطهاد. العذاب
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ّلهوا بالله، كفروا الذين اتبعوه الذين وليس عيسى وأ
ابن آخرون: إنه وقال إله، فريق: إنه وقال السلما، عليه
والروح والبن الب ثلثة، آلهة ثالث آخرون: إنه وقال الله،

ُدس. هؤلء ُقُ منهم. يتبرأ السلما عليه وعيسى بالله، كفار ال
ْفَذ قال ِإ َو ّلُه َقاَل تعالى: ( ْفَبَن ِعيَسى َيا ال َيَم ا ْفَر َأنَت َم ُقلَت َأ

ّناِس ِني ِلل ُذو ّتِخ ُأّمَي ا ْفَيِن َو َه َلـ ِه ُدوِن ِمن ِإ ّل َنَك َقاَل ال ْفَبَحا َما ُس
ُكوُن ْفَن ِلي َي ُقوَل َأ ْفَيَس َما َأ ّق ِلي َل ُتُه ُكنُت ِإن ِبَح ْفَل ْفَد ُق َقُ َف
َتُه ْفَم ِل َلُم َع ْفَع ْفَفِسي ِفي َما َت َ َن َلُم َول ْفَع ْفَفِسَك ِفي َما َأ ّنَك َن َأنَت ِإ
ُيوِب، َعلمُّا ُغ ْفَل ْفَلُت َما ا ْفَم ُق ُه ّ َل ِني َما ِإل َت ْفَر ِه َأَم ْفَا َأِن ِب ُدو ُب ْفَع ّلَه ا ال
ّبي ْفَم) [المائادة:  َر ُك ّب ].117-116َوَر

ًا اتبعوه والذين ًا حقُ عليه الله صلى محمد أمة وصدق
الله عبد هو السلما عليه عيسى أن آمنوا الذين وسلم،

ووقروه، وأحبوه النجيل، كتابه عليه الله وأنزل ورسوله،
إيجابية، إيمانية نظرة له ونظروا ونزهوه، عنه ودافعوا

الصلة عليهم ورسله، الله أنبياء كل إلى كنظرتهم
والسلما.

ًا، اتبعوه الذين هم هؤلء وأيدهم، الله أعزهم وهؤلء حقُ
حاولوا الذين اليهود من الكافرين، أعدائاه فوق وجعلهم

ّلهوه الذين والنصارى قتله، هؤلء وبقُي فيه، وغالوا أ
الله قال القُيامة. كما يوما إلى العلى الصالحون المؤمنون
َيا َها عنهم: ( ّي أ

ِذيَن َ ّل ُنوا ا ِه َأنَصاَر ُكونوا َآَم ّل ِعيَسى َقاَل َكَما ال
ْفَبُن َيَم ا ْفَر ّييَن َم ِر َوا ْفَلَح ْفَن ِل ِري َم َلى َأنَصا ِه ِإ ّل ّيوَن َقاَل ال ِر َوا ْفَلَح ا

ْفَحُن ِه َأنَصاُر َن ّل َنت ال َآََم َفٌة َف ِئا ِني ّمن ّطا ِئايَل َب ْفَسَرا َفَرت ِإ َك َو
َفٌة ِئا َنا ّطا ْفَد ّي أ

َ ِذيَن َف ّل ُنوا ا َلى َآَم ْفَم َع ِه ّو ُد َبُحوا َع ْفَص َأ ِريَن) َف ِه َظا
].14[الصف: 

السلما عليه عيسى أتباع فالمسلمون منَجز، الله ووعد
بالحجة عليهم ظاهرون الكافرين، فوق الحقُيقُيون
أمامه تقُف ول وبراهينه، بأدلته ظاهر والسلما والمنطق،

في ظاهر، غالب المفكر العالم دعوة. والداعية أو فكرة
والباطل غالب، واضح الحق لن ندوة، أو نقُاش أو حوار أي

مغلوب. ضعيف

:المم خير المسلمة المة

ًا: قوله ْفَمتعالى ثالث ُت ُكن ْفَيَر : ( ٍة َخ ْفَت ُأّم ِرَج ْفَخ ّناِس ُأ ِلل
ْفَأُمُروَن ْفَعُروفِا َت ْفَلَم ْفَوَن ِبا َه ْفَن َت ِر َعِن َو َك ْفَلُمن ُنوَن ا ْفَؤِم ُت ِه َو ّل ْفَو ِبال َل َو

ْفَهُل آَمَن َتاِب َأ ِك ْفَل َكاَن ا ًا َل ْفَير ُهم َخ ُهُم ّل ْفَن ُنوَن ّم ْفَؤِم ْفَلُم ُهُم ا َثُر ْفَك َأ َو
ُقُوَن، َفاِس ْفَل ْفَم َلن ا ُك ّ َيُضّرو ًذى ِإل ِإن َأ ْفَم َو ُك ُلو ِت َقُا ُكُم ُي ّلو َو ُي
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َباَر ُد َل َ ُثّم ا ْفَت ُينَصُروَن، ل َب ِر ِهُم ُض ْفَي َل ّلُة َع ّذ ْفَيَن ال ْفَا َما َأ ُفو ّ ُثقُِ ِإل
ْفَبٍل ْفَن ِبَح ِه ّم ّل ْفَبٍل ال ّناِس ّمَن َوَح ُؤوا ال َبآَ َغَضٍب َو ِه ّمَن ِب ّل ال

ْفَت َب ِر ِهُم َوُض ْفَي َل َنُة َع َك ْفَس ْفَلَم ِلَك ا ْفَم َذ ُه ّن أ
َ ْفَا ِب ُنو ُفُروَن َكا ْفَك َياِت َي ِبآَ

ِه ّل ُلوَن ال ُت ْفَقُ َي َء َو َيا ِب َلن ِر ا ْفَي َغ ّق ِب ِلَك َح ْفَا َعَصوا ِبَما َذ ُنو َكا ّو
ُدوَن) [آل َت ْفَع ].112-110عمران:  َي

المة، هذه خيرية حول قاطعة، حقُيقُة بتقُرير اليات تبدأ
أجناسها بجميع المسلمة، للمة الية في والخطاب
ًا، للناس المة هذه أخرج الحكيم فالله وشعوبها، إخراج
وعزتها قوتها وعلق ه،ب ميزها الذي إسلمها، على وأنشأها

به. التزامها على

المة وهي وأفضلها، المم خير هي المسلمة المة
عنها المتميزة المم، من سواها ما على الشاهدة الوسط،
ِلَك والرسالة. قال بالمنهج َذ َك َو ْفَم تعالى: ( ُك َنا ْفَل َع ًا ُأّمًة َج َوَسط
ْفَا ُنو ُكو َت َداء ّل َه َلى ُش ّناِس َع ُكوَن ال َي ْفَم الّرُسوُل َو ُك ْفَي َل ًا) َع ِهيد َش

].143[البقُرة: 

خير فكانت بها، تميزت التي المة، وظيفة الية وذكرت
ْفَأُمُروَن في وذلك أمة، َت ْفَعُروفِا قولها: ( ْفَلَم ْفَوَن ِبا َه ْفَن َت َعِن َو

ِر َك ْفَلُمن ُنوَن ا ْفَؤِم ُت ِه).. فهي َو ّل تقُوما ومهمة، وظيفة خيرية ِبال
خلل من إليه، والدعوة به، والحركة بالسلما، اللتزاما على

المنكر. عن والنهي بالمعروفا والمر بالله اليمان

:المسلمة المة لمنهاج المعاصرة المم حاجة

الزمان، هذا في المسلمة المة خيرية تكون ما وأوضح
ِهد الذي في المؤثر الفعلي الوجود عن السلما إقصاء َش
العالمية مكانتها عن المسلمة المة وإزاحة المسلمين، بلد

وقيادة العالم، على الكفار سيطرة شهد والذي الحضارية،
للبشرية!. الجاهلية

الكافرة، الجاهلية والمذاهب الفكار الزمان هذا في رأينا
وتصوراتهم، أفكارهم في الناس، على وسيطرتها

وتصرفاتهم وأفعالهم، وأقوالهم وخواطرهم، ومشاعرهم
والخبث السوء ورغباتهم.. رأينا واهتماماتهم وسلوكياتهم،

الفكر في الجاهلية، الغربية الحياة وتنتجه تفرزه ما في
والسياسة والقتصاد، والمال والصناعة، والنتاج والعلم،

ُلق والجتماع، والمبادئ القُيم والسلوك.. رأينا والُخ
ُق الشيطانية والشهوات.. الباحية أوحال في البشرية ُتغر
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والهوى للشهوة عبيد حيوانات، إلى والنساء الرجال وتحول
والشذوذ!!.

ّول لقُد (شر) أمم إلى المم والمخدرات الجنس ح
النسان، إنسانية فيها ومسخت الرض، وجه على عاشت

من البقُية الحيوان.. وصار مرتبة من نىدأ إلى وسحقُته
من المتبقُي الرصيد عن يبحثون الغربيين عند العقُلء

يجدون فل المعذب، الكافر الغربي النسان عند النسانية
ًا. لها أثر

المة هذه إلى الحاجة بأمس البشرية جعل مما
ورسالتها، بأخلقها المتميزة الفاضلة، الخيرة المسلمة،

ّذبة للبشرية لتعيد المسلوبة. إنسانيتها المع

:المسلمين على القضاء الكفار هدف

المة، هذه يحسدون والنصارى اليهود من الكتاب وأهل
ولو بدينها، كفروا ولذلك خيريتها، بسبب عليها ويحقُدون

ًا لكان مسلمين وكانوا به آمنوا ْفَو خير َل َو ْفَهُل آَمَن لهم: ( َأ
َتاِب ِك ْفَل َكاَن ا ًا َل ْفَير ُهم َخ ُهُم ّل ْفَن ُنوَن ّم ْفَؤِم ْفَلُم ُهُم ا َثُر ْفَك َأ َو

ُقُوَن). َفاِس ْفَل ا

ًا أعلنوها وإنما بالكفر، يكتفوا ولم ضد عنيفة شرسة حرب
ردة بهدفا السلمي، التاريخ قرون مدار على المة، هذه

َ الله قال كما دينهم، عن المسلمين َول ُلوَن عنهم: ( َيَزا
ْفَم ُك َن ُلو ِت َقُا ّتَى ُي ْفَم َح ُك ّدو ْفَم َعن َيُر ُك ِن ْفَا) [البقُرة: ِإِن ِدي ُعو َطا َت ْفَس ا

217.[

ضد هذا هدفهم يحقُقُوا لن أنهم الله جزما وقد
المة وستبقُى عليهم، القُضاء في ينجحوا ولن المسلمين،

أن يمكن ما وكل كيدهم، وتصد تواجههم مواقعها، في
َلن (إيذاء) المسلمين. قال هو عليه يقُدروا تعالى: (

ْفَم ُك ّ َيُضّرو ًذى). ِإل َأ

ولن ضدكم، أهدافهم تحقُيق في العداء ينجح أي: لن
وسيبقُى منكم، يقُتلعوه ولن دينكم، إلى الضرر يوصلوا

ًا ًا قوي ًا، راسخ التي وهي الممتدة، الصلبة كالشجرة ثابت
ّبه ْفَم قوله في ورسوخه، السلما قوة بها الله ش َل َأ تعالى: (

ْفَيَف َتَر ّلُه َضَرَب َك ً ال َثل ِلَمًة َم َبًة َك ّي ٍة َط ٍة َكَشَجر َب ّي َها َط ُل ْفَص َأ
ِبٌت َها َثا ُع ْفَر َف ِتي الّسَماء، ِفي َو ْفَؤ َها ُت َل ُك ْفَذِن ِحيٍن ُكّل ُأ ِإ َها) ِب ّب َر

].25-24[إبراهيم: 
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:سإطحي أذى مجرد الكفار ضر

أذى وهو أذى، مجرد المسلمين، سيؤذون الكفار إن
النسان، من المادي الجانب يصيب خارجي، سطحي
ّذبون بحيث جسمه، كأعضاء وقد المسلمين، بعض يع

عونهمضوي أسرى يأخذونهم وقد أطرافهم، عضب يقُطعون
وقد مؤبد، سجن من بأكثر عليهم ويحكمون السجون، في

وأعمالهم، وتجاراتهم وممتلكاتهم، أموالهم في يحاربونهم
ما سرعان سطحي، (أذى) خارجي مجرد كله هذا ولكن
تحّمله يمكن فإنه الزمان من فترة طال لو حتى يزال،

آلمه. واحتساب عليه، والصبر واحتماله،

العزيمة وقوة والثقُة، واليقُين القُلب، في اليمان أما
والصبر والمواجهة، التحدي على والتصميم والرادة،
المؤمنين كيان في إليها يصلوا لن العداء فإن والثبات،

الثابتين. المجاهدين الصادقين

ًا، شدة المة على العداء هجمة ازدادت وكلما كلما وعنف
ًا وهمة عزيمة الثابتون المجاهدون المؤمنون ازداد وتصميم

ًا ومواجهة. وجهاد

عجز في القُرآني الوعد هذا مصداق أيامنا في ونرى
والمواجهة الجهاد إرادة على القُضاء عن والصليبيين اليهود

عليه يقُدرون ما وكل الصادقين، المجاهدين نفوس في
بالذى!!. وممتلكاتهم أبدانهم إصابة

:الصادقين المجاهدين أماما الكفار هزيمة

ُا اليات وتقُدما ًا وعد أماما الكفار بهزيمة آخر، قرآني
ِإن المؤمنين َو ْفَم الصادقين: ( ُك ُلو ِت َقُا ُكُم ُي ّلو َو َباَر ُي ُد َل َ ُثّم ا ل

ُينَصُروَن).

المؤمنين جيوش يواجهون الكافرون كان وعندما
الوعد هذا ويتحقُق أمامهم، ينهزمون كانوا الصادقين

القُاطع. القُرآني

المسلمون يعيشها التي الحرجة الفترة على قياس ول
فيها انهزما والتي الزمان، هذا في المستضعفون

وانتصر أعداءهم، رهماأدب وولوا الكافرين، أماما المسلمون
خاصة، فترة ضدهم. فهذه المستمرة حروبهم في العداء

الوعد هذا يتخلف ولم مسؤوليتها، القُرآني الوعد يتحمل ول
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ما في السبب هم المعاصرين المسلمين لن بسببها،
ّلوا لنهم أصابهم، ّطه الذي النصر بشرط أخ عليهم: الله شر

َيا َها ( ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ّلَه َتنُصُروا ِإن آَم ْفَم ال ُك ْفَر ْفَت َينُص ّب َث ُي َو

ْفَم) [محمد:  ُك َداَم ْفَق ].7َأ

الوعد هذا وسيعود دينهم، إلى المسلمون وسيعود
العداء انهزاما وسيرون حياتهم، في التحقُق إلى القُرآني
الله. بإذن قادما وهو يقُين، عندنا هذا أمامهم،

:لهم الممدودة والحبال اليهود ذلة

بالذات: باليهود أوقعها التي الذلة عن الله وأخبرنا
ْفَت َب ِر ِهُم (ُض ْفَي َل ّلُة َع ّذ ْفَيَن ال ْفَا َما َأ ُفو ّ ُثقُِ ْفَبٍل ِإل ْفَن ِبَح ِه ّم ّل ْفَبٍل ال َوَح

ّناِس ّمَن ُؤوا ال َبآَ َغَضٍب َو ِه ّمَن ِب ّل ْفَت ال َب ِر ِهُم َوُض ْفَي َل َع
َنُة). َك ْفَس ْفَلَم ا

مظاهر من الياما هذه في اليهود عليه ما يتعارض ول
الوعد مع العالم، على وسيطرة وهيمنة وتمكين، قوة

عليهم. والمسكنة الذلة وضرب بإيقُاع القُرآني

العامة، الذلة حالة من ذلك استثناء على الية نصت فقُد
ً وجعلته قصيرة، فترة وجعلته ًا حبل الله: من إليهم ممدود

ّ ِإل ْفَبٍل ( ْفَن ِبَح ِه ّم ّل ْفَبٍل ال ّناِس)، ّمَن َوَح قصير، حبل لكنه ال
عشرات عن تزيد لن قصيرة فترة ولكنها يقُطع، ما سرعان
عشرات أماما السنين عشرات تساوي وماذا السنين،
والمسكنة بالذلة الماضي، في اليهود عاشها التي القُرون،
مستقُبل ينتظرهم الملعونين اليهود وإن والغضب؟ً واللعن
والعجز والضعف والمسكنة، بالذلة يعيشونه مظلم، أسود

الذين المجاهدين، الصادقين المؤمنين أيدي على والهوان،
ّكنهم الوعد، هذا الله سيصدقهم أعدائاهم!. من ويم

:للمسلمين العداء عداوة

ًا: قوله َياتعالى: رابع َها  ( ّي أ
ِذيَن َ ّل ْفَا ا ُنو َ آَم ْفَا ل ُذو ّتِخ َت

َنًة َطا ْفَم ّمن ِب ُك ِن َ ُدو ْفَم ل ُك َن ُلو ْفَأ ً َي َبال ْفَا َخ ّدو ْفَم َما َو ّت ِن ْفَد َع َدِت َق َب
ْفَغَضاء َب ْفَل ْفَن ا ْفَم ِم ِه ِه َوا ْفَف ْفَخِفي َوَما َأ ْفَم ُت ُه ُدوُر َبُر ُص ْفَك ْفَد َأ ّنا َق ّي ُكُم َب َل
َياِت ْفَم ِإن ال ُت ُلوَن، ُكن ِقُ ْفَع ْفَم َت ُت َأن ْفَولء َها ْفَم ُأ ُه َن ّبو َ ُتِح ْفَم َول ُك َن ّبو ُيِح

ُنوَن ْفَؤِم ُت َتاِب َو ِك ْفَل ِه ِبا ّل َذا ُك ِإ ْفَم َو ُك ُقُو ْفَا َل ُلو ّنا َقا َذا آَم ِإ ْفَا َو ْفَو َل َخ
ْفَا ُكُم َعّضو ْفَي َل َناِمَل َع َل ْفَيِظ ِمَن ا َغ ْفَل ْفَل ا ْفَا ُق ُتو ْفَم ُمو ُك ِظ ْفَي َغ ّلَه ِإّن ِب ال
ِليٌم َذاِت َع ِر، ِب ُدو ْفَم ِإن الّص ُك ْفَس ْفَمَس َنٌة َت ْفَم َحَس ُه ْفَؤ ِإن َتُس َو
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ْفَم ُك ْفَب َئٌة ُتِص ّي ْفَا َس ْفَفَرُحو َها َي ِإن ِب ْفَا َو ِبُرو ْفَص ْفَا َت ُقُو ّت َت َ َو ْفَم ل ُك َيُضّر
ْفَم ُه ُد ْفَي ًا) [آل َك ْفَيئ ].120-118عمران:  َش

واتخاذهم العداء موالة عن المؤمنين اليات هذه تنهى
عداوتهم شدة وترينا للمؤمنين، ومستشارين وخبراء بطانة

ًا لهم وتقُدما لنا، صائابة. وتحليلت كاشفة، صور

المؤمنين إصابة في ُيقُصرون ل الكافرون العداء
إصابة على حريصون وهم والعجز، والضعف بالخبال

والذى. والمشقُة والشدة بالعنت المؤمنين

والتحلي المسلمين، عن عداوتهم إخفاء حاولوا ومهما
ًا، تخونهم ألسنتهم فإن تجاههم، والخداع بالدبلوماسية أحيان

بالكراهية ُتصّرح التي والعبارات، الكلمات ببعض فتتكلم
صدروهم تخفي ما إلى تشير والتي للمسلمين، والبغضاء

للمسلمين. مبغضون كارهون، حاقدون ذلك.. إنهم من

من والبغضاء العداوة إزالة في المسلمون ينجح ولن
معهم التعامل حسن حاولوا وإذا وصدورهم، قلوبهم

أن يمكن ل العداء فإن إنسانيتهم، إلى والنظر ومحبتهم،
ّبي ًا امتل قلب في للحب صغير مكان يوجد وأنى وهم،ح حقُد

ًا وبغضاء؟ً!. وعداوة وكره

:الكفار لنفسيات قرآني تحليل

والتمثيل التجّمل يحاولون المبغضون العداء وهؤلء
على معهم اتفاقهم زعموا لقُوهم فإذا المسلمين، أماما

الفساد لمحاربة والتنسيق الدبان، لخدمة والتعاون اليمان،
بكرههم صرحوا ببعضهم خلوا إذا واللحاد. ولكنهم

الغيظ. من النامل عليهم وعّضوا للمسلمين،

يحبون ل أنهم عليهم، وحقُدهم للمسلمين بغضهم ومن
ًا، المسلمون ينال أن ُتَحل أو أحوالهم، تتحسن أن ول خير

وتألموا، استاؤوا حسنة المسلمين أصابت وإن مشكلتهم،
بها!!. واستبشروا فرحوا سيئة أصابتهم وإن

لنفسيات تحليلها في صادقة اليات هذه كانت لقُد
للمسلمين. وكرههم وبغضهم لعداوتهم وكشفها الكافرين،

صنف عن ول الكافرين، من خاص فريق عن تتحدث ل وهي
معين! إنها مكان وأ ،معين نازم في عاشوا منهم، خاص

ِلي زمان كل في الكافرين على تنطبق ُت ومكان. واب
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والحاضر الماضي تاريخهم فترات كل في المسلمون
الحاقدين!. الكافرين بهؤلء

ًا تتحدث اليات، هذه نرى فإننا العظيم، الله وصدق حديث
ًا ًا، تحليلي هذا في علينا الحاقدين الكافرين عن كاشف

وغيرهم والمريكان، الروسو والهنود اليهود من الزمان،
المحاربين. الحاقدين العداء من

:الكفار لمواجهة والتقوى الصبر

دلت للكفار، الكاشفة الصور هذه اليات قدمت وبعدما
وذلك كيدهم، بها يبطلون التي الطريقُة على المسلمين

ِإن في َو ْفَا قولها: ( ِبُرو ْفَص ْفَا َت ُقُو ّت َت َ َو ْفَم ل ُك ْفَم َيُضّر ُه ُد ْفَي ًا). َك ْفَيئ َش

يأخذوه أن المؤمنين على يجب قاطع، قرآني وعد وهذا
لينالوا بالشرط يلتزموا وأن بثقُة، معه يتعاملوا وأن بيقُين،
والنتيجة. الجزاء

على تقُوما العداء كيد إبطالل المضمونة القُرآنية الخطة
عنصرين:

باعتباره الشامل، العاما بمعناه المطلق، الول: الصبر
ًا ًا زاد ًا، إيماني على والتصميم الحق، على للثبات ضروري

للباطل. التحدي استمرار

ل،مالشا العاما بمعناها لله، المطلقُة الثاني: التقُوى
أي في المسلم تفارق ل دائامة، إيمانية حالة باعتبارها

حياته. من لحظة

ويبطلون الكافرين، المسلمون يواجه والتقُوى بالصبر
ًا، كيدهم يضرهم ول عداوتهم، الكافرون يفشل ويذلك شيئ

أن للمسلمين يمكن ذلك وعند المسلمين، ضد حربهم في
قوله: في به الله أمرهم بما المغتاظين الكافرين يخاطبوا

ْفَل ُق ْفَا ( ُتو ْفَم). ُمو ُك ِظ ْفَي َغ ِب

وأن الصبر، بزاد المعاصرون المسلمون يتزود أن بد ول
ًا يعيشوا أحكاما بكل يلتزموا وأن التقُوى، حالة دائام

وكراهية حقُد بذلك ليواجهوا شروطه، كل ويحقُقُوا السلما،
ّعدوا الذي الزمان، هذا كفار المسلمين، ضد حربهم ص

عليهم. حقُدهم وعّمقُوا
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ِإن قوله نقُرأ وعندما َو ْفَا تعالى: ( ِبُرو ْفَص ْفَا َت ُقُو ّت َت َ َو ْفَم ل ُك َيُضّر
ْفَم ُه ُد ْفَي ًا) نتذكر َك ْفَيئ في القُاطع القُرآني الوعد ونستحضر َش

َلن قوله ْفَم تعالى: ( ُك ّ َيُضّرو ًذى) [آل ِإل ].111عمران:  َأ

ُوّن آل سورة أواخر في تعالى قوله ونتذكر َل ْفَب ُت َل عمران: (
ْفَم ِفي ُك ِل َوا ْفَم ْفَم َأ ُك ُفِس َأن ُعّن َو ْفَسَم َت َل ِذيَن ِمَن َو ّل ْفَا ا ُتو َتاَب ُأو ِك ْفَل ا
ْفَم ِمن ُك ِل ْفَب ِذيَن َوِمَن َق ّل ْفَا ا ُكو ْفَشَر ًذى َأ ًا َأ ِثير ِإن َك ْفَا َو ِبُرو ْفَص َت

ْفَا ُقُو ّت َت ِإّن َو ِلَك َف ْفَن َذ ِما ِم ْفَز ِر) [آل َع ُلُمو ].186عمران:  ا

اليات هذه نتذكر الزمان، هذا كفار عداوة تشتد وعندما
الله وصدق ورسوله، الله وعدنا ما ونقُول: هذا الكاشفة،

ِإن ننال حتى القُرآنية بالخطة ورسوله. ونلتزما َو النتيجة: (
ْفَا ِبُرو ْفَص ْفَا َت ُقُو ّت َت َ َو ْفَم ل ُك ْفَم َيُضّر ُه ُد ْفَي ًا)!. َك ْفَيئ َش

*     *     *
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الثالث الفصل
المائدة سإورة في القرآني الوعد

:النعمة وإتماما الدين بإكمال البشرى

والتمكين، بالنصر المسلمين وعدت التي اليات من
عليه، القُضاء من الكافرين ويأس إسلمهم، وإظهار

اليات: هذه للمسلمين، حربهم واستمرار

ْفَومَاتعالى: أولً: قوله َي ْفَل ِئَس  (ا ِذيَن َي ّل ْفَا ا َفُرو ِمن َك
ْفَم ُك ِن َ ِدي ْفَم َفل ُه ْفَو ْفَخَش ْفَوِن َت ْفَخَش ْفَومَا َوا َي ْفَل ْفَلُت ا ْفَكَم ْفَم َأ ُك ْفَم َل ُك َن ِدي

ْفَمُت ْفَتَم َأ ْفَم َو ُك ْفَي َل ِتي َع ْفَعَم ُكُم َوَرِضيُت ِن ْفَسلمََا َل ِل ًا) [المائادة: ا ِدين
3.[

وإتماما نهم،يد بإكمال للمسلمين بشرى الية هذه تقُدما
ًا لهم تقُدما كما عليهم، الله نعمة ًا وعد أمر برسوخ قاطع
القُضاء من الكفار يئس بحيث واستقُراره، وقوته ،دينهم
عليه.

،الية هذه معنى وعظمة قيمة المسلمون عرفا وقد
ًا!. نزولها يوما وجعلوا عيد

] عن3017[برقم:  ومسلم ]،45[برقم:  البخاري وروى
ً شهاب: "أن بن طارق بن لعمر قال اليهود من رجل

كتابكم في المؤمنين! آية أمير عنه: يا الله رضي الخطاب
اليوما ذلك لتخذنا اليهود- نزلت، معشر –علينا لو تقُرؤونها،

ًا!. عيد

آية؟ً. عمر: أي له قال

ْفَومَا قال: قوله َي ْفَل ْفَلُت تعالى: (ا ْفَكَم ْفَم َأ ُك ْفَم َل ُك َن ْفَمُت ِدي ْفَتَم َأ َو
ْفَم ُك ْفَي َل ِتي َع ْفَعَم ُكُم َوَرِضيُت ِن ْفَسلمََا َل ِل ًا). ا ِدين

فيه نزلت الذي والمكان اليوما، ذلك عرفنا عمر: قد قال
قائام وهو عليه نزلت وسلم، عليه الله صلى النبي على

جمعة". يوما بعرفة

عنه، الله رضي عمر (يتعالم) على أن ياليهود ذلك يريد
ْفَومَا له: إن قال ولذلك بالقُرآن، معرفته له ويظهر َي ْفَل آية: (ا
ْفَلُت ْفَكَم ْفَم َأ ُك ْفَم...) عظيمة، َل ُك َن نحن علينا أنزلت أنها ولو ِدي
ًا!. إنزالها يوما لتخذنا اليهود، عيد
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المسلمين أن له وبين عنه، الله رضي عمر عليه فرد
أنزلها الله وأن ودللتها، وعظمتها الية هذه معنى يعرفون

عرفة يوما كان وقد عرفة، يوما وهو السنة، أياما أعظم في
ًا وسلم عليه الله صلى الله رسول وكان جمعة، يوما واقف

عليه. الله أنزلها يوما بعرفات

جعلنا لليهودي: لقُد يقُول أن عنه الله رضي عمر ويريد
ًا وليس عيدين، نزولها يوما ًا، عيد الذي الجمعة فيوما واحد

الذي عرفة ويوما للمسلمين، أسبوعي عيد فيه ُأنزلت
للمسلمين. سنوي عيد فيه أنزلت

بالمنة الية هذه في المسلمين على الله امتن وقد
حيث عليهم، نعمته وإتماما دينهم، إكمال منة وهي العزيمة،

ًا، السلما لهم رضي يعودوا ولم به، واستغنوا كتفوااف دين
غيره. استيراد أو استعارة إلى محتاجين

ْفَومَا مع ناتووقف َي ْفَل ِئَس قوله: (ا ِذيَن َي ّل ْفَا ا َفُرو ْفَم ِمن َك ُك ِن ِدي
َ ْفَم َفل ُه ْفَو ْفَخَش ْفَوِن). َت ْفَخَش َوا

عظيمتين: حقُيقُتين لنا تقُدما الجملة هذه إن

:السإلما على القضاء من الكفار يأس

على القُضاء من الكافرين يأسالولى:  الحقيقة
ًا الله رضيه الذي السلما، إعلنهم رغم للمسلمين، دين
الممكنة السلحة كل واستخدامهم ضده، الطاحنة الحرب

المسلمين، تاريخ طيلة الحرب هذه استمرار ورغم فيها،
وأوطانهم. أزمانهم اختلفا على

والكفار وسلم، عليه الله صلى الله رسول بعثة منذ
الدعوة عمر من المكية الفترة وطيلة ويحاربونه، يعادونه

ًا، عشر ثلثة استمرت التي السلمية، يحاربون والكفار عام
ًا وسلم عليه الله صلى الله رسول فيها ليس شرسة، حرب

الخرى، السلحة بمختلف حرب لكنها نار، وإطلق قتال
فشلوا، ولكنهم دينه، على والقُضاء دعوته، قتل بهدفا

هدفهم!. تحقُيق عن وعجزوا

اجتمعت وسلم، عليه الله صلى الرسول هاجر ولما
للقُضاء والمشركين، والمنافقُين اليهود من الكفار أحزاب

ًا المشركون وحاربه دينه، على إلى بالضافة عسكرية، حرب
سنوات.. عشر الحرب هذه واستمرت الخرى، الساليب
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عليه.. ولكنهم يقُدرون ما كل استخداما في ُيقُّصروا ولم
السلما. أماما وانهزموا وخسروا، فشلوا

َبَض أن وقبل ْفَقُ نصر وسلم عليه الله صلى الله رسول ُي
في العربية الجزيرة كل بدخول عينه وأقّر دينه، الله

عليه الله صلى حياته من الخيرة الشهور وفي السلما،
بعرفة واقف وهو عليه الله وأنزل الوداع، حجة حج وسلم

من الكافرين يأس عن الخبار فيها التي ،ىالبشر هذه
الدين. هذا على القُضاء

:ضده الفاشلة حربهم اسإتمرار

المسلمة المة أمضت اليوما، وحتى الية هذه نزول ومنذ
ًا عشر أربعة ولم الساعة، قياما حتى الممتد عمرها من قرن

للقُضاء أصنافهم اختلفا على العداء محاولت تتوقف
من فريق كل عرفا النتيجة؟ً كانت فماذا السلما، على

أن ظنوا أن بعد الدين، هذا على القُضاء من يأسه الكافرين
ًا عليه وشنوا ميسور، سهل قريب عليه القُضاء شاملة حرب
السلما وخرج وفشلهم، عجزهم نهايتها في عرفوا طاحنة،

ًا المعركة من ًا قوي ًا. عزيز منصور

أن ولو السلما، حورب كما دين أي يحاَرب لم أنه وأجزما
لبادته آخر، مذهب أي على شنت عليه ُشنت التي الحرب
كل من يخرج كان الحي القُوي السلما ولكن ودفنته،
ًا معركة ًا قوي ًا غالب الله. بإذن منصور

ًا اليوما السلما ويشهد اليهود يقُودها عالمية، صليبية حرب
يكونوا عليه! ولن والقُضاء اجتثاثه بهدفا والمريكان،

ً أحسن ً حال إلى سينتهون بل السابقُين، الكافرين من ومآَل
المهزومين، العَجزة من سبقُوهم من غليه انتهى ما

ًا السلما وسيبقُى ًا، قوي الحرب هذه من وسيخرج محفوظ
ًا الصليبية ًا غالب ًا ظافر الله. بإذن منصور

ْفَومَا قوله يقُطعه الذي القُرآني الوعد ويبقُى َي ْفَل تعالى: (ا
ِئَس ِذيَن َي ّل ْفَا ا َفُرو ًا ِمن َك ْفَم) نافذ ُك ِن ًا، ِدي ْفَنَجز ًا ويبقُى ُم ماضي

ًا، ّقُقُ والمكان. الزمان اختلفا على مح

:الكافرين المسلمون يخشى ل

مهزومون، يائاسون الكافرين أن  بماالثانية: الحقيقة
ل دينهم؟ً على ويخافونهم المسلمون، يخشاهم فلماذا
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والكفار أحد، يخشاهم ل العاجزين لن يخشوهم، أن يجوز
َ َفل ْفَم عاجزون: ( ُه ْفَو ْفَخَش ْفَوِن). َت ْفَخَش َوا

حرب لكنها مستمرة، للمسلمين الكفار حرب أن صحيح
يواجهوها أن المسلمين على ويجب عاجزين، يائاسين

فيها. كما المنصورون الغالبون أنهم يقُينهم مع ويخوضوها،
ْفَد قال َقُ َل َو ْفَت تعالى: ( َقُ َب َنا َس ُت ِلَم َنا َك ِد َبا ِع ِليَن، ِل ْفَرَس ْفَلُم ْفَم ا ُه ّن ِإ
ُهُم ْفَلَمنُصوُروَن، َل ِإّن ا َنا َو َد ُهُم ُجن ُبوَن) [الصافات: َل ِل َغا ْفَل ا

171-173.[

الكافرين، وتحدي مواجهة على المؤمنين ُتقُوي الية إن
وتدعوهم أمامهم، ومعنوياتهم وهممهم نفسياتهم وترفع

قاهرين، غالبين ليسوا هم.. إنهمإلي النظر إحسان إلى
المسلمين يوهموا أن يحاولون كما شيء، كل على قادرين
ولن قدرهم، يجاوزوا لن قوة من ملكوا مهما وإنهم بذلك،
يخشى عاجزون! وكيف يائاسون فهم حجمهم، عن يزيدوا

يائاسين؟ً!. عاجزين المسلمون

:السإلما عن معاصرة ردة

ًا: قوله َياتعالى: ثاني َها  ( ّي أ
ِذيَن َ ّل ْفَا ا ُنو ّد َمن آَم َت ْفَر ْفَم َي ُك ِمن

ِه َعن ِن ْفَوفَا ِدي ِتي َفَس ْفَأ ّلُه َي ٍما ال ْفَو َقُ ْفَم ِب ُه ّب َنُه ُيِح ّبو ُيِح ٍة َو ّل ِذ َلى َأ َع
ِنيَن ْفَؤِم ْفَلُم ٍة ا َلى َأِعّز ِريَن َع ِف َكا ْفَل ُدوَن ا ِه ِبيِل ِفي ُيَجا ِه َس ّل َ ال َول
ُفوَن ْفَوَمَة َيَخا ٍم َل ِئا ِلَك ل ْفَضُل َذ ِه َف ّل ِه ال ِتي ْفَؤ ُء َمن ُي ّلُه َيَشا َوال

ٌع ِليٌم، َواِس ّنَما َع ُكُم ِإ ّي ِل ّلُه َو ُلُه ال ِذيَن َوَرُسو ّل ْفَا َوا ُنو ِذيَن آَم ّل ا
ِقُيُموَن َة ُي َ ُتوَن الّصل ْفَؤ ُي َة َو َكا ْفَم الّز ُه ُعوَن، َو ِك َوّل َوَمن َرا َت ّلَه َي ال
َلُه ِذيَن َوَرُسو ّل ْفَا َوا ُنو ِإّن آَم ْفَزَب َف ِه ِح ّل ُبوَن)[المائادة: ُهُم ال ِل َغا ْفَل ا

54-56.[

الذين الصالحين، المؤمنين صفات عن الية تتحدث
وعد وهذا عنه، أهله بعض تخلى إذا الدين، هذا يحملون

الذين الصالحين، الدعاة وجود باستمرار الله، من صادق
أعداءه. ويواجهون إليه، ويدعون السلما، لواء يحملون

ولن الخاسرون، فهم دينهم عن المسلمين بعض ارتد إذا
الدعوة عن المسلمين بعض تخلى وإذا بهم، السلما يتأثر
يخسرون، الذين فهم رايته، ورفع به والحركة السلما، إلى
ًا. الله يضروا ولن شيئ

ًا، السلما علم يبقُى أن الله شاء لقُد تبقُى وأن مرفوع
ًا، الحياة في أثره يبقُى نأو قائامة، مهمته تخلى وإذا مستمر
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يحملونه منهم أفضل بآَخرين الله يأتي فسوفا عنه أناس
به. ويتحركون

عن المسلمين مليين من كثير ارتد قد أنه ونعترفا
ابتعد قد وأنه الكثيرة، الردة صور من صورة في إسلمهم،

من كثير تخلى وقد إسلمهم، عن المسلمين من كثير
الغربية بالحياة منهم كثير وتأثر إسلمهم، عن المسلمين

للسلما. المخالفة الجاهلية

البشرية؟ً حياة في ودوره السلما مهمة توقفت هل لكن
ًا المسلمون توقف وهل السلما إلى التوجه عن جميع

به؟ً. والحركة

:المجاهدون الصحوة شباب

مجاهدين، دعاة ربانيين، بقُوما يأتي أن الله وعد لقُد
نافذ ووعده أهله، بعض عنه تخلى إذا السلما يحملون

الميعاد. يخلف ل سبحانه لنه ماض،

أنهم والصليبيون، اليهود فيه ظن الذي الوقت وفي
وفي المسلمين، ونفوس بلد في السلما، إماتة من تمكنوا
إلى العودة من المسلمين من كثير فيه يئس الذي الوقت

وعده الله حقُق المعاصر، العصيب الوقت هذا في السلما،
من مباركة مجموعات فألهم اليات، هذا في به جزما الذي

حمله إلى ووفقُهم السلما، إلى التوجه السلمي الشباب
مباركة، إسلمية صحوة ووجدت به، والحركة إليه والدعوة

وقامت المنصرما، العشرين القُرن من الخير الربع في
وسجلت العالم، بلد مختلف في إسلمية وجماعات حركات
ًا السلما إلى العودة ظاهرة والمثلة الظواهر من كثير

والنماذج.

الشباب عند والستشهاد الجهاد ثقُافة وانتشرت
الجهادية المناطق في جهادية حركات ونشأت السلمي،

والشيشان، فلسطين في المسلمين، بلد في الساخنة
وغيرها ولبنان، والعراق وكشمير، وأفغانستان والبوسنة

المسلمين. بلد من

بإذن المباركة السلمية الصحوة هذه تستمر وسوفا
بلد وتعيد المسلمين، من كبيرة قطاعات تصحو حتى الله،

السلما!. أعداء وجهاد بالسلما، الحكم إلى المسلمين
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بهؤلء بالتيان القُرآني الوعد تحقُق حياتنا في رأينا فقُد
وإنعامه. فضله على لله والحمد الصادقين، القُوما

شباب على وغضبهم حربهم نووالصليبي اليهود صّب وقد
بحجة المجاهدة، النتفاضة ورجال السلمية، الصحوة
ّيجوا الرهاب، مقُاومة ل ذلك ولكن ضدهم، العالم وه
ًا، ُيضيرهم معهم. الله أن ويكفيهم شيئ

:الغالبين الله حزب صفات

ومجاهدي السلمية، الصحوة شباب صفات إن
:يه اليات في المذكورة السلمية النتفاضة

السلما حمل ألهمهم أنه لهم محبته ومن يحبهم، - الله1
ّلى وقت في به، والحركة وحاربه أبنائاه، من كثير عنه تخ

والسعادة العزة الربانيون هؤلء حقُق وقد أعدائاه، من كثير
الخرون كرههم لو عليهم وماذا لهم، الله بمحبة كله والخير

لم الله أحبه ومن يحبهم، الله أن ويكفيهم وحاربوهم،
ًا، يخسر ًا يملك لم ولو شيئ محبة خسر ومن الدنيا، من شيئ

ًا يربح لم الله الدنيا. في شيء كل ملك ولو شيئ

من إكثارهم له محبتهم مظاهر ومن الله، يحبون - هم2
وترك طاعته، والتزاما عبادته، وحسن وشكره، ذكره

محبتهم لله محبتهم ومن به، صلتهم واستمرار مخالفته،
به، واقتداؤهم وسلم، عليه الله صلى محمد لرسوله

إليه، والدعوة له، والنتصار عليه، والغيرة لدينه، ومحبتهم
لعدائاه. والتصدي

على معهم يجتمعون لنهم المؤمنين، على أذلة - هم3
وجهاد إليه الدعوة على والتعاون فيه، والخوة الله عبادة

أعدائاه.

البراءة قوة معناها هنا والعزة الكافرين، على - أعزة4
الكافرين يكرهون إنهم الكافرين، من والمفاصلة

على ويحرصون للمسلمين، وحربهم لكفرهم ويبغضونهم،
في فليس عليهم، الشدة وعلى ومحبتهم، موالتهم عدما

بهم. رحمة ول مودة قلوبهم

ًا الله، سبيل في مجاهدون - هم5 ًا جهاد ً رباني شامل
ًا، لنهم وأساليبه، وميادينه الجهاد صور مختلف في مبرور
اليهود يشنها التي الشرسة الهجمة خطورة يعلمون
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ّدها يصدها ل وأنه والمسلمين، السلما على والصليبيون وير
المتواصل!. المستمر الكبير الجهاد إل

علمهم يستمدون لنهم لئام، لومة يخافون ل - هم6
المرجعية ويعتبرونه إليه، ويحتكمون السلما، من وثقُافتهم

عندهم والمهم مخالفته، عدما على ويحرصون لهم، الولى
بعد السلما فيها ومن الدنيا عليهم.. وعلى الله يغضب ل أن

ًا، للخرين يحسبون ذلك. فل لومهم يخافون ول حساب
الكافرين للخرين قيمة ل لنه وذّمهم، وإدانتهم واعتراضهم

إنكارهم. أو لومهم أو لعتراضهم وزن ول عندهم،

الصالحين وللمؤمنين ولرسوله لله موالون هم- 7
موالتهم مظاهر ومن الله، أعداء من متبرئاون العابدين،
من براءتهم مظاهر ومن عليهم، والذلة محبتهم للمؤمنين
ومكائادهم. مخططاتهم أماما والوقوفا جهادهم، الكافرين

يقُيمون وشكره، بذكره مستمتعون لله، عابدون هم- 8
الساجدين، الراكعين مع ويكونون الزكاة، ويؤتون الصلة،

ْفَدعون به، ويتحركون بالسلما، يلتزمون صاروا بذلك إليه، وي
الله. أولياء

السابقُة اليمانية فالصفات الغالبون، الله حزب - هم9
الله لن غالبون المشرقة. إنهم النتيجة هذه إلى أوصلتهم

لعدائاهم.  جهادهم في ومنتصرون معهم،

السلمية الصحوة شباب في اليجابية، هذه نرى إننا
العصر، هذا في بهم اللهم أتى الذين الجهادية، والنتفاضة

لهم المشرق اليماني والمستقُبل بواجبهم، للقُياما ووفقُهم
الله. بعون

النصر له بحوي السلما، يحب صالح مسلم كل وعلى
يحقُق وأن الربانيين، القُوما هؤلء من يكون أن والتمكين،

ُيقُّرب اليات، هذه ذكرتها التي الجليلة الصفات نفسه في ل
الله. بإذن محالة ل آت هو الذي والنصر، بالغلبة الله وعد

*     *     *
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الرابع الفصل
النفال سإورة في القرآني الوعد

السنة في بدر، غزوة أعقُاب في النفال سورة أنزلت
المعركة، أرض من مشاهد عرضت وقد الهجرة، من الثانية

الحق بين المواجهة في قاطعة، إيمانية حقُائاق وقدمت
ًا والباطل، وهزيمة الحق انتصار في منجزة، قرآنية ووعود
الباطل.

يلي: ما الوعود وقطعت الحقُائاق قدمت التي آياتها من

:بهم سإخرية قريش دعاء اسإتجابة

ِإنتعالى: أولً: قوله ْفَا  ( ِتُحو ْفَف َت ْفَس ْفَد َت َقُ ُكُم َف ْفَتُح َجاء َف ْفَل ا
ِإن ْفَا َو ُهو َت َو َتن ُه ْفَيٌر َف ْفَم َخ ُك ِإن ّل ْفَا َو ُدو ُعو ْفَد َت ُع َلن َن ِنَي َو ْفَغ ْفَم ُت ُك َعن

ْفَم ُك ُت َئ ًا ِف ْفَيئ ْفَو َش َل ْفَت َو ُثَر َأّن َك ّلَه َو َع ال ِنيَن) [النفال: َم ْفَؤِم ْفَلُم ا
19.[

قاله ما بعض إلى وتشير بدر، غزوة عن الية تتحدث
معنوياتهم، وتحطم وتتوعدهم، وتهددهم قريش، مشركو

الية في فالخطاب المجاهدين، وعزائام معنويات وترفع
قريش. لكفار

الله الية: "يقُول تفسير في كثير ابن الحافظ الماما قال
الله، وتستقُضوا وتستنصروا تستفتحوا للكافرين: إن
فقُد المؤمنين، أعدائاكم وبين بينكم يفصل أن وتستحكموه

سألتم. ما جاءكم

أبا ثعلبة: أن بن الله عبد عن وغيره إسحاق ابن قال كما
ّينا بدر: اللهم يوما قال جهل ل بما وأتانا للرحم، أقطع كان أ

ِه ُيعرفا، ِن ْفَح ًا ذلك الغداة! وكان فأ الله فأنزل منه، استفتاح
ِإن ْفَا الية: ( ِتُحو ْفَف َت ْفَس ْفَد َت َقُ ُكُم َف ْفَتُح). َجاء َف ْفَل ا

إلى مكة من خرجوا حين المشركون السدي: كان وقال
وقالوا: اللهم الله، فاستنصروا الكعبة، بأستار أخذوا بدر

فقُال القُبيلتين، وخير الفئتين، وأكرما الجندين، أعلى انصر
ِإن ْفَا الله: ( ِتُحو ْفَف َت ْفَس ْفَد َت َقُ ُكُم َف ْفَتُح). أي: قد َجاء َف ْفَل ما نصرت ا

وسلم. عليه الله صلى محمد وهو قلتم،

ِإن َو ْفَا): عما وقوله: ( ُهو َت بالله، الكفر من فيه أنتم َتن
َو وسلم عليه الله صلى لرسوله والتكذيب ُه َف ْفَيٌر ( ْفَم): َخ ُك ّل
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ِإن الدنيا في َو ْفَا والخرة.. وقوله: ( ُدو ُعو ْفَد) أي: وإن َت ُع َن
بمثل لكم نعد والضللة، الكفر من فيه كنتم ما إلى تعودوا

َلن هذه َو ِنَي الواقعة.. وقوله: ( ْفَغ ْفَم ُت ُك ْفَم َعن ُك ُت َئ ًا ِف ْفَيئ ْفَو َش َل َو
ْفَت) أي: ولو ُثَر تجمعوا، أن عسى ما الجموع من جمعتم َك

َأّن غالب فل معه الله كان من فإن َو ّلَه له. ( َع ال َم
ِنيَن): وهم ْفَؤِم ْفَلُم المصطفوي..." والجناب النبوي الحزب ا

].298-297/ 2كثير:  ابن [تفسير

لكفار خطابها أساس على الية كثير ابن الماما فسر
لنفسياتهم وتحطيمها لهم، ووعيدها وتهديدها قريش،

المؤمنين، على النتصار إمكانية من سهميوتيئ وعزائامهم،
نزول وسبب السورة، سياق مع متفق صحيح، كلما وهذا
الية.

بدر، يوما للمشركين جرى فيما خاصة ليست الية ولكن
ًا ليس فيها والخطاب من معه ومن جهل بأبي خاص

بعموما "العبرة أن النزول أسباب بدهيات ومن المشركين،
الية معنى قصر يجوز السبب". أي: ل بخصوص ل اللفظ
إلى النزول سبب من النطلق والواجب نزولها، سبب على

المشابهة للحوادث شمولها وبيان للية، العامة الدللة
النزول. لسبب

نزولها، خلل من معناها نبين أن يجب أمامنا، التي والية
كثير، ابن الماما فعل كما بدر، في المشركين عن وحديثها

الكفار يعلنها حرب كل لتشمل ودللتها، معناها تعميم ثم
زمان أي في الصادقين، المجاهدين المسلمين على

ومكان.

السلما على يشنونها حرب أية في الكفار، تخاطب الية
في وتقُذفا بالهزيمة، وتتوعدهم وتهددهم والمسلمين،

القُضاء في أهدافهم، تحقُيق إمكانية من اليأس قلوبهم
والمسلمين. السلما على

ًا الية من نستشرفا ولذلك ًا وعد للمؤمنين قرآني
ًا بالتمكين، ًا ووعيد النهاية. في بالهزيمة للكفار وتهديد

التاريخ فترات في تحقُق قد القُرآني الوعد هذا أن ونرى
ًا، الوعد زال وما المنصرمة، السلمي قلوب يمل قائام

يمل كما والمل، بالثقُة المعاصرين المجاهدين المسلمين
بذلك!. المسلمين من القُادمة الجيال قلوب
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:المعاصرين لعدائنا هنقول ما

ًا المتوعدة، الواعدة الية هذه ونعتبر الله من خطاب
بالهزيمة فيه يهددهم والصليبيين، اليهود إلى القُهار الواحد

المحاربين العداء لهؤلء النهاية. ونقُول في والخسارة
سبقُكم لمن جرى بما تعتبروا أن عليكم المعاصرين: كان

الدين، لهذا حربهم في وانهزموا خسروا الذين الكفار، من
تعتبرون لنكم –الكفار يهزما أن وتدعوه الله تستفتحوا فإن

الله واستجاب الفتح، جاءكم الكفار- فقُد هم المسلمين
في الكفار أنتم لنكم عليكم، دعاؤكم وسيرتد لكم،

الحقُيقُة.

حرب عن وتتوقفوا تنتهوا والصليبيين: إن لليهود ونقُول
لنا بحربكم لنكم لكم، خير فهو والمسلمين السلما
عداوتكم، على أبنائانا عيون تفتحون حيث لنا، الخير تقُدمون

وعندما مواجهتكم، على ويصممون السلما، فيختارون
أنفسكم. تريحون حربنا عن تتوقفون

إلى وعدتم النصيحة، تستمعوا لم لهم: إن ونقُول
المطردة سنته وتطبيق إذللكم، إلى يعود الله فإن الحرب،
أولياءه، وينصر دينه، يحفظ أن سبحانه شاء فقُد عليكم،
أعداءه. ويهزما

على ويتوكلون الصادقون، المجاهدون المؤمنون يطمئن
بتأييده سبحانه معهم وأنه الله، بوعد ويوقنون ويثقُون الله،

المعاصرين: لن للكافرين يقُولون ولهذا ورعايته، وعونه
ًا فئتكم عنكم تغني ُثَرت.. فمهما ولو شيئ من ملكتم َك

ّندتم ومهما متقُدمة، متطورة وأسلحة أموال الجنود، من ج
ينفعكم فلن الناس، من واستنفرتم التحالفات من وعقُدتم

النهاية!. في هذا

في تنجحون وقد ضعفاء، مسلمين تهزمون قد إنكم
ومع فلسطين، في اليهود مع حصل كما بلد، احتلل

العراق في المريكان ومع الشيشان، في الروس
احتلل في الستمرار لكم يضمن من لكن وأفغانستان،

أهلها؟ً. واستعباد وثرواتها، خيراتها ونهب واستعمارها، دلالب

والتحرير الجهاد يوما وإن جرائامكم، في تستمروا لن
ًا فئتكم عنكم تغني لن ذلك وعند قادما، ُثرت، ولو شيئ لن ك

لن واستعماركم، باحتللكم تنخدعوا فل المؤمنين، مع الله
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ًا والعاقبة بالخواتيم، هي إنما العبرة للمؤمنين دائام
الصادقين!!. المجاهدين

:للمسلمين حربهم في الكفار خسارة

ًا: قوله ِإّنتعالى ثاني ِذيَن : ( ّل ْفَا ا َفُرو ُقُوَن َك ْفَم ُينِف ُه َل َوا ْفَم َأ
ْفَا ّدو َيُص ِبيِل َعن ِل ِه َس ّل َها ال َن ُقُو ُينِف ُكوُن ُثّم َفَس ْفَم َت ِه ْفَي َل ًة َع ْفَسَر َح

ُبوَن ُثّم َل ْفَغ ِذيَن ُي ّل ْفَا َوا َفُرو َلى َك ّنَم ِإ َه ْفَحَشُروَن، َج َيِميَز ُي ّلُه ِل ال
ِبيَث ْفَلَخ ّيِب ِمَن ا ّط َعَل ال ْفَج َي ِبيَث َو ْفَلَخ ْفَعَضُه ا َلَى َب ْفَعٍض َع َب
ُكَمُه ْفَر َي ًا َف َلُه َجِميع َع ْفَج َي ّنَم ِفي َف َه ِئَك َج َلـ ْفَو ْفَلَخاِسُروَن) ُهُم ُأ ا

].37-36[النفال: 

للمسلمين، قريش كفار حرب عن اليتان تتحدث
غزوة في لهم جرى لما والثأر لقُتالهم، الموال ورصدهم

بدر.

نزولهما: "قال ومناسبة معناهما في كثير ابن الماما قال
قالوا: لما وغيره، الزهري إسحاق: حدثني بن محمد

ورجع مكة، إلى منهزمين ورجعوا بدر، يوما قريش أصيبت
وعكرمة ربيعة، أبي بن الله عبد مشى بالعير، سفيان أبو
قريش، من رجال في أمية، بن وصفوان جهل، أبي بن

سفيان أبا فكلموا ببدر، وإخوانهم وأبناؤهم آباؤهم أصيب
وقالوا: يا تجارة، العير تلك في له كانت ومن حرب، بن

ًا قريش: إن معشر خياركم، وقتل وتركم، قد محمد
ًا، منه ندرك أن لعلنا حربه، على المال بهذا فأعينونا بمن ثأر

ِإّن الله أنزل منا! ففعلوا.. ففيهم أصيب ِذيَن الية: ( ّل ا
ْفَا َفُرو ُقُوَن َك ْفَم ُينِف ُه َل َوا ْفَم ْفَا َأ ّدو َيُص ِبيِل َعن ِل ِه). َس ّل ال

في الية وغيرهما: نزلت جبير بن وسعيد مجاهد وقال
الله رسول لقُتال أحد، في الموال ونفقُته سفيان، أبي

وسلم. عليه الله صلى

بدر. أهل في الضحاك: نزلت وقال

ًا، نزولها سبب كان وإن عامة، فهي تقُدير كل وعلى خاص
اتباع عن ليصدوا أموالهم ينفقُون الكفار أن الله أخبر فقُد

تكون ثم أموالهم، تذهب ثم ذلك، فسيفعلون الحق، طريق
روظهو الله، نور إطفاء أرادوا وندامة. لنهم حسرة عليهم

شرعه، وناصر نوره، متم الحق.. والله كلمة على كلمتهم
الخزي هالل دين. جعل كل على دينه ومظهر كلمته، ومعلن

عاش ومن النار، عذاب الخرة في ولهم الدنيا، في لهم
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أو منهم قتل ومن يسوؤه، ما بأذنه وسمع بعينه رأى منهم
السرمدي..." [تفسير والعذاب البدي، الخزي فإلى مات،

].2/308كثير:  ابن

حرب على وإنفاقها الموال، قريش جمع في نازلة الية
في ينجحوا لن أنهم وذكرت الله، سبيل عن والصد السلما،
تلك وسيخسرون وينهزمون، سيغلبون وأنهم هدفهم،
عليها. ويتحّسرون ويندمون الموال،

في قريش خسرت فقُد الية، به جزمت ما ووقع
أحد في وسلم، عليه الله صلى الله رسول ضد معاركها
رصدوها التي أموالهم وخسروا وغيرهما، والخندق

وإسلما مكة، وفتح الكفر، بإزالة الحرب وانتهت وأنفقُوها،
أهلها.

رصدوا حيث المدينة، في والمنافقُون اليهود فعل كذلك
على للقُضاء جهودهم كل وبذلوا الكثيرة، لموال وأنفقُوا
ولم مسعاهم، في فشلوا لكنهم والمسلمين، السلما
أنفقُوها. التي الموال تلك بخسارة إل يخرجوا

عهد على أموالهم الكافرين بإنفاق خاصة ليست والية
تنطبق عامة، هي وإنما وسلم، عليه الله صلى الله رسول

ليصدوا أموالهم ينفقُون ومكان، زمان كل في الكفار على
وحسرتهم. مبخسارته وتجزما الله، سبيل عن

:السإلما لحرب المرصودة المعاصرة الموال

عن ليصدوا أموالهم ينفقُون ومكان زمان كل في الكفار
منح حيث الياما، هذه في هذا يكون ما وأوضح الله، سبيل

ً المعاصرين الكفار الله ًا طائالة، أموال ًء امتحان لهم، وابتل
وفي والفساد، الفساد في الموال تلك استخدموا ولكنهم

الله. سبيل عن الصد

الخطط من الكثير وضعت الغنية، الغريبة الدول
بينهم، النحلل ونشر المسلمين، لفساد والبرامج
ورصدوا ورجاله، جنوده على والقُضاء السلما، ولمحاربة

ّدر التي الضخمة، الميزانيات والبرامج الخطط لتلك َقُ ُت
ما لها وقدموا الدولرات، من المليارات بعشرات

قدروا ما فيها واستخدموا والجهود، الطاقات من استطاعوا
النجازات!. بعض وحقُقُوا السلحة، من عليه
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القُضاء في الكبير، هدفهم تحقُيق من يتمكنوا لم لكنهم
ذلك من يتمكنوا ولن الله، سبيل عن والصد السلما، على
ًا!. المستقُبل في أيض

ًا لنا تقُدما الكريمة الية هذه إن ًا، وعد بانتصار قرآني
في الكفار نجاح ماوبعد الباطل، مع معركته في السلما

وهذا الطائالة، أموالهم إنفاقهم رغم الله، سبيل عن الصد
المواجهة جولت من جولة كل في يتحقُق القُرآني الوعد

خطط من ةخط كل نتيجة فيه وتتجلى والباطل، الحق بين
الكفار. ميزانيات من ضخمة ميزانية كل إليه وتؤول الكفار،

ميزانياتهم مصير عن والنكليز، الفرنسيين اسألوا
واسألوا الله، سبيل عن والصد السلما، لحرب الضخمة

من المليارات عشرات مصير عن والمريكان، اليهود
سبيل عن والصد السلما لحرب رصدوها التي الدولرات،

قلوب من وتمكنه الزاحف، السلما قوة إلى الله! وانظروا
الصالحين. المسلمين من كثير وحياة

السلما، لحرب كافرة شيطانية خطة على نقُف كلما
لتمويل ضخمة ميزانية على نطلع وكلما الية، هذه نتذكر

بالوعد ونثق معناها، ونعيش الية، هذه نتذكر الخطة، تلك
ِإّن الذي المنجز القُاطع ِذيَن تقُدمه: ( ّل ْفَا ا َفُرو ُقُوَن َك ُينِف

ْفَم ُه َل َوا ْفَم ْفَا َأ ّدو َيُص ِبيِل َعن ِل ِه َس ّل َها ال َن ُقُو ُينِف ُكوُن ُثّم َفَس ْفَم َت ِه ْفَي َل َع
ًة ْفَسَر ُبوَن ُثّم َح َل ْفَغ ِذيَن ُي ّل ْفَا َوا َفُرو َلى َك ّنَم ِإ َه ْفَحَشُروَن، َج َيِميَز ُي ِل

ّلُه ِبيَث ال ْفَلَخ ّيِب ِمَن ا ّط َعَل ال ْفَج َي ِبيَث َو ْفَلَخ ْفَعَضُه ا َلَى َب ْفَعٍض َع َب
ُكَمُه ْفَر َي ًا َف َلُه َجِميع َع ْفَج َي ّنَم ِفي َف َه ِئَك َج َلـ ْفَو ْفَلَخاِسُروَن). ُهُم ُأ ا

*     *     *
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الخامس الفصل
التوبة سإورة في القرآني الوعد

نزولها وكان القُرآن، من نزل ما آخر من التوبة سورة
التاسعة السنة في تبوك، غزوة أحداث على التعقُيب في
بين للمواجهة النهائاية، الحكاما تقُرير وفيها الهجرة، من

والباطل. الحق

ًا السورة آيات وقدمت الحق لنتصار قاطعة، وعود
هذه تتبدل. من ل التي الله سنة وفق الباطل، وهزيمة
اليات:

:الكفار قتال وجوب

ُدوَنتعالى أولً: قوله ِري ُي ْفَا َأن : ( ُؤو ِف ْفَط ِه ُنوَر ُي ّل ال
ْفَم ِه ِه َوا ْفَف َأ َبى ِب أ

ْفَ َي ّلُه َو ّ ال ِتّم َأن ِإل ُه ُي ْفَو ُنوَر َل َه َو ِر ِفُروَن، َك َكا ْفَل َو ا ُه
ِذي ّل ْفَرَسَل ا أ

َلُه َ َدى َرُسو ُه ْفَل ِديِن ِبا ّق َو ْفَلَح ُه ا ِهَر ْفَظ ُي َلى ِل ّديِن َع ال
ِه ّل ْفَو ُك َل َه َو ِر ُكوَن) [التوبة:  َك ِر ْفَش ْفَلُم ].33-32ا

الزمان اختلفا على الكافرين، جهود عن الية تخبر
تلك في نجاحهم وعدما الله، دين محاربة في والمكان،

ًا الجهود. وتقُدما ًا وعد على السلما بإظهار الله من قاطع
الكافرين. أنف رغم الديان، من سواه ما

وأهل المشركين، عن تتحدث آيات سياق في واليتان
عليهم، المسلمين ُتعرفا والنصارى، اليهود من الكتاب

كافرين. الكتاب أهل اعتبار سبب وتبين بقُتالهم، وتأمرهم

يأذنوا أن للمسلمين يجوز ل نجس، أعداء المشركون
َيا الحراما.. قال المسجد من بالقتراب لهم َها تعالى: ( ّي أ

َ
ِذيَن ّل ْفَا ا ُنو ّنَما آَم ُكوَن ِإ ِر ْفَش ْفَلُم َ َنَجٌس ا ْفَا َفل ُبو ْفَقَُر َد َي ْفَسِج ْفَلَم ا

ْفَلَحَرامَا َد ا ْفَع ْفَم َب ِه َذا َعاِم ْفَن َهـ ِإ ْفَم َو ُت ْفَف َلًة ِخ ْفَي ْفَوفَا َع ُكُم َفَس ِني ْفَغ ّلُه ُي ال
ِه ِمن ِل ْفَض ّلَه ِإّن َشاء ِإن َف ِليٌم ال ِكيٌم) [التوية:  َع ].28َح

ويجب أعداء، كافرون والنصارى اليهود من الكتاب وأهل
منهم ويأخذوا يذلوهم، حتى قتالهم، المسلمين على

إلى المسلمين تدعو التي السباب اليات وتبين الجزية،
ْفَا قتالهم. قال ُلو ِت َقا ِذيَن تعالى: ( ّل َ ا ُنوَن ل ْفَؤِم ِه ُي ّل َ ِبال َول

ِما ْفَو َي ْفَل ِر ِبا َ الِخ ّلُه َحّرمَا َما ُيَحّرُموَن َول ُلُه ال َ َوَرُسو ُنوَن َول ِدي َي
ّق ِديَن ْفَلَح ِذيَن ِمَن ا ّل ْفَا ا ُتو َتاَب ُأو ِك ْفَل ّتى ا ْفَا َح ُطو ْفَع َيَة ُي ْفَز ْفَلِج َعن ا

ٍد ْفَم َي ُه ].29َصاِغُروَن) [التوبة:  َو
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ًا يملكون الكتاب أهل أن ورغم التوراة الله؛ عند من كتب
ّلهوا أنهم إل النصارى، عن والنجيل اليهود، عند والزبور أ

ًا، لله وزعموا الله، غير ورهبانهم. قال أحبارهم وعبدوا ابن
َلِت َقا َو ُد تعالى: ( ُهو َي ْفَل ْفَيٌر ا ْفَبُن ُعَز ِه ا ّل ْفَت ال َل َقا ّنَصاَرى َو ال

ْفَلَمِسيُح ْفَبُن ا ِه ا ّل ِلَك ال ُهم َذ ُل ْفَو ْفَم َق ِه ِه َوا ْفَف َأ ُؤوَن ِب ِه ْفَوَل ُيَضا ِذيَن َق ّل ا
ْفَا َفُرو ْفَبُل ِمن َك ُهُم َق َل َت ّلُه َقا ّنى ال ُكوَن، َأ َف ْفَؤ ْفَا ُي ُذو ّتَخ ْفَم ا ُه َباَر ْفَح َأ

ْفَم ُه َن َبا ْفَه ًا َوُر َباب ْفَر أ
ِه ُدوِن ّمن َ ّل ْفَلَمِسيَح ال ْفَبَن َوا َيَم ا ْفَر ْفَا َوَما َم ُأِمُرو

ّ ْفَا ِإل ُدو ُب ْفَع َي ًا ِل َلـه ًا ِإ ّ َواِحد َلـَه ل ّ ِإ َو ِإل َنُه ُه ْفَبَحا ُكوَن) َعّما ُس ِر ْفَش ُي
].31-30[التوبة: 

:بأفواههم الله نور إطفاء على الكفار حرص

وأهل المشركين عقُيدة فساد بيان من اليات وتنتقُل
الحديث إلى قتالهم، إلى والدعوة كفرهم وبيان الكتاب،

ُدوَن للقُضاء وسعيهم الدين، لهذا عداوتهم عن ِري ُي عليه: (
ْفَا َأن ُؤو ِف ْفَط ِه ُنوَر ُي ّل ْفَم). ال ِه ِه َوا ْفَف َأ ِب

المذكورين الثلثة، الكفار أصنافا على الية في الكلما
والنصارى. واليهود، وهم: المشركون، السابقُة، اليات في

َأن من والمصدر ْفَا ( ُؤو ِف ْفَط ِه) في ُنوَر ُي ّل نصب محل ال
ُدوَن). أي: يريدون لفعل به مفعول ِري ُي الله. نور إطفاء (

الديان، به الله ختم الله: السلما. الذي بنور والمراد
وهو الساعة، قياما حتى عنده المقُبول الوحيد الدين وجعله

ويدلهم الحق، على يهديهم وهدى طريقُهم، للناس ينير نور
منهم. الله يريده ما على

النور هذا يكرهون أصنافهم، اختلفا على والكفار
عليه. القُضاء على يحرصون ولذلك الهادي، الكاشف

:حربهم في للكفار مضحكة صور

في الكفار، لهؤلء ساحرة شاخصة صورة الية وترسم
ُدوَن لحرب المتعددة اليائاسة محاولتهم ِري ُي َأن الحق: (

ْفَا ُؤو ِف ْفَط ِه ُنوَر ُي ّل ْفَم).. إننا ال ِه ِه َوا ْفَف َأ ًا بخيالنا نتخيل ِب منظر
ًا، ضوء يعجبهم لم الناس، من مجموعة فيه نرى مضحك
القُضاء وأرادوا ار،ح صيفي يوما في الظهر، وقت الشمس

ُفخون صاروا كيف؟ً وضيائاها! ولكن الشمس على على ين
ُيخرجون بأفواههم، الشمس ضوء صدورهم، من الهواء و

لطفائاها!!. للشمس ويوّجهونه
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من نعجب المضحكة، الصورة هذه على نراهم وعندما
على بالنفخ قامت كلها البشرية أن ولو وسذاجتهم، بلهتهم

أمتار من لبعد تمتد ل وأنفاسهم أطفأتها، لما الشمس
ً قليلة، شاؤوا ما الشمس! فلينفخوا إلى تمتد أن عن فضل

ينفخوا!!. أن

ًا الكافرين محاولت وهكذا السلما، على للقُضاء جميع
تكون ولن الساذجة، البلهاء الصورة هذه عن تخرج ل إنها

ّذج نفخات من أحسن اليائاسة محاولتهم ضوء لطفاء ُس
الشمس!.

والصليبيين اليهود من الزمان هذا كفار أن نعترفا إننا
ًا السلما على يشنون والمريكان، فظيعة شرسة حرب

والساليب السلحة مختلف فيها يستخدمون عنيفة،
ًا إل المتطور العسكري السلح ليس والوسائال، منها، واحد

بعض تحقُيق في نجحوا العداء هؤلء أن ونعترفا
المسلمين.. بلد في المكاسب

السلما، على القُضاء في ينجحوا لن أنهم نجزما لكننا
ول بأيديهم ول بأفواههم ل الله، نور إطفاء من يتمكنوا ولن

الشرسة، الحرب هذه في ذلك. وهم بغير ول بأموالهم،
ضوئاها. لطفاء الشمس على تنفخ التي المجموعة كتلك

:نوره يتم أن إل الله يأبى

ويقُفون الله، يحاربون لنهم ذلك في ينجحوا لن إنهم
يفعل أن إل وأبى نوره، إتماما الله أراد وقد إرادته، أماما

َبى أ
ْفَ َي َو ّلُه ذلك: ( ّ ال ِتّم َأن ِإل ُه ُي ْفَو ُنوَر َل َه َو ِر ِفُروَن). َك َكا ْفَل ا

لنوره، الله إتماما على تؤكد الجملة هذه في كلمة وكل
والمتناع، الرفض على لاد والباء بالباء، ذلك عن وعبرت

من الكافرين أعداءه ويمنع نوره، إتماما عدما يرفض فالله
يريدون. ما يحقُقُوا لن ولذلك ضده، مرادهم تحقُيق

وانتشاره، السلما دينه انتصار نوره بإتماما والمراد
لو حتى دينه، وناصر نوره، متم فالله له، والتمكين وظهوره

الله، إرادة تعطيل حاولوا ولو ذلك، الكافرون كره
ول مله وزن ول لها، قيمة ل وكراهتهم فاشلة، فمحاولتهم

رضاهم. أو كرههم يهم فل الله، عند اعتبار
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ْفَو في طالشر وجواب َل َو َه قوله: ( ِر ِفُروَن) َك َكا ْفَل ا
الكافرون كره قبله. والتقُدير: ولو ما عليه دل محذوفا،

دينه. وناصر نوره متم فالله الدين، وانتصار النور إتماما

:باطل سإواه وما الحق دين وحده السإلما

َو والتمكين السلما، إظهار عن الثانية الية وتخبر ُه له: (
ِذي ّل ْفَرَسَل ا أ

َلُه َ َدى َرُسو ُه ْفَل ِديِن ِبا ّق َو ْفَلَح ُه ا ِهَر ْفَظ ُي َلى ِل ّديِن َع ال
ِه ّل ْفَو ُك َل َه َو ِر ُكوَن). َك ِر ْفَش ْفَلُم ا

ًا رسوله الله أرسل بالهدى، وسلم عليه الله صلى محمد
الديان من غيره في هدى فل دينه، على الهدى وقصر

الدين أي الحق، الدين هو السلما دينه الله والفكار. وجعل
محفوظ لنه الحق الدين وهو الله، عند المقُبول الوحيد
أو بالتحريف بشرية يد إليه تمتد أن يمكن ل الله، بحفظ

الله. عند من لنه وصواب، حق فيه ما وكل التزوير،

به يدين الذي الحق، الدين هو وحده السلما كان وإذا
لنها باطلة، أديان كلها الخرى الديان فإن لله، المسلم
والتبديل. التحريف يد طالتها

فإن باطلة، أديان وغيره الحق، الدين هو السلما أن وبما
الحق انتصار تقُرر الله سنة لن عليها، سينتصر السلما

الباطل. على

ِديِن الية هذه في السلما ُفْفَوص ّق) هو بأنه: ( ْفَلَح نفسه ا
تعالى: قوله في وذلك الحق، دين بأنه سابقُة بآَية وصفه

َ َول ُنوَن ( ِدي ّق)، ِديَن َي ْفَلَح اليهود من الكتاب فأهل ا
الله، عند من سماوي أصله بدين، يدينون والنصارى،

ْفَوا ولكنهم َد وبدلوه، وغيروه فحرفوه الدين ذلك على ع
الحق. دين وليس الباطل، دين يدينون صاروا وبذلك

َ في الحق دين َول ُنوَن قوله: ( ِدي ّق ِديَن َي ْفَلَح ِذيَن ِمَن ا ّل ا
ْفَا ُتو َتاَب) هو ُأو ِك ْفَل قوله في المذكور الحق، دين نفسه ا

َو ُه ِذي تعالى: ( ّل ْفَرَسَل ا أ
َلُه َ َدى َرُسو ُه ْفَل ِديِن ِبا ّق َو ْفَلَح ُه ا ِهَر ْفَظ ُي ِل

َلى ّديِن َع ِه).. وهذه ال ّل الله. كتاب في مقُصودة لفتة ُك

:كله الدين على الله دين إظهار

كله: الدين على السلما إظهار الحكيم الله قدر وقد
ُه ِهَر ْفَظ ُي ِل َلى ( ّديِن َع ِه ال ّل ْفَو ُك َل َه َو ِر ُكوَن). َك ِر ْفَش ْفَلُم ا
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ُه) لما في اللما ِهَر ْفَظ ُي ِل العاقبة على تدل التي العاقبة، (
عليه الله صلى الرسول إرسال ونتيجة فعاقبة والنتيجة،

كله، الدين على الدين هذا إظهار هي الحق، بالدين وسلم
ُه) تعود في فالهاء ِهَر ْفَظ ُي ِل الحق. الدين السلما على (

فيه ويدخل السلما، غير آخر دين أي كله بالدين والمراد
والنصرانية. كاليهودية السماوي، الصل ذات الديان

الحق، دين السحيق الماضي في اليهودية كانت لقُد
حّرفها ولما إسرائايل، بني إلى رسله به الله أرسل الذي

التحريف بذلك وأصبحت الحق، دين تعد لم ذلك بعد اليهود
السلما عليه عيسى زمن النصرانية الباطل.. وكانت الدين

الدين تعد لم ذلك بعد النصارى حّرفها ولما الحق، دين
الحق.

ِهر ُيظ الباطل الدين على الحق، الدين السلما الله س
الباطل، للدين المتبعون المشركون كره ولو كله،

ِرهوا فسواء الله، عند لها قيمة ل فكراهيتهم رفضوا، أو َك
الله. عند لهم وزن فل عارضوا، أو وافقُوا وسواء

ْفَو قوله شرط وجواب َل َو َه تعالى: ( ِر ُكوَن) َك ِر ْفَش ْفَلُم ا
إظهار المشركون كره أي: لو قبله، ما عليه دل محذوفا،

سيظهره. الله فإن كله، الدين على السلما

:غيره على السإلما لظهار مظهران

مظهران: له كله الدين على السلما وإظهار

بمعنى فيه السلما إظهار معنوي، الول: مظهر المظهر
وصدق ،همنطقُ وقوة وبراهينه، وأدلته حججه وضوح
ومضامينه. وموضوعاته حقُائاقُه

السلما انتصار على يقُوما مادي؛ الثاني: مظهر المظهر
الجهاد في الكافرين على المسلمين وانتصار الكفر، ىعل

في الناس ودخول والممالك، البلدان وفتح والقُتال،
السلما.

بثقُة المؤمن معه يتعامل الله، من صادق وعد وهذا
يخلف ل الله لنه يتحقُق، أن من بد ل أنه ويعتقُد ويقُين،

الميعاد.
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على السلما فظهار المذكوران المظهران تحقُق وقد
وسلم عليه الله صلى الله رسول عهد في كله، الدين

وفتح ساطعة، وآياته بالغة، السلما حجة فكانت وأصحابه،
ومصر والعراق والشاما العربية الجزيرة في البلد، له الله

الدين.. وعاش هذا في المختلفة الشعوب ودخلت وغيرها،
ًا بالسلما سعداء المسلمون عديدة. قرون

ولم السلما، عن تخلوا العصر هذا في المسلمين ولكن
العداء، وهزمهم وضعفوا، فذلوا به، الله أمرهم بما يلتزموا

وثرواتهم. بلدهم في وطمعوا

:للسإلما المعاصر الفكري الظهار

وعدما المؤثر، المادي الوجود عن السلما انحسار ورغم
بسبب كله، الدين على لظهاره المادي المظهر تحقُق
المادي، التمكين هذا بشروط وإخللهم المسلمين، تقُصير

التاريخ قرون طيلة ومستمر متحقُق، المعنوي الظهار فإن
السلمي.

دين في المتمثل الكفر، على السلما الله أظهر لقُد
صلى الله رسول عهد على والنصارى، واليهود المشركين

كما والبراهين، واليات بالحجج وأيده وسلم، عليه الله
طيلة الكافرة، والمبادئ والفكار الديان كل على أظهره
السلمي. التاريخ قرون

عصرنا في الحق القُرآني الوعد هذا تحقُق نرى وإننا
ضد شرسة صليبية يهودية هجمة شهد الذي الحاضر،
الله، بفضل غالب ظاهر إسلمنا فإن ذلك ومع إسلمنا،

منطقُه أماما يقُف ول البقُاع، مختلف في منتشر ونوره
من كثيرين قلوب له الله ويفتح مذهب، أو دين أي المقُنع

والغرب. الشرق في والمفكرين، الباحثين

الله وسيزيده للسلما، هو إنما المستقُبل أن نوقن وإننا
ًا ًا إظهار ًا، دعوي ًا هذا وسيكون وإعلمي لظهاره تمهيد
جديد!. من كلها الرض سيحكم حيث القُادما، المادي

:الحسنيين إحدى ينالون المسلمون

ًا: قوله ْفَلتعالى:  ثاني ُق ْفَل ( ّبُصوَن َه َنا َتَر ّ ِب َدى ِإل ْفَح ِإ
ْفَيِن َي َن ْفَس ْفَلُح ْفَحُن ا َن ّبُص َو َتَر ْفَم َن ُك ُكُم َأن ِب َب ّلُه ُيِصي َذاٍب ال َع ْفَن ِب ّم

ِه ِد ْفَو ِعن َنا َأ ِدي ْفَي أ
َ ْفَا ِب ّبُصو َتَر ّنا َف ُكم ِإ َع ّبُصوَن) [التوبة:  َم َتَر ].52ّم
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بين المواجهة عن تتحدث آيات سياق في الية هذه
والمنافقُين، واليهود المشركين من والكافرين، المسلمين

ويواجهونهم، العداء يتحدون كيف المسلمين تعلم
الحق. على ويثبتون أمامهم، ويصمدون

بهدفا المسلمين على الطاحنة حربهم العداء يشن
يخافون ل المسلمين ولكن منهم، والتخلص وقتلهم قتالهم
ل أنه ويوقنون بالقُدر، يؤمنون لنهم حربهم، ومن منهم،

الله قدره ما وأن عليهم، أو لهم الله قدره ما إل بهم يقُع
إن عليه الله ويشكرون به، يرضون ولذلك محالة، ل واقع
ُا، كان ًا، كان إن عليه ويصبرون خير الكفار ويصارحون شر
ُقل الحقُيقُة.. قال بهذه َنا ّلن تعالى: ( َب ّ ُيِصي َتَب َما ِإل ّلُه َك ال

َنا َو َل َنا ُه َ ْفَول َلى َم َع ِه َو ّل ّكِل ال َو َت َي ْفَل ُنوَن) [التوبة:  َف ْفَؤِم ْفَلُم ].51ا

الكفار مؤامرات المؤمنون يواجه واليقُين اليمان بهذا
أن الله ويأمرهم عليه، للقُضاء وتخطيطهم السلما، ضد

ْفَل يقُولوا ُق ْفَل لهم: ( ّبُصوَن َه َنا َتَر ّ ِب َدى ِإل ْفَح ْفَيِن). ِإ َي َن ْفَس ْفَلُح ا
النتظار!. هو والتربص

مؤامرتكم من يصيبنا أن تنتظرون أي: ماذا
إيذائانا في تنجحون قد إنكم وحروبكم؟ً ومخططاتكم

الحسنى، نلنا قد فنحن بذلك، خسرنا أننا تظنوا ول وقتلنا،
ًا، ليسوا الشهداء لن الله، سبيل في الشهادة وهي بل أموات
أقصى الله سبيل في والشهادة يرزقون، ربهم عند أحياء

ًا، يخسر ولم كله، الخير نال نالها ومن أمانينا، لو حتى شيئ
كلها. الدنيا فاتته

نحن كنا عليكم، وانتصرنا وهزمناكم غلبناكم نحن وإذا
ننالها، ىحسن وهذه الخاسرين، أنتم وكنتم الفائازين،

الرض. في والتمكين والظفر النصر حسنى

النصر حسنى ين،يالحسن إحدى إل بنا تتربصون ل فأنتم
أعداء، فأنتم الله، سبيل في الشهادة ىحسن أو الدنيا، في

يريد ل الله لن الله، بفضل الخير إل منكم يصيبنا ل ولكن
النهاية. في لنا خير والذى الضر حتى الخير، إل بنا

:المسلمين؟ من الكفار ينتظر ماذا

والشر السوء من ينتظركم وماذا بكم؟ً نتربص ماذا لكن
ْفَحُن َن َو ّبُص والعذاب؟ً: ( َتَر ْفَم َن ُك ُكُم َأن ِب َب ّلُه ُيِصي َذاٍب ال َع ْفَن ِب ّم

ِه ِد ْفَو ِعن َنا). َأ ِدي ْفَي أ
َ ِب
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وليس لصحابه، وهلك وخراب شر والكفر كفار، إنكم
الله سنة والهلك! وإن والعقُاب العذاب إل الله عند للكفار

وتعذيبهم. الكافرين إهلك هي

إما عنده، من بعذاب الله يصيبكم أن بكم نتربص نحن
جدب أو طوفان أو صاعقُة، أو عاصفة أو بركان، أو بزلزال
ْفَحل، ارتفاع أو مزروعات، وتدمير أموال ذهاب أو وَم
والهموما المراض انتشار أو البطالة، وتفشي السعار
تخطر ل العذاب صور من صورة أي أو والحزان، واللما
ببالكم.

ّدر بأن بأيدينا، الله يعذبكم أن وإما بيننا الحرب نشوب ُيقُ
لهلك،او والدمار والجرحى القُتلى فيكم ويوقع وبينكم،
عليكم!. وينصرنا

بالشر إل يأتيكم ل الكفر لن لكم، ليس المستقُبل إن
بالعذاب مليء مظلم، مستقُبل ينتظركم وإنه والعذاب،
والضّر!.

ْفَا المؤمنون ويقُول ّبُصو َتَر َف ّنا للكافرين: ( ُكم ِإ َع َم
ّبُصوَن): أي: ترب َتَر أو النصر الحسنيين، إحدى بنا واصّم

ونحن لسلمنا، التمكين وفيه لنا، فالمستقُبل الشهادة،
إما العذابين، بأحد الله يأخذكم أن ننتظر متربصون، معكم
بأيدينا. عذاب وإما عنده، من عذاب

:للمسلمين المستقبل بأن الكفار تحدي

المشرق المستقُبل أن على يدل للكافرين التحدي وهذا
للكافرين، المظلم السود والمستقُبل والمسلمين، للسلما

المؤمنون ينظرها التي الملة النظرة على يدل كما
فهم والمل، واليقُين بالثقُة مليئة نظرة وهي للمستقُبل،

لهم، هو وإنما الكافرين، لعدائاهم مستقُبل ل أنه يوقنون
عند ينتظرهم ل كاسبون، رابحون فائازون، مفلحون فهم
الخير. إل الله

ًا الية وتقُدما ًا وعد ًا للمسلمين، حقُ ًا ووعيد وتهديد
السابقُين، للمسلمين وعده لله حقُق دللكافرين.. وق

الكافرين. بأعدائاهم عقُابه وأوقع

بوعد ونثق متفائالة، بعين المستقُبل إلى ننظر ونحن
بأنه ونجزما المستقُبل، على ونراهن بتحقُقُه، ونوقن الله،
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اليهود من الكافرين أعداءنا ونتحدى الله، بعون لنا
ْفَل الله أمرنا ما لهم ونقُول والصليبيين، َه ّبُصوَن به: ( َنا َتَر ِب

ّ َدى ِإل ْفَح ْفَيِن ِإ َي َن ْفَس ْفَلُح ْفَحُن ا َن ّبُص َو َتَر ْفَم َن ُك ُكُم َأن ِب َب ّلُه ُيِصي ال
َذاٍب َع ْفَن ِب ِه ّم ِد ْفَو ِعن َنا َأ ِدي ْفَي أ

َ ْفَا ِب ّبُصو َتَر ّنا َف ُكم ِإ َع ّبُصوَن). َم َتَر ّم

*     *     *
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السادس الفصل
الحج سإورة في القرآني الوعد

هي هل الحج، سورة في المفسرين بين خلفا هناك
إل مكية، أنها إلى منهم كثير ذهب أنه ورغم مدنية، أو مكية

السور طابع عليها لن مدنية، أنها يرون الذين مع أننا
المدنية.

ًا السورة آيات قطعت وقد المؤمنين، بنصر قاطعة وعود
وأهل الحق أهل بين المواجهة واستمرار الكفار، وهزيمة
الباطل.

فيها ما على ونقُف (الوحدة) المتكاملة، هذه في ولننظر
يتحقُق أن بد ول الماضي، في تحقُق واقع، صادق وعد من
المستقُبل. في

:بالنصر القرآني الوعد

ِإّن قال ّلَه تعالى: ( ُع ال ِف َدا ِذيَن َعِن ُي ّل ُنوا ا ّلَه ِإّن آَم َل ال
ّواٍن ُكّل ُيِحّب ٍر، َخ ُفو ِذَن َك ِذيَن ُأ ّل ُلوَن ِل َت َقُا ْفَم ُي ُه ّن أ

َ ِلُموا ِب ِإّن ُظ َو
ّلَه َلى ال ْفَم َع ِه ِر ْفَص ِديٌر، َن َقُ ِذيَن َل ّل ِرُجوا ا ْفَخ ْفَم ِمن ُأ ِه ِر َيا ِر ِد ْفَي َغ ّق ِب َح
ُلوا َأن ِإّل ُقُو َنا َي ّب ّلُه َر ْفَوَل ال َل ُع َو ْفَف ِه َد ّل ّناَس ال ُهم ال ْفَعَض ْفَعٍض َب َب ِب

ْفَت ّدَم ُه ُع ّل َواِم ٌع َص َي ِب َواٌت َو َل ُد َوَص َكُر َوَمَساِج ْفَذ َها ُي ْفَسُم ِفي ِه ا ّل ال
ًا ِثير َينُصَرّن َك َل ّلُه َو ُه َمن ال ّلَه ِإّن َينُصُر ّي ال ِو َقُ ِزيٌز، َل ِذيَن َع ّل ا

ْفَم ِإن ُه ّنا ّك ْفَرِض ِفي ّم ْفَل
َ َقاُموا ا َة َأ ُوا الّصَل َت َة َوآ َكا َأَمُروا الّز َو

ْفَعُروفِا ْفَلَم ْفَوا ِبا َه َن ِر َعِن َو َك ْفَلُمن ِه ا ّل ِل َبُة َو ِق ِر) [الحج: َعا ُْفَلُمو ا
38-41.[

وتوفيقُه، بفضله المؤمنين، مع الله كون عن اليات تخبر
وقد أعدائاهم، أماما عنهم يدافع وهو وأولياؤه، عباده لنهم
وقد بالنصر، ووعدهم بالجهاد، المؤمنين لعباده الله أذن

جريمة، أو ذنب أو حق بغير ديارهم من الكفار أخرجهم
وحده. بالله إيمانهم أعلنوا أنهم فعلوه ما وكل

بين والتدافع والخلفا الحرب استمرار عن اليات وتخبر
الرض، لفسدت التدافع هذا ولول الله، سنة وهذه الناس،
ّكم َركْفَذُي التي الله، بيوت وهدموا الرض، في الكافرون وتح

ًا. الله اسم فيه كثير

ِعد الله، نصر لمن إل يكون ل لكنه الله، بنصر الية وت
المجاهدون، الصادقون عباده هم الله ينصرون والذين
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الصلة، بإقامة والتمكين، النصر على يحافظون الذين
المنكر. عن والنهي بالمعروفا، والمر الزكاة، وإيتاء

ِذَن قوله إن ُأ ِذيَن تعالى: ( ّل ُلوَن ِل َت َقُا ْفَم ُي ُه ّن أ
َ ِلُموا ِب ِإّن ُظ َو

ّلَه َلى ال ْفَم َع ِه ِر ْفَص ِديٌر) هو َن َقُ للمؤمنين الذن فيها آية أول َل
أيديهم بكف مأمورين كانوا مكة في المؤمنين لن بالجهاد،

بعد إل بالجهاد لهم الله يأذن ولم القُتال، عن والمساك
مدنية. الحج سورة أن يرون لمن قوية حجة وهذه الهجرة،

والوعود الحقُائاق الوحدة هذه من نأخذ أن ويمكن
التالية: القُرآنية

:المؤمنين عن يدافع - الله1

لنهم الصالحين، المؤمنين عباده عن يدافع أن الله وعد
ًا يحاربونهم الكافرون وأعداؤهم وجنده، أولياؤه حرب
ول أوليائاه، عن يتخلى ل القُوي والله هوادة، بدون شرسة

بهم. ويفتكوا عليهم ليتغلبوا أعدائاهم، إلى يسلمهم

ًا ليس المؤمنين عن الله ودفاع وإنما معينة، بصورة مقُيد
النصر صورة الدفاع هذا يأخذ فقُد عديدة، صور له

بعد دينهم انتصار أو الدعوي، الظهور أو العسكري،
وفاتهم. أو استشهادهم

كل في المؤمنين يشمل الصادق، القُرآني الوعد وهذا
عن الله دافع وقد الكفار، فيه يواجهون مكان، أو زمان

المعاصرين، المؤمنين عن يدافع وهو السابقُين، المؤمنين
قتل أو بعضهم، وتعذيب بسحن الكافرون قاما لو حتى

السلمية ودعوتهم ظاهر، السلمي فدينهم آخرين،
عنهم!. الله من ودفاع لهم، الله من حفظ وهذا مستمرة،

:بالجهاد المظلومين للمؤمنين - الذن2

وفتنوهم، واضطهدوهم المؤمنين، الكافرون ظلم
وأذن دينهم، أجل من وقاتلوهم إيمانهم، بسبب وعذبوهم

َتلين المظلومين المؤمنين لهؤلء الله أعدائاهم بقُتال المقُا
ودفع المعتدين، عدوان لرد وذلك الظالمين، الكافرين

المظلومين. عن الظلم

اتهاما ومكان زمان أي في المعتدين للكافرين يجوز ول
ّدوا إذا الرهاب، أو بالعتداء المؤمنين عدوانهم، على ر
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بدؤوا الذين هم الكفار لن ظلمهم، دفع على وعلوا
يتوقع أظلم! ول البادئ أن ومعروفا والحرب، بالعدوان
المسلمين، على عدوانهم يواصلوا أن الكافرون المعتدون

والستخذاء بالسكوت ذلك المسلمون يقُابل وأن
والستسلما!.

:بالنصر للمظلومين الله - وعد3

بقُتال لهم أذن الذين المظلومين، عباده نصر الله وعد
شروط وتحقُيق بالسباب، الخذ وعليهم المعتدين، أعدائاهم
الله، على والتوكل العتماد في والصدق النصر،

الكبيرة الثقُة وعليهم الله، أعداء قتال في والستبسال
ل متحقُق، صادق وعد نصره! وهو وانتظار الله، بوعد

الميعاد!. يخلف ل الله لن يتخلف،

:مجرمون معتدون - الكفار4

وأكلوا أموالهم، صادروا المؤمنين، على معتدون الكفار
من وأخرجوهم ممتلكاتهم، من وجردوهم حقُوقهم،
اليمان وهل بالله، إيمانهم إل للمؤمنين ذنب ول ديارهم،

ًا، بسببه المؤمن يعتبر وجريمة؛ ذنب وحده بالله مجرم
ُتصادر في عدالة بلده؟ً! أي من ويطرد ممتلكاته، جميع و

ِذيَن الجاهلية الممارسات هذه ّل ِرُجوا الكافرة؟ً!: (ا ْفَخ ِمن ُأ
ْفَم ِه ِر َيا ِر ِد ْفَي َغ ّق ِب ُلوا َأن ِإّل َح ُقُو َنا َي ّب ّلُه). َر ال

ِرُجوَن قوله الية هذه وبمعنى ْفَخ ُي ْفَم الّرُسوَل تعالى: ( ُك ّيا ِإ َو
ُنوا َأن ْفَؤِم ِه ُت ّل ْفَم) [الممتحنة:  ِبال ُك ّب ْفَم ]. وقوله1َر ُه َو تعالى: (

َلى ُلوَن َما َع َع ْفَف ِنيَن َي ْفَؤِم ْفَلُم ٌد، ِبا ُهو َقُُموا َوَما ُش ْفَم َن ُه ْفَن َأن ِإّل ِم
ُنوا ْفَؤِم ِه ُي ّل ِز ِبال ِزي َع ْفَل ِد) [البروج:  ا ْفَلَحِمي ].8-7ا

اختلفا على الموحدين المؤمنين من الكفار موقف وهذا
صلى الله رسول قبل السابقُون الكفار والمكان، الزمان

الله صلى الله رسول عهد على والكفار وسلم، عليه الله
الذين المعاصرون، والكفار اللحقُون، والكفار وسلم، عليه

ّدعون على والحرص و(الديمقُراطية) والنسانية، العدالة ي
وحقُوقه!.  النسان حرية

:الناس بين التدافع في الله - سإنة5

على الناس بين تتخلف: التدافع ل التي الله سنة من
الساعة، قياما وحتى السلما عليه آدما عهد مند الرض،
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تصطدما متدافعين، متنازعين مختلفين الناس خلق فالله
ويتنافسون فيتصارعون ورغباتهم، وشهواتهم مصالحهم
ًا شخص يبقُى ويتدافعون. ول ويتقُاتلون في مخلد

ًا، حاكمة فئة تبقُى ول المسؤولية، دولة أو أمة تبقُى ول أبد
والفئة محله، ليحل يدفعه من يجد القوى! فالحاكم هي
أخرى بدولة تفاجأ القُوية والدولة وتدفعها، تنافسها من تجد

وتهزمها. وتدفعها تحاربها صاعدة،

والدول والمم والحزاب الشخاص بين التدافع وبهذا
الخاصة، الرهبان صوامع لهدمت ذلك ولول الرض، تصلح
َيع ِب في اليهود وصلوات العامة، وكنائاسهم النصارى و

الله اسم فيها يذكرون التي المسلمين ومساجد كنسهم،
ْفَوَل َل َو ًا: ( ُع كثير ْفَف ِه َد ّل ّناَس ال ُهم ال ْفَعَض ْفَعٍض َب َب ْفَت ِب ّدَم ُه ُع ّل َواِم َص

ٌع َي ِب َواٌت َو َل ُد َوَص َكُر َوَمَساِج ْفَذ َها ُي ْفَسُم ِفي ِه ا ّل ًا). ال ِثير َك

َ قوله الية هذه وبمعنى ْفَول َل َو ُع تعالى: ( ْفَف ِه َد ّل ّناَس ال ال
ْفَم ُه ْفَعَض ْفَعٍض َب َب َدِت ِب َفَس ْفَرُض) [البقُرة:  ّل ل

َ ].251ا

ْفَو وقوله َل َو ّبَك َشاء تعالى: ( َعَل َر ّناَس َلَج ًة ُأّمًة ال َد َ َواِح َول
ُلوَن ِفيَن، َيَزا ِل َت ْفَخ ّ ُم ّبَك ّرِحَم َمن ِإل ِلَك َر َذ ِل ْفَم) [هود: َو ُه َقُ َل َخ

118-119.[

:المؤمنين نصر في الله - سإنة6

ينصره: من ينصر الله أن المطردة الربانية السنة
َينُصَرّن َل َو ّلُه ( ُه َمن ال ّلَه ِإّن َينُصُر ّي ال ِو َقُ ِزيٌز). والذين َل َع

الذين الصادقون، الصالحون المؤمنون هم الله ينصرون
إليه، ويدعون أحكامه، وينفذون الله، بدين يلتزمون

قتالهم. على ويصبرون الله، أعداء ويواجهون

المؤمنين على وانطبق تحقُق الله، من قاطع وعد وهذا
المسلمون نصر فلما النصر، بشرط التزموا الذين

بنصره.. الله أكرمهم الله، والتابعين الصحابة من السابقُون
نصر يأتهم لم النصر، بشرط معاصرون مسلمون أخل ولما
يتخلف. ل فإنه الله وعد أما ذلك، في السبب وهم الله،

َيا قوله الية هذه وبمعنى َها تعالى: ( ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ِإن آَم

ّلَه َتنُصُروا ْفَم ال ُك ْفَر ْفَت َينُص ّب َث ُي ْفَم) [محمد:  َو ُك َداَم ْفَق ].7َأ

:والتمكين النصر - شروط7
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في لهم الله تمكين على يحافظون الصادقون المؤمنون
بالسلما، اللتزاما التمكين على المحافظة وشرط الرض،
ِذيَن وتطبيق ّل ْفَم ِإن أحكامه: (ا ُه ّنا ّك ْفَرِض ِفي ّم ْفَل

َ َقاُموا ا َأ
َة ُوا الّصَل َت َة َوآ َكا َأَمُروا الّز ْفَعُروفِا َو ْفَلَم ْفَوا ِبا َه َن ِر). َعِن َو َك ْفَلُمن ا

الله، من إل يكون ل الرض في المؤمنين تمكين إن
الملك وينزع يشاء، من الملك يؤتي الملك، مالك هو فالله
الخير، بيده يشاء، من ويذل يشاء، من ويعز يشاء، ممن
قدير. شيء كل على وهو

بالتمكين، عليهم إنعامه على الله يشكرون والمؤمنون
بالمعروفا، ويأمرون الزكاة، ويؤتون الصلة، فيقُيمون

السلما بأحكاما الصادق اللتزاما المنكر. وهذا عن وينهون
ّفذ لم التمكين. فإن لستمرار شرط هذا المسلمون ُين

التمكين. لهم يتحقُق لم الشرط

الرض، في لهم بالتمكين المؤمنين لعباده آخر وعد وهذا
في السلما دولة ذلك بداية وكانت وعده، الله صدقهم وقد

حقُق مالو وإيمان، إسلما دار الله جعلها التي المدينة،
البلد، لهم اللهم فتح التمكين، شرط السابقُون المسلمون

الراشدين. الخلفاء زمن

:المور عاقبة - لله8

الذي هو الله أن هي قاطعة، إيمانية حقُيقُة اليات تقُرر
ّيرها المور، يقُدر يشاء، من فينصر سبحانه، بحكمته ويس

هي إنما والشياء والحداث المور وعاقبة يشاء، من ويهزما
ِه ّل ِل َو َبُة لله: ( ِق ِر). َعا ُْفَلُمو ا

بين التدافع ويجعل الحداث، يرتب الذي هو الله
ّوي ،والدول والمم والقواما الشخاص ًا، فيقُ ويضعف شخص

ًا، ويعزل آخر، ًا، ويهزما آخر، مكانه وينّصب حاكم جيش
أخرى.. أمة مكانها ويقُيم أمة، سلطان ويزيل آخر، وينصر

من بقُدر هو إنما مصادفة، يحدث الكون هذا في شيء ول
الله.

جعل الحكيم الله فإن لله، تكون المور عاقبة أن وبما
ّذبون قد فهم المتقُين، المؤمنين لعباده العاقبة ويؤذون، ُيع

ُيقُتلون، يصابون وقد فترة أعداؤهم عليهم يتسلط وقد و
إلى هذا لكن الستضعافا، بمرحلة يمرون وقد الزمن، من

َبه أن بد ول حين، ُقُ والتمكين. النصر يع
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بد ول موقوتة، قوة فإنها قوية، كافرة دولة كانت ومهما
المور عاقبة لن الدولة، تلك ونفوذ سلطان زوال يعقُبها أن

المتقُين. لعباده والنهاية العاقبة جعل والله لله،

الله دمر وقد زوال، إلى وقوتهم خاسرون، الكافرون
الكفار ودعا عبرة، آثارهم وأبقُى السابقُين، الكافرين
بها. للعتبار اللحقُين

:السورة وعود تحقق

القُرآنية) (الوحدة هذه عن كلمنا ختاما في ونشير
ربانية وعود من فيها ما تحقُق إلى الحج، سورة في الواعدة
ِذَن عنهم، الله دافع حيث السابقُين، للمسلمين قاطعة وأ

ّكن حقُوقهم، وأكلوا ظلموا الذين أعدائاهم، بقُتال لهم وم
لهم. العاقبة وجعل الرض، في لهم

الخليفة كلما اليات تفسير في كثير ابن الماما ذكر وقد
نزل قال: "فينا عنه، الله رضي عفان بن عثمان الراشد

ِذيَن قوله ّل ْفَم ِإن تعالى: (ا ُه ّنا ّك ْفَرِض ِفي ّم ْفَل
َ َقاُموا ا َة َأ الّصَل

ُوا َت َة َوآ َكا َأَمُروا الّز ْفَعُروفِا َو ْفَلَم ْفَوا ِبا َه َن ِر) فأخرجنا َعِن َو َك ْفَلُمن ا
الرض، في كنا ثم الله، قلنا: ربنا أن إل حق، بغير ديارنا من

عن ونهينا بالمعروفا، وأمرنا الزكاة، وآتينا الصلة، فأقمنا
ولصحابي" [تفسير لي يفه المور، عاقبة ولله المنكر،

].3/231كثير:  ابن

الله يجعل مجاهدين، صادقين مسلمين كل تشمل وهي
ّقُق المعاصرون المسلمون وينتظر لهم، العاقبة الوعد تح

السابقُين. الصادقين للمسلمين تحقُق كما الصادق،

*     *     *
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السابع الفصل
النور سإورة في القرآني الوعد

الوعود أشهر من وهو صادق، وعد النور سورة في
القُرآن. في القُاطعة

َد قال َع َو ّلُه تعالى: ( ِذيَن ال ّل ُنوا ا ْفَم آَم ُك ُلوا ِمن َعِم َو
ِلَحاِت ُهم الّصا ّن َف ِل ْفَخ َت ْفَس َي ْفَرِض ِفي َل ْفَل

َ َلَف َكَما ا ْفَخ َت ْفَس ِذيَن ا ّل ِمن ا
ْفَم ِه ِل ْفَب َنّن َق ّك ُيَم َل ْفَم َو ُه ُهُم َل َن ِذي ِدي ّل َتَضى ا ْفَر ْفَم ا ُه ُهم َل ّن َل ّد َب ُي َل ّمن َو

ِد ْفَع ْفَم َب ِه ِف ْفَو ًا َخ ْفَمن ِني َأ َن ُدو ُب ْفَع ُكوَن َل َي ِر ْفَش ًا ِبي ُي ْفَيئ َفَر َوَمن َش َك
َد ْفَع ِلَك َب ِئَك َذ َل ْفَو ُأ ُقُوَن، ُهُم َف َفاِس ْفَل ِقيُموا ا َأ َة َو ُتوا الّصَل َة َوآ َكا الّز

ُعوا ِطي َأ ْفَم الّرُسوَل َو ُك ّل َع ْفَرَحُموَن، َل َبّن َل ُت ْفَحَس ِذيَن َت ّل َفُروا ا َك
ِزيَن ْفَعِج ْفَرِض ِفي ُم ْفَل

َ ُهُم ا َوا ْفَأ ّناُر َوَم ْفَئَس ال ِب َل ْفَلَمِصيُر) [النور: َو ا
55-57.[

:الوعد تحقق عن كثير ابن كلما

اليات، هذه في القُرآني الوعد على تكلم من وخير
كثير. قال ابن الحافظ الماما المسلمين، واقع في وتحقُقُه

الله صلوات لرسوله تعالى الله من وعد الله: "هذا رحمه
أي: أئامة الرض، خلفاء أمته سيجعل بأنه عليه، وسلمه
العباد، لهم وتخضع البلد، تصلح بهم عليهم، والولة الناس

ًا الناس من خوفهم بعد من وليبدلنهم ًا أمن فيهم. وحكم

صلى يمت لم فإن والمنة، الحمد وله تعالى، فعله وقد
والبحرين، وخيبر مكة عليه الله فتح حتى وسلم عليه الله

الجزية وأخذ بكمالها، اليمن وأرض العرب، جزيرة وسائار
هرقل وهاداه الشاما، أطرافا بعض ومن ُهَجر، مجوس من

وملوك المقُوقس، وإسكندرية مصر وصاحب الروما، ملك
ْفَصَحَمة، بعد تملك الذي الحبشة، ملك والنجاشي مان،ُع أ

وأكرمه. الله رحمه

واختار وسلم، عليه الله صلى الله رسول مات لما ثم
بكر أبو خليفته بعده بالمر قاما الكرامة، من عنده ما له الله

ْفَعَث فلّم الصديق، عليه الله صلى موته بعد وهى ما ش
السلما جيوش ومهدها.. وبعث العرب جزيرة وأخذ وسلم،

عنه، الله رضي الوليد بن خالد صحبة فارس، بلد إلى
ًا ففتحوا ًا وقتلوا منها، طرف ًا من خلقُ آخر أهلها.. وجيش
المراء من اتبعه ومن عنه،  الله رضي عبيدة أبي صحبة

ًا أرض إلى الله رضي العاص بن عمرو صحبة الشاما.. وثالث
ُبصرى أيامه في الشامي للجيش الله مصر.. ففتح إلى عنه
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الله وتوفاه والها، وما حوران بلد من ومخاليفهما ودمشق
الكرامة. من عنده ما له واختار وجل، عز

يستخلف أن الصديق ألهم بأن السلما أهل على ومّن
ًا بعده بالمر فقُاما الفاروق، عمر ًا، قيام ُدر لم تام الفلك َي
في عدله. وتم وكمال سيرته قوة في مثله على النبياء بعد

آخرها، إلى مصر وديار بكمالها، الشامية البلد فتح أيامه
الهوان، غاية وأهانه كسرى، الله وكسر فارس، إقليم وأكثر
إلى وانحدر الشاما، بلد عن يده وانتزع قيصر، وقّصر

أخبر كما الله، سبيل في أموالهما وأنفق القُسطنطينية،
وأزكى سلما أتم ربه من عليه الله، رسول به ووعد بذلك

صلة.

السلمية الممالك امتدت العثمانية؛ الدولة كانت لما ثم
المغرب، بلد ففتحت ومغاربها، الرض مشارق أقصى إلى
القُيروان، وبلد وقبرص، الندلس هنالك، ما أقصى إلى
َتة، دوبل ْفَب الشرق ناحية المحيط.. ومن بحرلا يلي مما َس
بالكلية، ملكه وباد كسرى، وفتل الصين، بلد أقصى إلى

المسلمون وقتل والهواز، وخراسان العراق مدائان وفتحت
ًا، عظيمة مقُتلة الترك من العظم ملكهم الله وخذل جد

حضرة إلى والمغارب المشارق من الخراُج خاقان. وُجنَي
وذلك عنه، الله رضي عفان، بن عثمان المؤمنين أمير

القُرآن.  حفظ على المة وجمعه ودراسته، تلوته ببركة

عليه الله صلى الله رسول الصحيح: أن في ثبت ولهذا
مشارقها فرأيت الرض، لي زوى لهلا قال: "إن وسلم

منها". لي ُزوي ما أمتي ملك وسيبلغ ومغاربها،

الله وصدق ورسوله، الله وعدنا امفي نتقُلب نحن وها
هربشك والقُياما وبرسوله، به اليمان الله ورسوله.. ونسأل

-304/ 4كثير:  ابن عنا" [تفسير يرضيه الذي الوجه على
305.[

:القرآني الوعد تحقق اسإتمرار

العداء، قبل من شرسة بهجمات المسلمون ووجه لقُد
نهاية في كثير ابن الحافظ وفاة حتى الصحابة عهد منذ

ثم والروما، الفرس من هـ]،774 سنة [توفي الثامن القُرن
على المغول.. وتغلبوا من ذلك وبعد الصليبيين، من

العداء ُيحقُق ولم الله، بإذن الخطار تلك واجتازوا العداء،
سبحانه. وعدهم ما لهم الله وحقُق منهم، أهدافهم
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السابق، كلمه كثير ابن قول منذ قرون، ستة ومضت
لم العداء لكن شرسة، بهجمات المسلمون فيها ُووجَه

أهدافهم. ُيحقُقُوا

ًا الياما هذه في المسلمون ويواجه ًا، عدوان يقُوده همجي
وأوطانهم، المسلمين دين ويستهدفون والمريكان، اليهود

حقُق وأعراضهم.. وقد وأخلقهم وأموالهم، وثرواتهم
القطار بعض واحتلوا والنتائاج، المكاسب بعض العداء

أمريكا واحتلت فلسطين، اليهود فاحتل والبلدان،
واحتل الشيشان، الروس واحتل والعراق، أفغانستان

كشمير. الهنود

السلما، على القُضاء في ينجحوا لم العداء هؤلء ولكن
على القُضاء في ينجحوا لم أنهم كما له، حربهم عنف رغم
لهم. مواجهتهم عنف رغم وجنوده، ورجاله السلما دعاة

ًا الزمان هذا في نعيش إننا الوعد تحقُق من ونماذج صور
القُادمون المسلمون اليات. وسيعيش هذه في القُرآني،

ًا الصادق القُرآني الوعد وسيبقُى أخرى، ونماذج صور
ًا، الميعاد!. يخلف ل الله لن الساعة، قياما حتى قائام

اليات: هذه ومعاني حقُائاق على نظرة ولنلق

:الصالحات وعملوا آمنوا لمن دعالو

َدقوله َع َو ّلُه : ( ِذيَن ال ّل ُنوا ا ْفَم آَم ُك ُلوا ِمن َعِم ِلَحاِت) َو :الّصا
الله، من وعد أنه وبما للمؤمنين، الله عند من صادر الوعد

إلى ننظر أن بد ول وعده، منجز الله لن وصدق، حق فهو
اليماني. المنظار بهذا الله وعود

وهذا الصالحات، وعملوا آمنوا للذين موّجه الله ووعد
على المسلمين ليسوا فالموعودون للموعودين، تخصيص
ًا بالسلما يلتزمون ل مسلمون هناك لن العموما، التزام
ًا، وهؤلء اسمه، إل السلما من لهم ليس وبعضهم صادق
الوعد!. بهذا موعودين ليسوا

الصالحات: فاليمان وعملوا آمنوا الذين هم الموعودون
ونتيجة ثمرة الصالح والعمل وطمأنينة، ويقُين وثقُة، تصديق

إلى يسارع فإنه القُلب، في استقُر إذا اليمان لن لليمان،
هذا أن أي صالح، عمل صورة في الخارج، في نفسه إثبات

له ويوجه حياته، له وينظم المؤمن، في يؤثر اليمان
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من عنه يصدر ما كل يكون أن ويطالبه وأعماله، تصرفاته
ًا وأعمال، أقوال وحقُائاقُه!. اليمان توجيهات مع متوافقُ

شرع مع المتوافق الطيب، العمل هو الصالح والعمل
وسلم، عليه الله صلى الله رسول به جاء بما والملتزما الله،

ًا الله، إلى المؤمن به يتوجه والذي له. مخلص

ِلَحاِت) جمع كثرة على يدل الجمع وهذا مؤنث، و(الّصا
وتنوعها.. بحيث العمال هذه ومظاهر وأنواع أصنافا
مجال وكل الصالح، المسلم عن يصدر نشاط كل تشمل
المسلمين!. حياة في صالح

:الرض في المؤمنين باسإتخلف الوعود

ُهمتعالى: قوله ّن َف ِل ْفَخ َت ْفَس َي َل ْفَرِض ِفي  ( ْفَل
َ َلَف َكَما ا ْفَخ َت ْفَس ا

ِذيَن ّل ْفَم): ِمن ا ِه ِل ْفَب َق

أشياء: أن ثلثة الصالحات وعملوا آمنوا الذين الله وعد
يبدلهم وأن دينهم، لهم يمكن وأن الرض، في يستخلفهم

ًا. الخوفا بعد أمن

فالله الول، الوعد عن الية من الجملة هذه تخبر
استخلف كما الرض، في الصالحين المؤمنين سيستخلف

قبلهم. من الذين المؤمنين

ّنُهم) بمؤكدين: لما فعل دأك وقد َف ِل ْفَخ َت ْفَس َي َل ونون القُسم، (
ليزداد وتقُريرها، الحقُيقُة هذه لتأكيد وذلك الثقُيلة، التوكيد

بها. المؤمنين يقُين

وأن الرض، في النسان يستخلف أن الله شاء وقد
َو خلئاف. قال الجيال يجعل ُه َو ِذي تعالى: ( ّل ْفَم ا ُك َل َع َج

ِئاَف َ ْفَرِض َخل ل
َ َع ا َف ْفَم َوَر ُك ْفَعَض َق َب ْفَو ْفَعٍض َف ْفَم َدَرَجاٍت َب ُك َو ُل ْفَب َي ِفي ّل

ْفَم) [النعاما:  َما ُك َتا ].165آ

لن الصالحين، الله لعباد هو إنما الرض في والستخلفا
الخير ونشر وإصلحها، الرض تعمير على قائام الستخلفا

يتحقُق لن وهذا وبركاتها، كنوزها استخراج وإحسان فيها،
أساس على الرض في والسير الصالح، والعمل باليمان إل

ومنهاجه. الله شرع
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النبياء أتباع السابقُين، المؤمنين الله استخلف وقد
إسرائايل بني السلما عليه موسى ّربش ولذلك والرسل،

َقاَل بالستخلفا. قال ْفَم َعَسى تعالى: ( ُك ّب ِلَك َأن َر ْفَه ْفَم ُي ُك ّو ُد َع
ْفَم ُك َف ِل ْفَخ َت ْفَس َي ْفَرِض ِفي َو ل

َ ُظَر ا َين ْفَيَف َف ُلوَن) [العرافا: َك ْفَعَم َت
129.[

كما الرض، في يستخلفهم أن المسلمين الله ووعد
نوح النبي فيها. فأتباع قبلهم من الذين المؤمنين استخلف

السلما عليه هود النبي وأتباع خلفاء، كانوا السلما عليه
والمؤمنون خلفاء، كانوا إسرائايل بني ومؤمنو خلفاء، كانوا
بهذه الخلفة وختمت خلفاء، كانوا السلما عليه عيسى أتباع
بهذه الخلفة وستبقُى المم، على الشاهدة المهتدية، المة
الصحيح. بالمنهج خصها الله لن الساعة، قياما حتى المة

تاريخها، طول على المة، هذه في متتابعون والخلفاء
أيامنا، إلى عليهم الله رضوان الراشدين الخلفاء منذ

ًا الرض بقُاع أفضل وأصبحت الفلبين من المة لهذه بلد
الطلسي المحيط إلى المشرق، أقصى في وأندونيسية

إلى الشمال في روسية أواسط ومن المغرب، أقصى في
ًا البلد هذه الجنوب.. وأصبحت في إفريقُية أواسط أرض

اليمان. نور منها رقشوأ السلما، بها استقُر إسلمية،

ًا البلد هذه وستبقُى لن الساعة، قياما حتى إسلمية أرض
وصدق. حق ووعده بذلك، وعد الحكيم الله

:للدين بالتمكين الوعد

َنّنتعالى: قوله ّك ُيَم َل َو ْفَم  ( ُه ُهُم َل َن ِذي ِدي ّل َتَضى ا ْفَر ْفَم). ا ُه َل

على نيمب وهو الصالحين، يننللمؤم الثاني الوعد هو هذا
ّكد الرض. وقد في باستخلفهم الول الوعد الوعد هذا ُأ
ًا التوكيد ونون القُسم، السابقُين: لما بالمؤكدين أيض

الثقُيلة.

المة. قال لهذه الله ارتضاه الذي الدين هو السلما
ْفَومَا َي ْفَل ْفَلُت تعالى: (ا ْفَكَم ْفَم َأ ُك ْفَم َل ُك َن ْفَمُت ِدي ْفَتَم َأ ْفَم َو ُك ْفَي َل ِتي َع ْفَعَم ِن

ُكُم َوَرِضيُت ْفَسلمََا َل ِل ًا) [المائادة:  ا ].3ِدين

أنواره، ونشر واستقُراره، بإظهاره للسلما والتمكين
ّبت وقد عن الكافرون وعجز الرض، في السلما الله ث

وتنوع واختلفا محاولتهم، استمرار رغم عليه، القُضاء
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الهجرة، قبل ذلك عن المشركون العرب عجز أسلحتهم،
وعجز الهجرة، بعد ذلك عن والمنافقُون اليهود وعجز

وعجز الراشدين، الخلفاء عهد في ذلك عن والروما الفرس
التحالف وسيعجز بعدهم، من والهندوس والتتار الصليبيون

الكفار وسيعجز ذلك، عن المعاصر اليهودي الصليبي
جميع وسيبقُى ذلك، عن القُادمة القُرون في القُادمون

الساعة. قياما حتى عاجزين الكفار

ّكن الطيبة كالشجرة وصار الرض، في السلما الله م
تعالى: السماء. قال في وفرعها ثابت أصلها الثابتة، القُوية

ْفَم َل َأ ْفَيَف َتَر ( ّلُه َضَرَب َك ً ال َثل ِلَمًة َم َبًة َك ّي ٍة َط ٍة َكَشَجر َب ّي َط
َها ُل ْفَص ِبٌت َأ َها َثا ُع ْفَر َف ِتي الّسَماء، ِفي َو ْفَؤ َها ُت َل ُك ْفَذِن ِحيٍن ُكّل ُأ ِإ ِب

ّبَها) [إبراهيم:  ].25-24َر

:الخوف بعد بالمن الوعد

ُهمتعالى قوله ّن َل ّد َب ُي َل َو ِد ّمن : ( ْفَع ْفَم َب ِه ِف ْفَو ًا): َخ ْفَمن َأ

عنهم يزيل بأن المؤمنين، لعباده الثالث الله وعد هو هذا
المن. محلها يحل وأن يعيشونها، كانوا التي الخوفا حالة

السابقُين: لما بالمؤكدين الوعد هذا الله أكد وقد
بتحقُق المؤمنين نيقُي ليزداد الثقُيلة، التوكيد ونون القُسم،

الوعد. هذا

وكان مكة، في مستضعفين المسلمون كان لقُد
ثبتوا المؤمنين أن ومع ويعذبونهم، هدونهمطيض المشركون

كانوا أنهم إل والمحن، الشدائاد على وصبروا دينهم، على
وسط يعيشون كانوا لنهم وأهليهم، أنفسهم على يخافون
لكل يحصل طبيعي، فطري خوفا الخوفا وهذا الخطر،
وهو بالخطر، ووجه أو عظيم، أمر على أقدما إذا إنسان،

ًا ليس ًا، خوف عن بصاحبه ويقُعد الجبن، على يقُوما نفسي
الواجب!.

فيها، السلما دولة وأقاموا المدينة، إلى هاجروا ولما
ًا، العداء هاجمهم والمنافقُين، ليهوداو المشركين من جميع

ًا، مستنفرين وكانوا ويتوقعون العداء، هجوما يخافون دائام
السلح. على وأيديهم ويستيقُظون وينامون الخطر،

الكفر أحزاب بهجوما فوجئوا مثلً، الحزاب غزوة ففي
فوقهم من جاؤوهم حيث واليهود، المشركين من عليهم،
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خوفهم: عن الله وزلزلوا. وقال فخافوا منهم، أسفل ومن
ْفَذ ِإ ُكم ( ُؤو ْفَم ّمن َجا ُك ِق ْفَو ْفَن َف َفَل َوِم ْفَس ْفَم َأ ُك ْفَذ ِمن ِإ ْفَت َو َغ ْفَبَصاُر َزا َْفَل ا

َغِت َل َب ُلوُب َو ُقُ ْفَل َناِجَر ا ْفَلَح ّنوَن ا ُظ َت ِه َو ّل َنا، ِبال ُنو ّظ ِلَك ال َنا ِلَي ُه ُت ْفَب ا
ُنوَن ْفَؤِم ْفَلُم ُلوا ا ِز ْفَل ً َوُز ْفَلَزال ًا) [الحزاب:  ِز ِديد ].11-10َش

وحلت زال ما سرعان قصيرة، لحظة كان خوفهم ولكن
الكفر. أحزاب مواجهة في فثبتوا الشجاعة، محله

ْفَم ابتلئاهم عن الله وقال ُك ّن َو ُل ْفَب َن َل َو ٍء بالخوفا: ( ْفَي ّمَن ِبَش
ْفَلَخوفِا ْفَلُجوِع ا ْفَقٍُص َوا َن َواِل ّمَن َو َلَم ُفِس ا ّثَمَراِت َوالن َوال
ِر َبّش ِريَن) [البقُرة:  َو ِب ].155الّصا

المن، محله وأحل الخوفا مظاهر كل الله أزال وقد
أعدائاهم على الله ونصرهم المسلمين، أمر قوي بعدما

ُفتحت الكافرين، الثامنة، السنة في الكفر، قلعة مكة و
فيه الناس ودخل العرب، جزيرة في السلما وانتشر
ًا. أفواج

وامتن الصادق، الوعد هذا للمؤمنين الله حقُق وبذلك
ْفَا المنة. قال بهذه عليهم ُكُرو ْفَذ َوا ْفَذ تعالى: ( ْفَم ِإ ُت ِليٌل َأن َق

ُفوَن َع ْفَض َت ْفَس ْفَرِض ِفي ّم ل
َ ُفوَن ا ُكُم َأن َتَخا َف ّط َتَخ ّناُس َي ال

ْفَم ُك َوا ُكم َفآَ َد ّي َأ ِرِه) [النفال:  َو ْفَص َن ].26ِب

بسبب يخافون، الزمان هذا في المسلمون كان وإذا
السلما، عن لبعدهم نتيجة هذا فإن عليهم، العداء هجمة

ويحل المستقُبل، في الخوفا هذا عنهم الله يزيل وسوفا
السلما، إلى العودة في يصدقون عندما المن، محله

الله. شرع وتطبيق

:الثلثة الوعود تحقق شرط

ِنيتعالى: قوله َن ُدو ُب ْفَع َي ُكوَن َل  ( ِر ْفَش ًا). ِبي ُي ْفَيئ َش

في الثلثة: الستخلفا الله وعود لتحقُيق آخر شرط هذا
ًا وتبديلهم الدين، وتمكين الرض، الخوفا. يضافا بعد أمن
َد للشرط َع َو ّلُه الول: ( ِذيَن ال ّل ُنوا ا ْفَم آَم ُك ُلوا ِمن َعِم َو

ِلَحاِت). الّصا

كل في وحده، الله يعبدون المؤمنين هؤلء أن ومعناه
ول غيره، يعبدون ول الله، يوحدون وأنهم العبادة، صور

الخضوع الله عبادة مظاهر أهم ومن غيره، به يشركون
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ّقُي له، المطلق تلقُيها وعدما منه، والتشريعات الوامر وتل
بالشعائار الله إفراد تعني روحها في فالعبادة غيره، من

الشرعية. الحكاما وكافة القُانونية، وبالشرائاع التعبدية،

ًا المؤمنين خضوع يكن لم افإذ لم وإذا لله، مطلقُ
ومجالت مظاهر بعض كانت وإذا لله، عباداتهم كل يوّجهوا
الذين هم لنهم الوعد، هذا ينالوا لم لله، خاضعة غير حياتهم
بالشرط. أخلوا

الوعود هذه حياتهم في تتحقُق لم الزمان هذا ومسلمو
وتبديلهم الدين، وتمكين الرض، في الستخلفا –الثلثة
عليها تحقُقُت التي المثلى الصورة على –الخوفا بعد المن

لم لنهم ذلك، في السبب السابقُين.. وهم المسلمين عند
ِني في الشرط يحقُقُوا َن ُدو ُب ْفَع َي ُكوَن َل قوله: ( ِر ْفَش ًا)، ِبي ُي ْفَيئ َش

الخاص وهو حياتهم، من صغير جزء في لله خاضعون فهم
الله غير  شرع ويطبقُون الله، لغير وخاضعون بالصلوات،

حياتهم!. جوانب معظم في

الستخلفا، شرط تحقُق قادمة أجيال تأتي وسوفا
وإخلصها، اوعبادته وعلمها إيمانها في الله مع وتصدق

ّكن فيستخلفها، الوعد، لها الله يحقُق ذلك وعند لها ويم
ًا. خوفها بعد من ويبدلها دينها، أمن

ِقيُمواتعالى قوله َأ َو َة : ( ُتوا الّصَل َة َوآ َكا ُعوا الّز ِطي َأ َو
ْفَم الّرُسوَل ُك ّل َع ْفَرَحُموَن). َل ُت

الموعودين للمؤمنين، الله من ربانية أوامر هذه
ّكرهم والمان، والتمكين بالستخلفا بالحكاما فيها الله يذ

الزكاة، وإيتاء الصلة، منهم: إقامة المطلوبة الشرعية
وسلم. عليه الله صلى الرسول وطاعة

للمسلمين الله وعد أن على آخر تأكيد الية وهذه
ًا، ليس والتمكين بالستخلفا ّيد هو وإنما مطلقُ مقُ
الصالحين، للمسلمين إل يتحقُق لن وأنه ومشروط،

ّفذين للمسلمين تحقُق أنه ذلك ودليل الله، لوامر المن
قادمون مسلمون وسيأتي الله، بشرع الملتزمين السابقُين
الله. موعود ينالون ملتزمون، صادقون

*     *     *
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الثامن الفصل
محمد سإورة في القرآني الوعد

آخر اسم ولها مدنية، وسلم عليه الله صلى محمد سورة
اسم لذكر محمد سورة وسميت القُتال)، هو: (سورة

ِذيَن الثانية الية في وسلم عليه الله صلى محمد ّل َوا منها: (
ُنوا ُلوا آَم َعِم ِلَحاِت َو ُنوا الّصا َلى ُنّزَل ِبَما َوآَم ٍد َع َو ُمَحّم ُه َو
ّق ْفَلَح ْفَم). ِمن ا ِه ّب ّر

َذا الكلمة هذه لذكر القُتال سورة وسميت ِإ َف فيها: (
ْفَت َل ِز ٌة ُأن َكَمٌة ُسوَر ْفَح ِكَر ّم ُذ َها َو َتاُل) [محمد:  ِفي ِقُ ْفَل ].20ا

في إيمانية، حقُائاق عن تتحدث عديدة آيات السورة وفي
اليات: هذه والكافرين. من المؤمنين بين جهةاالمو

:الحرب بأوزار المراد

ّتىتعالى أولً: قوله َع : (َح ْفَرُب َتَض ْفَلَح َها)[محمد: ا ْفَوَزاَر َأ
4.[

وهو (وزر)، جمع وهي والحمال، الثقُال الوزار: هي
الحرب. تنتهي الثقُيل. والمعنى: حتى الحمل

ُعرضت القُرآني)، (التصوير أساس على الحقُيقُة هذه و
الية: تقُل فلم موضوعاته، معظم القُرآن به َعَرض الذي
صورت وإنما والكافرين، المسلمين بين الحرب تنتهي حتى

ً تحمل امرأة بصورة الحرب متعبة مرهقُة وهي ثقُيلً، حمل
ْفَمل. ونحن ثقُل من ّنح بخيالنا نراها الِح الحمل.. ثقُل من تتر
عنها فوضعت سيرها، من الخيرة المحطة وصلت ثم

واستراحت. حملها،

التي المختلفة، الكثيرة أسلحتها الحرب بأوزار والمراد
وتكاليفها لها، والستعدادات والحشود فيها، تستخدما

من يرافقُها وما والمعنوية، والمادية والبشرية، المالية
وإشكالت ومصائاب نتائاج من عنها ينتج وما استنفار،

ومشكلت.

من المتحاربون يدفعها وأثقُال، وأحمال أوزار هذه كل
وبلدانهم، وأوطانهم وطاقاتهم، وأموالهم وأبنائاهم، أنفسهم

تتوقف ل والتكاليف الوزار ومستقُبلهم.. وهذه وحاضرهم
المعارك. وانتهاء النار، إطلق بوقف إل
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كيفية إلى المؤمنين توجيه ضمن الية من الجملة وهذه
ِإذا قتالهم. قال عند الكافرين مع التعامل َف ُتُم تعالى: ( َلقُِي

ِذيَن ّل َفُروا ا ْفَرَب َك َقاِب َفَض ّتى الّر َذا َح ْفَم ِإ ُه ُتُمو ْفَثَخن ّدوا َأ َفُش
َق َثا َو ْفَل ِإّما ا ًا َف ّن ُد َم ْفَع ِإّما َب َداء َو ّتى ِف َع َح ْفَرُب َتَض ْفَلَح َها ا ْفَوَزاَر َأ

ِلَك ْفَو َذ َل ُء َو ّلُه َيَشا َتَصَر ال ْفَم َلن ُه ْفَن ِكن ِم َل َو َو ُل ْفَب َي ُكم ّل ْفَعَض ْفَعٍض َب َب ِب
ِذيَن ّل ُلوا َوا ِت ِبيِل ِفي ُق ِه َس ّل َلن ال ْفَم، ُيِضّل َف ُه َل ْفَعَما ْفَم َأ ِه ِدي ْفَه َي َس
ِلُح ْفَص ُي ْفَم، َو ُه َل ُهُم َبا ُل ْفَدِخ ُي ّنَة َو ْفَلَج َها ا َف ْفَم) [محمد:  َعّر ُه ].6-4َل

:أسإرى وأخذهم الكفار قتال

فيجب والكفار، المسلمين بين الحرب تنشب عندما
المحاربين، الكفار قتل على يحرصوا أن المسلمين على

الجراح وإيقُاع العسكرية، قوتهم وتحطيم رقابهم، وضرب
أثخنوا وهزيمتهم.. فإذا إضعافهم إلى يؤدي ذلك فإن فيهم،

مقُاومتهم، على وقضوا جرحاهم، عدد في وأكثروا الكفار،
ّيدوا أن فعليهم أسرى.. ويأخذوهم بالوثاق، جنودهم ُيقُ
ّير والماما على يمن أن إما فهو السرى، هؤلء في مخ
فيطلق ذلك، المسلمين مصلحة اقتضت إذا بعضهم،

يطلب بأن بعضهم، يفادي أن وإما مقُابل، بدون سراحهم
سراحهم. إطلق مقُابل مال دفع دولهم من أو منهم

مع المسلمين تعامل في القُرآني الحكم هذا ويبقُى
الحرب تضع حتى والسر، والجرح المحاربين: القُتل الكفار

الفريقُين. بين النار إطلق ويتوقف أوزارها،

الكفار من النتصار على قادر أنه المسلمين الله ويخبر
لهم قدير. ويبين شيء كل على لنه وتدميرهم، بإهلكهم

المسلمين ليبلوا ذلك فعل إنه الكفار، بقُتال أمرهم حكمة
يتربون الذين وهم لهم، وابتلء امتحان فالجهاد بالكافرين،

والفوائاد والدللت الدرس منه ويأخذون الجهاد، على
ومشقُات. تضحيات من فيه ما رغم والمكاسب،

خالصة أرواحهم قدموا عندما خاسرين، ليسوا والشهداء
عرفها الجنة سيدخلهم الله فإن الدنيا، هذه وغادروا لله،
لهم.

:أوزارها؟ الحرب تضع متى

ّتى قوله إلى ونعود َع تعالى: (َح ْفَرُب َتَض ْفَلَح َها) ا ْفَوَزاَر َأ
أخرى: متى وبعبارة أوزارها؟ً الحرب تضع لنتساءل: متى

والكافرين؟ً. المسلمين بين الحرب تنتهي
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ولن أوزارها، تضع لن الفريقُين بين الحرب أن الراجح
ابن عيسى نزول عند وذلك الساعة، قياما قبيل إل تنتهي،
ًا، الكفار على يقُضي حيث السلما، عليه مريم ول جميع
مؤمن!. إل الرض وجه على عهده في يبقُى

ّتى نفهم أن يجب َع قوله: (َح ْفَرُب َتَض ْفَلَح َها) على ا ْفَوَزاَر َأ
الحق بين المواجهة استمرار تقُرر التي الخرى اليات ضوء

قوله في للمؤمنين. كما الكفار حرب واستمرار والباطل،
َ َول ُلوَن تعالى: ( ْفَم َيَزا ُك َن ُلو ِت َقُا ّتَى ُي ْفَم َح ُك ّدو ْفَم َعن َيُر ُك ِن ِإِن ِدي

ْفَا) [البقُرة:  ُعو َطا َت ْفَس َ قوله في ]. وكما217ا ْفَول َل َو تعالى: (
ُع ْفَف ِه َد ّل ّناَس ال ْفَم ال ُه ْفَعَض ْفَعٍض َب َب َدِت ِب َفَس ْفَرُض) [البقُرة: ّل ل

َ ا
251.[

المسلمين بين والحرب المواجهة استمرار معناه وهذا
وبقُيت الهجرة، بعد بدأت التي الحرب تلك والكفار،
حتى مستمرة وستبقُى اللحقُة، القُرون طيلة مستمرة

الساعة. قياما قبيل

قياما حتى والكافرين المسلمين بين الحرب واستمرار
رغم وقوتهم، المسلمين وجود استمرار معناه الساعة،

ضدهم. الكفار يشنها التي الحرب عنف

وقوة وجود باستمرار صادق قرآني وعد فهذا
المسلمين!.

:الساعة قياما قرب حتى الجهاد اسإتمرار

الية: تفسير في كثير ابن الحافظ الماما قاله ما ومن
ّتى قوله "ومعنى َع تعالى: (َح ْفَرُب َتَض ْفَلَح َها). قال ا ْفَوَزاَر َأ

وكأنه السلما، عليه مريم ابن عيسى ينزل مجاهد: حتى
من طائافة تزال وسلم: "ل عليه الله صلى قوله من أخذه
الدجال..". آخرهم يقُاتل حتى الحق، على ظاهرين أمتي

أنه أخبرهم نفيل بن سلمة قال: إن نفير بن جبير وعن
ْفَبُت فقُال: إني وسلم، عليه الله صلى الله رسول أتى ّي س

وقلت: ل أوزارها، الحرب ووضعت السلح، وألقُيت الخيل،
قتال!.

القُتال، جاء وسلم: "الن عليه الله صلى النبي له فقُال
الله يزيغ الناس، على ظاهرين أمتي من طائافة تزال ل

حتى منهم، الله ويرزقهم فيقُاتلونهم، أقواما، قلوب تعالى
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َد إن أل ذلك، على وهم الله أمر يأتي المؤمنين دار عقُ
يوما إلى الخير نواصيها في معقُود والخيل بالشاما،

القُيامة".

ِتح : لماقال عنه الله رضي سمعان بن النواس وعن ُف
قالوا: يا فتح، وسلم عليه الله صلى الله رسول على

َبت رسول ّي ُوِضع الخيل، الله! ُس الحرب ووضعت السلح، و
قتال!. وقالوا: ل أوزارها،

ل القُتال، جاء وسلم: "كذبوا! الن عليه الله صلى فقُال
فيرزقهم يقُاتلونهم، أقواما قلوب يزيغ تعالى الله يزال

ُد ذلك، على وهم الله أمر يأتي حتى منهم، ْفَقُ دار وع
بالشاما...". المسلمين

ّتى وقال َع قتادة: (َح ْفَرُب َتَض ْفَلَح َها): حتى ا ْفَوَزاَر يبقُى ل َأ
ْفَم كقُوله شرك. وهذا ُه ُلو ِت َقا َو ّتى تعالى: ( َ َح ُكوَن ل َنٌة َت ْفَت ِف

ُكوَن َي ّديُن َو ّلِه) [البقُرة:  ال ]".193ِل

ولن والكافرين، المسلمين بين مستمرة بإذن: الحر
للمسلمين، بشرى وهذه الساعة، قياما عند إل أوزارها تضع

الكفار! بها يحاربون التي قوتهم، باستمرار

الكافرين: تدمير في المطردة الله سإنة

ًا: قوله ْفَمتعالى ثاني َل َف َأ ْفَرِض ِفي َيِسيُروا : ( ْفَل
َ ُظُروا ا َين َف

ْفَيَف َبُة َكاَن َك ِق ِذيَن َعا ّل ْفَم ِمن ا ِه ِل ْفَب ّلُه َدّمَر َق ْفَم ال ِه ْفَي َل ِريَن َع ِف َكا ْفَل ِل َو
َها، ُل َثا ْفَم ِلَك َأ َأّن َذ ّلَه ِب َلى ال ْفَو ِذيَن َم ّل ُنوا ا َأّن آَم ِريَن َو ِف َكا ْفَل َل ا
َلى ْفَو ْفَم) [محمد:  َم ُه ].11-10َل

صلى الله لرسول المحاربين الكافرين على اليات تنكر
للكافرين جرى بما اعتبارهم عدما وسلم عليه الله

في السير إلى وتدعوهم ودمار، عقُاب من السابقُين
ّذبين آثار وملحظة الرض، على والوقوفا السابقُين، المع

نهاية كانت وكيف عاقبتهم، كانت كيفية ومعرفة أطللهم،
لرسلهم. حربهم

واحدة، بجملة للسابقُين جرى ما اليات لّخصت وقد
َدّمَر ّلُه هي: ( ْفَم). ال ِه ْفَي َل َع
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حيث تتخلف، ل التي سنته السابقُين على الله أجرى
عقُابه، بأعدائاهم وأوقع برحمته، السابقُين الرسل أنجى
بيوتهم. عليهم ودمر

بالكفار وقع ما بهم يقُع أن قريش كفار وينتظر
الله لرسول وحربهم تكذيبهم على استمروا إن السابقُين،

تتخلف. ل الله سنة لن وسلم، عليه الله صلى

ًا تهديدهم وجاء ِريَن في صريح ِف َكا ْفَل ِل َو َها). قوله: ( ُل َثا ْفَم َأ
صلى الله رسول كذبوا الذين هنا: الكفار بالكافرين والمراد

وغيرهم. واليهود قريش من به، وكفروا وسلم عليه الله

الله صلى محمد الخاتم بالرسول كفروا الذين أي: ينتظر
قبلهم. من الذين بالكفار وقع ما مثل وسلم عليه

الله صلى بالرسول كفروا الذين على الله قضى وقد
ودينه. رسوله ونصر وسلم، عليه

ِريَن ضمن ويدخل ِف َكا ْفَل ِل َو َها): الكافرون جملة: ( ُل َثا ْفَم َأ
ْفَعد، من التون السلما حاربوا الذين السلمي، التاريخ في ُب

السابقُين بالكفار وقع ما مثل ينتظرون حيث والمسلمين،
حرب كل من السلما وسيخرج وهزيمة، وهلك دمار من

ًا، عليه يشنونها ًا منتصر الرض. في متمكن

عديدة، ونماذج أمثلة السلمي التاريخ سجل وقد
فكانت والمسلمين، السلما على القُضاء حاولوا لكافرين
والهزيمة. والخسارة الخزي عاقبتهم

تشنها التي المعاصرة، الشرسة الهجمة أن نوقن وإننا
إليه انتهت ما إلى ستنتهي والصليبية، اليهودية الكفر قوى

هذا حارب من كل عاقبة لن السابقُين، الكفار هجمات
الله!. سنة والخسران! فهذه والخزي الهزيمة هي الدين

الكافرون ولماذا منصورون؟ً المؤمنون لماذا
مهزومون؟ً.

ِلَك قوله وهي التالية، الية في الجواب َذ َأّن تعالى: ( ّلَه ِب ال
َلى ْفَو ِذيَن َم ّل ُنوا ا َأّن آَم ِريَن َو ِف َكا ْفَل َلى َل ا ْفَو ْفَم). َم ُه َل
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المؤمنين، نجاح سر تعلل قاطعة، قرآنية ةقُحقُي وهذه
الله وعدها التي الوعود كل وتحقُق ،الكافرين وخذلن

المؤمنين.

مولهم، الله لن فائازون، فالحون منصورون المؤمنون
بنصره عليهم ويمن أمورهم، ويتولى ويرعاهم، يحفظهم
وتأييده.

لهم مولى ل لنه مهزومون، خاسرون والكافرون
الخاسر فهو معه الله يكن لم ويحميهم. وَمن ينصرهم

المؤمنون، يعيها التي الله سنة محالة. هذه ل المهزوما،
بها. ويثقُون معها، ويتعاملون

:بالنصر الصادقين نالمؤمني مع الله

ًا: قوله َفَلتعالى ثالث ُنوا : ( ِه ُعوا َت ْفَد َت َلى َو ِم ِإ ْفَل ُتُم الّس َأن َو
ْفَوَن َل ْفَع َْفَل ّلُه ا ْفَم َوال ُك َع َلن َم ْفَم َو ُك ِتَر ْفَم) [محمد:  َي ُك َل ْفَعَما ].35َأ

ًا الية هذه تقُدما ًا وعد سبحانه بأنه للمؤمنين، آخر رباني
بأنهم شعور يفارقهم ول يضعفون، ول يهنون فل معهم،

العلون.

على المتميزون العلون، بأنهم المسلمين يقُين إن
معهم يتعاملون أمامهم، أقوياء يجعلهم المم، من غيرهم

والقوى، والفضل والكرما والعز العلى أنهم أساس على
وتأييده. بتوفيقُه معهم الله لن

ينصرهم، ولهذا مولهم، وهو المؤمنين، مع الله
لم ومن معهم، ليس الله لن مهزومون، أذلون والكافرون

معه. أحد فل معه الله يكن

َلن ومعنى َو ْفَم قوله: ( ُك ِتَر ْفَم): الله َي ُك َل ْفَعَما ِقُص لن َأ ْفَن ُي
في يفجعهم ولن الصالحة، أعمالهم نتائاج المؤمنين
باليمان. مرتبطة أعمالهم لن لهم، يضيعها ولن أعمالهم،

ويحفظها منهم، يتقُبلها والله الله، إلى بها يتوجهون وهم
عليها!. ويأُجرهم لهم،

يهنون فكيف ورعايته، الله حفظ في المؤمنون كان وإذا
ًا يجدون ل الذين الضائاعين، الكفار أماما ويذلون ول ولي
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ًا؟ً الكفار؟ً هؤلء أماما بالضعف المؤمنون يشعر وكيف نصير
الكفار؟ً. أماما يستسلمون وكيف

ُتُم إن َأن َو ْفَوَن قوله: ( َل ْفَع َْفَل ّلُه ا ْفَم) وعد َوال ُك َع قرآني َم
من القُوة ويستمدون الصادقين، المؤمنين مع بأنه صادق،
ويتحقُق السابقُين، للمؤمنين تحقُق وهذا وتأييده، حفظه
ًا ومكان. زمان كل في الصادقين، للمؤمنين دائام

*     *      *
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التاسع الفصل
الفتح سإورة في القرآني الوعد

الحديبية، صلح أعقُاب في نزلت مدنية، الفتح سورة
قريش، مع وسلم عليه الله صلى الله رسول عقُده الذي
أن بعد للهجرة، السادسة السنة من القُعدة ذي شهر في

يعود أن على وأصحابه، هو العمرة، أداء وبين بينه حالت
العمرة. لداء التالي العالم في

الصلح، بنود على الصحابة من كثير اعترض وقد
سورة الله فأنزل المسلمين، بحق مجحفة واعتبروها

ًا وسلم عليه الله صلى الرسول كان بينما الفتح، عائاد
في علق ما فيها وأزال المدينة، إلى الحديبية من بأصحابه

ًا واعتبره للصلح، سلبية نظرة من الصحابة نفوس فتح
ًا، ًا المسلمين ووعد مبين وهزيمة بانتصارهم، صادقة وعود

لدينهم. والتمكين أعدائاهم،

مبين: فتح الحديبية صلح

ًا الحديبية صلح السورة من الولى الية اعتبرت فتح
ًا. قال ّناتعالى:  مبين ِإ َنا ( ْفَح َت ًا َلَك َف ْفَتح ًا) َف ِبين ].1 [الفتح: ّم

الحديبية، صلح الية هذه في المبين بالفتح والمراد
ذلك. في الصحابة عن أقوال ووردت

رضي عازب بن البراء ] عن4150[برقم:  البخاري روى
فتح كان وقد مكة، فتح الفتح أنتم قال: "تعدون عنه الله
ًا، مكة الحديبية..". يوما الرضوان بيعة الفتح نعد ونحن فتح

تعدون عنه: إنكم الله رضي مسعود بن الله عبد وقال
الحديبية. صلح الفتح نعد ونحن مكة، فتح الفتح

الفتح نعد كنا عنهما: ما الله رضي الله عبد بن جابر وقال
الحديبية. صلح إل

السورة هذه وسلم عليه الله صلى الله رسول واعتبر
ًا الوعد من فيها لما الشمس، عليه طلعت مما خير

].4/177كثير:  ابن [تفسير بالفتح والبشرى

الخطاب بن عمر ] عن4833[برقم:  البخاري روى
قال: وسلم عليه الله صلى الله رسول عن عنه الله رضي
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عليه طلعت مما إلي أحب هي سورة، الليلة علي أنزلت
ّناتعالى:  قوله قرأ الشمس. ثم ِإ َنا ( ْفَح َت ًا َلَك َف ْفَتح ًا) َف ِبين .ّم

حيث وعده، فيها وحقُق مكة، بفتح المسلمين الله وعد
حيث السورة، نزول من سنتين من أقل بعد مكة فتح تم

الثامنة. السنة من رمضان في مكة فتح كان

ًا قدمت آيات الفتح سورة وفي وبشريات وعود
منها: للمسلمين،

شديد: بأس أولي كفار بقتال الوعد

ُقلتعالى:  أولً: قوله ِفيَن ( ّل ْفَلُمَخ ْفَعَراِب ِمَن ّل َْفَل ا
ْفَوَن َع ْفَد ُت َلى َس ٍما ِإ ْفَو ِلي َق ْفَو ْفَأٍس ُأ ٍد َب ِدي ْفَم َش ُه َن ُلو ِت َقُا ْفَو ُت ِلُموَن َأ ْفَس ُي

ِإن ُعوا َف ِطي ُكُم ُت ِت ْفَؤ ّلُه ُي ًا ال ْفَجر ًا َأ ِإن َحَسن ْفَوا َو ّل َو َت ُتم َكَما َت ْفَي ّل َو َت
ْفَبُل ّمن ْفَم َق ُك ْفَب ّذ َع ًا ُي َذاب ًا) َع ِليم ].16 [الفتح: َأ

مع الخروج عن اليمان وضعافا العراب بعض تخلف
الله، سبيل في للجهاد وسلم عليه الله صلى الله رسول

ًا الجهاد. تكاليف من هرب

أن وسلم عليه الله صلى رسوله الله أمر الية هذه وفي
مستمر، الجهاد أن عنه تخلفوا أن سبق الذين يخبر

تتوقف. ل دائامة الكفار مع والمعارك

ْفَوَنتعالى:  قوله في والوعد َع ْفَد ُت َلى (َس ٍما ِإ ْفَو ِلي َق ْفَو ْفَأٍس ُأ َب
ٍد ِدي ْفَم َش ُه َن ُلو ِت َقُا ْفَو ُت ِلُموَن) َأ ْفَس .ُي

أولي أقوياء، كفار غزوات- ضد أو– غزوة إلى يشير وهو
هؤلء المسلمون وسيقُاتل كبيرة، وقوة شديد بأس

قوتهم. ويزيلون ويهزمونهم عليهم، وسينتصرون الكافرين،

أولي الكافرين هؤلء تعيين في المفسرون اختلف وقد
ابن الحافظ ذلك في أقوالهم خلصة الشديد. وذكر البأس

تفسيره: في كثير

الكافرة.. وقيل: إنهم العربية هوازن قبيلة قيل: إنهم
حنيفة بنو وقيل: إنهم الطائاف، في المقُيمة ثقُيف قبيلة

الروما.. وقيل: إنهم اليمامة.. وقيل: إنهم في المقُيمون
ًا.. وقيل: إنهم والروما الفرس الوثان.. وقيل: إنهم أهل مع
ول شديد، بأس أولو رجال والكراد.. وقيل: إنهم الترك
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ابن بعد! [تفسير القُوما أولئك يأت لهم.. وقيل: لم تعيين
].4/184كثير: 

الله رسول عهد على كانوا الكفار هؤلء أن والراجح
وسلم عليه الله صلى الرسول وأن وسلم، عليه الله صلى

وهزمهم. قاتلهم

صلى الله رسول هزمهم الذين القواما كل يشمل وهذا
خيبر، يهود الحديبية: وهم صلح بعد وسلم عليه الله

انهزمت التي وهوازن مكة، فتح يوما انهزموا الذين وقريش
بعد استسلمت التي وثقُيف مكة، فتح بعد حنين غزوة في

الطائاف. حصار

قوتهم لكن شديد، بأس ذوي أقوياء، كانوا هؤلء فكل
وسلم عليه الله صلى الرسول قوة أماما تحطمت

أشد. بأس ذوي كانوا الذين وأصحابه،

ِزمَا حيث الية، هذه في القُرآني الوعد وتحقُق جميع ُه
وسلم، عليه الله صلى الرسول حياة في القوياء الكفار

وغيرهم. والطائاف وثقُيف وقريش خيبر يهود من

زماننا: لكفار شامل الوعد

ًا ليس هذا ولكن صلى الله رسول عهد على بالكفار خاص
اللحقُين الكفار يشمل عالم هو وسلم. وإنما عليه الله

الذين نجد، في حنيفة ومنهم: بنو الصحابة، هزمهم الذين
هزمهم بعدما للسلما وعادوا الكذاب، مسيلمة مع ارتدوا

اليمامة. معركة في الصحابة

بلد وفتحوا قوتهم، الصحابة أزال الذين الفرس ومنهم
بلد منهم الصحابة حرر الذين الروما ومنهم وفارس، العراق
الصحابة هزمهم الذين القواما وباقي ومصر، الشاما

وإفريقُية والترك والصين والهند خراسان في والتابعون
وغيرها. والندلس

المسلمون حاربهم الذين الخرين القواما الية وتشمل
وغيرهم. والتتار الصليبيين مثل عليهم، وانتصروا

الماضي يشمل مستمر، الية في القُرآني فالوعد
المعارك جميع على نعممه أن وعلينا والمستقُبل، والحاضر
الزمان اختلفا على والكافرين، المسلمين بين والحروب
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رسول عهد على عليهم انطبقُت الذين ذكر بعد والمكان،
وسلم. عليه الله صلى الله

ًا الزهري الماما يعين لم ولذلك ّددين قوم الية. في مح
ٍماوقال:  ْفَو َق ِلي ( ْفَو ْفَأٍس ُأ ٍد) َب ِدي بعد!. أولئك يأت : لمَش
].4/184كثير:  ابن [تفسير

الكفار: من بالغنائم الوعد

ًا: قوله ُكُمتعالى:  ثاني َد َع َو ّلُه ( ِنَم ال َغا ًة َم ِثيَر َها َك َن ُذو ْفَأُخ َت
َعّجَل ْفَم َف ُك ِه َل ِذ َكّف َه َي َو ِد ْفَي ّناِس َأ ْفَم ال ُك ُكوَن َعن َت ِل َيًة َو آ

ِنيَن ْفَؤِم ْفَلُم ْفَم ّل ُك َي ِد ْفَه َي ًا َو ًا، ِصَراط َتقُِيم ْفَس ْفَخَرى ّم ُأ ْفَم َو ِدُروا َل ْفَقُ َت
َها ْفَي َل ْفَد َع ّلُه َأَحاَط َق َها ال َكاَن ِب ّلُه َو َلى ال ٍء ُكّل َع ْفَي ًا، َش ِدير ْفَو َق َل َو

ُكُم َل َت ِذيَن َقا ّل َفُروا ا ُوا َك ّل َو َباَر َل ْفَد َْفَل ُدوَن َل ُثّم ا ًا َيِج ّي ِل َوَل َو
ًا، ّنَة َنِصير ِه ُس ّل ِتي ال ّل ْفَد ا ْفَت َق َل ْفَبُل ِمن َخ َلن َق َد َو ِة َتِج ّن ِه ِلُس ّل ال
ِديلً) ْفَب ].23-20 [الفتح: َت

رسول بايعوا الذين للصحابة، اليات هذه في الخطاب
الشجرة، تحت الرضوان، بيعة وسلم عليه الله صلى الله

أنه السابقُة الية في الله فأخبرهم الحديبية، صلح ُقبيل
ْفَدعنهم:  الله رضي َقُ َل ّلُه َرِضَي ( ِنيَن َعِن ال ْفَؤِم ْفَلُم ْفَذ ا َنَك ِإ ُعو ِي َبا ُي
ْفَحَت ِة) َت ].18 [الفتح: الّشَجَر

بالنصر للمؤمنين الله من وعود الربع اليات هذه وفي
الغنائام وأخذهم الكافرين، أعدائاهم وهزيمة والتمكين،

منهم.

ُكُمقوله: إن َد َع َو ّلُه  ( ِنَم ال َغا ًة َم ِثيَر َها) َك َن ُذو ْفَأُخ  وعدَت
والكافرين، المسلمين بين المعارك باستمرار قرآني

منهم، الكثيرة الغنائام وأخذهم عليهم، المسلمين وبانتصار
والمكان. الزمان اختلفا على

رسول عهد في الصادق القُرآني الوعد هذا تحقُق وقد
زمن السلمية والفتوحات وسلم، عليه الله صلى الله

وكل والعباسيين، المويين وزمن الراشدين، الخلفاء
ذلك. بعد الظافرة السلمية المعارك

ُكُممجاهد:  التابعي قال ولذلك َد َع َو ّلُه ( ِنَم ال َغا ًة َم ِثيَر َك
َها) َن ُذو ْفَأُخ كثير: ابن اليوما. [تفسير إلى المغانم جميع : هيَت

3/185.[
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ًا أن أي التي الكثيرة المغانم تشمل الية يرى مجاهد
التابعين. زمن الكافرين من المجاهدون أخذها

عصره، لتشمل الية عمم الله رحمه مجاهد كان وإذا
ّبقُها التابعين، عصر بعد ما لتشمل الية نعمم فإننا على ونط

على الكافرين، من المجاهدون أخذها التي المغانم جميع
والمكان. الزمان اختلفا

ًا اعتبرناها ولذلك ًا وعد المسلمين، بانتصار قرآني
في تحقُق الوعد هذا وأن الكافرين، من الغنائام وأخذهم

اللحقُة!. السلمية الفتوحات

المعجلة؟: بالغنائم المراد هو ما

َعّجَلتعالى:  قوله أما َف ْفَم ( ُك ِه)  َل ِذ معركة إلى يشير فهوَه
صلح بعد وسلم عليه الله صلى الله رسول خاضها قريبة،

المشركين. من الغنائام فيها وأخذ الحديبية،

بها المراد أن إلى عنهما الله رضي عباس ابن وذهب
ًا الله جعله الذي الحديبية، صلح ًا، فتح قوله بدليل مبين

َكّفبعدها:  َو َي ( ِد ْفَي ّناِس َأ ْفَم ال ُك ُكوَن َعن َت ِل َيًة َو ِنيَن) آ ْفَؤِم ْفَلُم .ّل

الية وجعل عباس، ابن قول ترجيح إلى كثير ابن ومال
ًا غنيمة الحديبية صلح وجعل الكفار، من الغنائام بأخذ وعد

عظيمة فوائاد من الصلح عن نتج لما للمسلمين، معّجلة
َكّفللمسلمين. قال:  َو َي ( ِد ْفَي ّناِس َأ ْفَم) ال ُك ينلكم . أي: لمَعن

المحاربة من لكم، أضمروه أعداؤكم كان مما سوء،
ّلفتموهم الذين عنكم، الناس أيدي كف وكذلك والقُتال، خ

ُكوَن( وحريمكم عيالكم عن ظهوركم، وراء َت ِل َيًة َو آ
ِنيَن ْفَؤِم ْفَلُم حافظهم، الله فإن بذلك، ) أي: يعتبرونّل
وليعلموا عددهم، قلة مع العداء سائار على وناصرهم

الخيرة وأن المور، بعواقب العالم أنه بهم هذا الله بصنيع
الظاهر. في كرهوه وإن المؤمنين، لعباده يختاره فيما

].4/185كثير:  ابن [تفسير

ِه( الشارة واسم ِذ َعّجَلالجملة: ( ) فيَه ْفَم َف ُك ِه) َل ِذ َه
ِنَم( على يعود َغا ُكُمالسابقُة:  الجملة ) فيَم َد َع َو ّلُه ( ِنَم ال َغا َم

ًة ِثيَر َها) َك َن ُذو ْفَأُخ كثيرة، مغانم أخذ الله  والمعنى: وعدكمَت
الحديبية، صلح في أخذتموها التي الغنيمة هذه لكم فعّجل

ًا كان الحديبية صلح لن من أقل بعد مكة لفتح تمهيد
سنتين.
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كانوا: أينما بالكفار أحاط الله

في وذلك قادمة، كثيرة أخرى مغانم المؤمنين الله وعد
ْفَخَرى ذلك بعد قوله ُأ َو ْفَم ( ِدُروا َل ْفَقُ َها َت ْفَي َل ْفَد َع ّلُه َأَحاَط َق َها ال ِب
َكاَن ّلُه َو َلى ال ٍء ُكّل َع ْفَي ًا) َش ِدير .َق

وعبد إسحاق وابن والضحاك، عباس ابن ذهب وقد
غنائامها. وأخذ خيبر فتح بها المراد أن إلى زيد بن الرحمن

أعلم. والله الراجح هو وهذا

ًا خيبر كانت فقُد ًا حصن اليهود فيه وتجّمع لليهود، منيع
المدينة، عن وسلم عليه الله صلى الرسول أجلهم الذين
أقوى خيبر وكانت النضير، بني ويهود قينقُاع بني كيهود

ْفَمعنها:  الله قال ولذلك مناعة، وأكثرها اليهود حصون َل )
ِدُروا ْفَقُ َها َت ْفَي َل ْفَد َع ّلُه َأَحاَط َق َها) ال .ِب

خيبر إلى وسلم عليه الله صلى الرسول وتوجه
فيها، اليهود وحاصر الحديبية، صلح حضروا الذين بالصحابة،
شهرين بعد السابعة، السنة من محرما شهر في وافتتحها

من كثيرة غنائام المسلمون فيها وغنم الحديبية، صلح من
اليهود.

من شهرين بعد الوعد، هذا للمسلمين الله حقُق وبذلك
به. إخبارهم

تتخلف: ل الكفار في الله سإنة

في الرضوان بيعة المبايعين الصحابة الله وأخبر
لنهزموا الحديبية في قريش كفار قاتلهم لو أنه الحديبية،
ْفَوالله:  سنة هي هذه لن أمامهم، َل َو ُكُم ( َل َت ِذيَن َقا ّل َفُروا ا َك

ُوا ّل َو َباَر َل ْفَد َْفَل ُدوَن َل ُثّم ا ًا َيِج ّي ِل ًا، َوَل َو ّنَة َنِصير ِه ُس ّل ِتي ال ّل ْفَد ا َق
ْفَت َل ْفَبُل ِمن َخ َلن َق َد َو ِة َتِج ّن ِه ِلُس ّل ِديلً) ال ْفَب .َت

على الكفار ينتصر ل أنه تتغير، ول تتبدل ل التي الله سنة
فإذا الصادقين، المجاهدين عباده ينصر الله لن المؤمنين،

ّلوا المسلمين فلن جولة، أو معركة في الكفار انتصر ما أخ
عليهم. الله أوجبه بما يقُوموا ولم النصر، بشروط

ْفَوقوله:  في الخطاب َل َو ُكُم ( َل َت ِذيَن َقا ّل َفُروا ا ُوا َك ّل َو َل
َباَر)  ْفَد َْفَل الحديبية، في الرضوان بيعة بايعوا الذين للصحابة،ا

الدبار لولوا الحديبية أرض على قريش كفار قاتلهم فلو
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ًا أكثر كانوا الكفار أن رغم أمامهم، ّدة عدد ُع لن منهم، و
ومع العمرة، لداء خرجوا وإنما لقُتال، يخرجوا لم الصحابة

لن المؤمنين، الله لنصر الحديبية في قتال حصل لو ذلك
الله. سنة هي هذه

بأدائه وسإلم عليه الله صلى الرسإول رؤيا
العمرة:

ًا: قوله ْفَدتعالى:  ثالث َقُ َل َق ( َد ّلُه َص َلُه ال َيا َرُسو ْفَؤ الّر
ّق ْفَلَح ُلّن ِبا ْفَدُخ َت َد َل ْفَسِج ْفَلَم ْفَلَحَرامَا ا ّلُه َشاء ِإن ا ِنيَن ال ّلقُِيَن آِم ُمَح

ْفَم ُك ُؤوَس ِريَن ُر َقُّص ُفوَن َل َوُم ِلَم َتَخا َع ْفَم َما َف َلُموا َل ْفَع َعَل َت َفَج
ِلَك ُدوِن ِمن ًا َذ ْفَتح ًا، َف ِريب َو َق ِذي ُه ّل ْفَرَسَل ا أ

َلُه َ َدى َرُسو ُه ْفَل ِبا
ِديِن ّق َو ْفَلَح ُه ا ِهَر ْفَظ ُي َلى ِل ّديِن َع ِه ال ّل َفى ُك َك ِه َو ّل ًا) ِبال ِهيد َش

].28-27[الفتح: 

وسلم عليه الله صلى الرسول توجه سبب عن الية تخبر
العمرة. لداء مكة، إلى بأصحابه

الله صلى الله رسول كثير: "كان ابن الحافظ الماما قال
بالبيت، وطافا مكة دخل أنه المناما في رأى قد وسلم عليه

الحديبية عاما ساروا فلما بالمدينة، وهو بذلك أصحابه فأخبر
العاما.. هذا تتفّسر الرؤيا هذه أن منهم جماعة يشك لم

على ذلك، عامهم رجعوا الصلح قضية من وقع ما وقع فلما
ِبل، من يعودوا أن رضي الصحابة بعض نفس في وقع قا

شيء. ذلك من عنهم الله

الله رسول عنه الله رضي الخطاب بن عمر سأل حتى
البيت سنأتي أنا تخبرنا تكن قائالً: ألم وسلم عليه الله صلى

به؟ً. ونطوفا

تأتيه أنك أفأخبرتك وسلم: "بلى، عليه الله صلى فقُال
هذا؟ً". عامك

عمر: ل. قال

ّوفا آتيه وسلم: "فإنك عليه الله صلى قال َط به". وُم

ْفَذو عنهما، الله رضي عمر الصديق بكر أبو أجاب وبهذا َح
ّذة ُقُ ّذة.. ال ُقُ بال

].4/194كثير:  ابن  [تفسير
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أنه المناما في وسلم عليه الله صلى الله رسول رأى
بذلك، الصحابة وأخبر العمرة، لداء أصحابه مع ذاهب

والكعبة لمكة كبير شوق في لنهم واستبشروا، ففرحوا
الحراما. والمسجد

ما العمرة، لداء بأصحابه السادسة السنة في توجه ولما
السير. هذا في العمرة يؤدون سوفا أنهم يشكون كانوا

ًا ولكن مفاوضات وجرت ذلك، تحقُيق من منعتهم قريش
الحديبية، صلح بتوقيع انتهت الحديبية، أرض على شاقة

الصلح، بنود في مغلوبين أنفسهم الصحابة من كثير واعتبر
عنه. الله رضي كعمر عليه، بعضهم واعترض

إلى العاما هذا المسلمون يعود أن الصلح بنود من وكان
العمرة. لداء القُادما العاما في يأتوا وأن المدينة،

ّلم صلى الله رسول عنه الله رضي الخطاب بن عمر وك
البيت سيأتون أنهم وإخباره رؤياه، حول وسلم عليه الله

عليه الله صلى الرسول فطمأنه العمرة، ويؤدون الحراما
هذا في سيكون أنه له يحدد لم وأنه سيكون، أنه وسلم

عنهما، الله رضي بكر أبي إلى عمر ذهب العاما! ولما
رسول جواب نفس جوابه كان والوعد، الرؤيا عن وكلمه

وسلم. عليه الله صلى الله

للمدينة، المسلمين عودة طريق في الية الله وأنزل
العمرة. وأداء الوعد تحقُق على يؤكد

ْفَد( َقُ َق َل َد ّلُه َص َلُه ال َيا َرُسو ْفَؤ ّق) الّر ْفَلَح رسوله الله : أرىِبا
البيت إلى ذاهب أنه المناما في وسلم عليه الله صلى

سلطان ل لنه حق، النبياء ورؤيا أصحابه، مع الحراما
وسلم عليه الله صلى الرسول كان ولهذا عليهم، للشيطان

بها. أصحابه بّشر ولذلك ستتحقُق، الرؤيا هذه أن يوقن

الرؤيا جعل مما الحديبية، أرض في جرى ما جرى ولكن
عن الصحابة بعض وتساءل السادسة، السنة في تتحقُق لم

لتقُرير الية هذه إنزال فكان عنه، الله رضي كعمر الرؤيا،
صلى لرسوله رؤيا بصورة جاء الذي الله، وعد صدق حقُيقُة

وسلم. عليه الله

القضاء: عمرة في الوعد تحقق
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ّدر بالحق، الرؤيا رسوله الله صدق في لكن تحقُقُها، وق
وهو هو، يريدها التي وبالكيفية هو، يحدده الذي الزمان
وتعالى. سبحانه العليم، الحكيم

قريب، مستقُبل في العمرة أداء على التأكيد جاء ولذلك
ُلّنجازمة: حاسمة محددة وكلمات بأفعال ْفَدُخ َت َل َد  ( ْفَسِج ْفَلَم ا
ْفَلَحَرامَا ّلُه َشاء ِإن ا ِنيَن ال ِقُيَن آِم ّل ْفَم ُمَح ُك ُؤوَس ِريَن ُر َقُّص َل َوُم

ُفوَن) .َتَخا

ُلّن) فعل: في اللما ْفَدُخ َت َل ونون للتأكيد، القُسم لما (
الذين للصحابة والخطاب للتوكيد، فيه الثقُيلة التوكيد
في وسلم عليه الله صلى الله رسول مع للعمرة توجهوا
أدائاها. وبين بينهم المشركون فحال السادسة، السنة

ِإنوجملة:  ّلُه) َشاء ( وتحقُق الخبر، لتوكيد الية  فيال
شاء الله أن بمعنى للستثناء، ليست وهي فيه، الذي الوعد

لن محالة، ل ستدخلونه ولذلك الحراما، المسجد دخولكم
ّد ول ذلك، شاء الحكيم الله لمشيئته. را

ّلقُِيَناعتمارهم:  عند المؤمنين حال الية وذكرت (ُمَح
ْفَم ُك ُؤوَس ِريَن ُر َقُّص ُفوَن) َل َوُم عند آمنين سيكونون . فهمَتَخا

من ومنهم المشركين، أعداءهم يخافون ل العمرة، أداء
ًا، شعره سيقُّصر من ومنهم كاملً، رأسه سيحلق ول تقُصير

أو الحج مناسك أداء عند التقُصير من أفضل الحلق أن شك
العمرة.

القريب: والفتح المبين الفتخ بين

ِلَمتعالى:  بقُوله الية وختمت َع َف ْفَم َما ( َلُموا َل ْفَع َعَل َت ِمن َفَج
ِلَك ُدوِن ًا َذ ْفَتح ًا) َف ِريب والصلح الفضل أن علم الله  أي: أنَق
الحديبية صح وعقُد العاما، هذا العمرة أدائاكم عدما هو لكم

من فيه لكم يتحقُق وما الصلح وهذا المشركين، وبين بينكم
فتح الصلح فهذا العمرة، أدائاكم من أولى ونتائاج، مكاسب

عليكم. فتحه الله من

ًا الحديبية صلح اعتبرت السورة من الولى الية فتح
ًا: ّنامبين ِإ َنا  ( ْفَح َت ًا َلَك َف ْفَتح ًا) َف ِبين ًا اعتبرته الية . وهذهّم فتح
ًا: َعَلقريب َفَج ِلَك ُدوِن ِمن  ( ًا َذ ْفَتح ًا) َف ِريب .َق

منع في الله حكمة إلى السورة آيات إحدى أشارت وقد
الحديبية. أرض على والمشركين المسلمين بين الشتباك
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ُهُمتعالى: قال ِذيَن  ( ّل َفُروا ا ْفَم َك ُك ّدو ِد َعِن َوَص ْفَسِج ْفَلَم ا
ِما ْفَلَحَرا َي ا ْفَد َه ْفَل ًا َوا ُكوف ْفَع َغ َأن َم ُل ْفَب ّلُه َي ْفَوَل َمِح َل ُنوَن ِرَجاٌل َو ْفَؤِم ّم
ِنَساء َناٌت َو ْفَؤِم ْفَم ّم ْفَم ّل ُه َلُمو ْفَع ْفَم َأن َت ُه ُؤو َط ُكم َت َب ُتِصي ُهم َف ْفَن ّم
ٌة َعّر ِر ّم ْفَي َغ ٍم ِب ْفَل ْفَدِخَل ِع ُي ّلُه ِل ِه ِفي ال ِت ْفَحَم ُء َمن َر ْفَو َيَشا ُلوا َل ّي َتَز
َنا ْفَب ّذ َع ِذيَن َل ّل َفُروا ا ْفَم َك ُه ْفَن ًا ِم َذاب ًا)  َع ِليم ].25[الفتح: َأ

البشر: وعلم الله علم بين

ِلَمتعالى:  قوله إن َع َف ْفَم َما ( َلُموا)  َل ْفَع قرآنية، حقُيقُة يقُررَت
ْفَقُُصه، البشري العلم هي: قصور فإنهم الناس علم فمهما ون

ًا يحيطون ل كل يعلمون ول المعروضة، بالمسألة علم
عنه يعلمون ل فإنهم المستقُبل أما وخفاياها، تفصيلتها

ًا، بعلمه. الله اختص غيب لنه شيئ

قد البشري، العلم في والجهل والنقُص القُصور وهذا
في ليس ما اختيار أو تفضيل أو محبة إلى يدفعهم

فيه ما لهم يختار فإنه العالمين رب أما مصلحتهم،
مصلحتهم.

ّلف القُتال الله شرع لما ولذلك أشار به المسلمين وك
ِتَبتعالى:  الحقُيقُة. قال هذه إلى ُك ُكُم ( ْفَي َل َتاُل َع ِقُ ْفَل َو ا ُه ٌه َو ْفَر ُك
ْفَم ُك َعَسى ّل ْفَا َأن َو ُهو ْفَكَر ًا َت ْفَيئ َو َش ُه ْفَيٌر َو ْفَم َخ ُك َعَسى ّل َأن َو

ْفَا ّبو ًا ُتِح ْفَيئ َو َش ُه ْفَم َشّر َو ُك ّلُه ّل َلُم َوال ْفَع ْفَم َي ُت َأن َ َو َلُموَن) ل ْفَع َت
].216[البقُرة: 

في المسلمين رغبة كانت الحديبية، صلح حادثة وفي
رأوها التي بالشروط المشركين، مع الصلح عقُد عدما

مع الشتباك أو العاما، هذا العمرة أداء يرون وكانوا مجحفة،
بذلك. تتحقُق مصلحتهم أن ويظنون المشركين،

عقُد وتم مصلحتهم، فيه ما اختار الحكيم العليم الله لكن
ِلَمذلك:  يعلمون ل ولكنهم قريب، فتح هو الذي الصلح، َع َف )

ْفَم َما َلُموا َل ْفَع َعَل َت ِلَك ُدوِن ِمن َفَج ًا َذ ْفَتح ًا) َف ِريب .َق

كله: الدين على السإلما بإظهار الوعد

قرآني وعد لقُطع مناسبة فرصة الحقُيقُة هذه وتقُرير
َوتعالى: للسلما. قال الباهر المستقُبل بأن صادق، ُه ) 

ِذي ّل ْفَرَسَل ا أ
َلُه َ َدى َرُسو ُه ْفَل ِديِن ِبا ّق َو ْفَلَح ُه ا ِهَر ْفَظ ُي َلى ِل ّديِن َع ال

ِه ّل َفى ُك َك ِه َو ّل ًا) ِبال ِهيد .َش
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ًا رسوله الله أرسل بالهدى، وسلم عليه الله صلى محمد
الهدى أن معناه وهذا الحق، الدين هو السلما ودينه

عليه الله صلى الله رسول رسالة السلما، على مقُصور
وكل نور، والسلما ضلل، فهو معه تعارض ما وكل وسلم،

ظلما. فهو معه تعارض ما

فل وأنزله، حفظه الله لن الحق، الدين هو والسلما
وهو بكامله، المسلم يأخذه ضلل، ول باطل ول فيه خطأ
تناقض ما به.. وكل ويلتزما الحق يأخذ أنه إلى مطمئن واثق
إل يقُود ول باطل، فهو والمذاهب والفكار الديان من معه
والضياع. الضلل إلى

الدين هو أنه وبما وحده، السلما في الهدى أن وبما
في تتخبط لنها ماّسة، إليه البشرية حاجة فإن الحق،

ّدر ولذلك والضلل، والعمى الجهل ظلمات ينصر أن الله ق
الديان من سواه كلما على ُيظهره وأن الدين، هذا

ُهوالمبادئ: ِهَر ْفَظ ُي ِل َلى  ( ّديِن َع ِه). ال ّل ُك

صلح أجواء عن بالحديث الصادق الوعد صلة ووجه
طريق على متقُدمة خطوة نفسه الصلح أن هي الحديبية،

ونصر مبين، وفتح قريب، فتح الصلح لن الوعد، هذا تحقُيق
نتج وقد الصريحة، السورة آيات بذلك صرحت كما عزيز،

على والقُضاء مباشرة، بعده خيبر فتح الصلح هذا عن
أخرى خطوة وهذه العربية، الجزيرة في اليهودي النفوذ

من سنتين من أقل وبعد الوعد، تحقُيق طريق على متقُدمة
الشرك قلع آخر على والقُضاء مكة، فتح تم الصلح عقُد
ًا الوعد جاء ولذلك كذلك، ثالثة خطوة وهذه فيها، في صريح

الحديبية. صلح عن الحديث سياق

التي والمذاهب الديان كل على السلما الله وأظهر
الله صلى الرسول حياة في العربية، الجزيرة في كانت
في والمذاهب الديان على الله وأظهره وسلم، عليه

بعدهم، ومن والتابعين الصحابة عصر في كلها، المنطقُة
الزمان! ذلك في المعروفا العالم كل في السلما وانتشر
المغرب!. إلى الفلبين من السلمية البلد في واستقُر

ًا الصادق القُرآني الوعد هذا زال وما أيامنا، في متحقُقُ
ًا السلما زال وما ًا ظاهر ًا ظهور ًا معنوي ًا إعلمي على فكري

المادي، وجوده انحسار رغم كله، العالم في كلها، الديان
مشرق، مستقُبل السلما ينتظر زال وما السياسي، ونفوذه

متكامل. له ظهور فيه
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العاشر الفصل
المجادلة سإورة في القرآني الوعد

:ورسإوله الله يحادون الكفار

المجادلة سورة في الصادق القُرآني الوعد آيات من
اليات: هذه المدنية

ِإّنتعالى: أولً: قوله ِذيَن  ( ّل ّدوَن ا ّلَه ُيَحا َلُه ال َوَرُسو
ُتوا ِب ِبَت َكَما ُك ِذيَن ُك ّل ْفَم ِمن ا ِه ِل ْفَب ْفَد َق َق َنا َو ْفَل َياٍت َأنَز َناٍت آ ّي َب

ِريَن ِف َكا ْفَل ِل َذاٌب َو ِهيٌن) [المجادلة:  َع ].5ّم

عن وتخبر الدين، هذا أعداء الكافرين عن الية تتحدث
قبلهم. من الذين ككبت وهزيمتهم، كبتهم

ّدوَن الكافرين الية وصفت وقد ُيَحا ّلَه بأنهم: ( ال
ّدوَن) فعل ُيَحا َلُه). و( رباعي: منه الماضي مضارع، َوَرُسو

ّد)، ّد)، والثلثي (حا هو الذي الحد، من مأخوذ وهو منه: (ح
ّد مثل شيئين، بين الفاصل وهكذا. البيت، وحد الرض ح

ّدوَن) الله والكفار ُيَحا الله، ورسوله. أي: يحاربون (
عداوتهم عن وعبر دينه، ويحاربون رسوله، ويحاربون

ّدوَن)، بفعل وحربهم ُيَحا الجانب في وقوفهم على للدللة (
والمسلمين. للسلما المواجه

ّينين، بقُوما خاصين ليسوا الكفار وهؤلء هم بل مع
الزمان اختلفا على الدين، هذا يعادون كفار كل يشملون
والفرس واليهود، والمنافقُين قريش كفار مثل والمكان،

اليهود من المعاصرين والكفار والهنود، والترك والروما
الصليبيين. والنصارى الملحدين

ّدتهم مستمر، المعادين الكفار مسلسل أن وبما لله فمحا
بالفعل ذلك عن الية عبرت ولذلك مستمرة، ورسوله

ّدوَن التجدد على الدال المضارع، ُيَحا ّلَه والستمرار: ( ال
َلُه). َوَرُسو

:الكفار وذل بكبت الله وعد

ّدين الكفار هؤلء بكبت الله وعد ُتوا)، المحا ِب ُك المعادين: (
ُتوا) مبني والهزيمة. وفعل والهانة الذلل هو والكبت ِب ُك )

بداهة المعلوما من لنه به؛ للعلم فاعله، محذوفا للمجهول،
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الضمير جاء ولذلك عليهم، وللتركيز كبتهم، الذي هو الله أن
ُتوا) العائاد الفعل في ِب ُك ًا عليهم ( للفاعل. نائاب

الذين الكفار كبت مثل المعادين الكافرين هؤلء وكبت
ُتوا كانوا ِب ُك ِبَت َكَما قبلهم: ( ِذيَن ُك ّل ْفَم). ِمن ا ِه ِل ْفَب َق

القُرآن، في لنا الله ذكرهم الذين هم قبلهم من والذين
وقارون وهامان وفرعون ومدين، وثمود وعاد نوح كقُوما

بهم وأوقع وأهانهم، وأذلهم الله كبتهم الذين وغيرهم،
المؤمنين. وأتباعهم رسله ونصر عذابه،

ْفَد َق َو َنا وقوله: ( ْفَل َياٍت َأنَز َناٍت) يشير آ ّي القُرآن آيات إلى َب
كبت تفاصيل إلى المسلمين أنظار ويلفت الواضحات،

آيات في الموجودة السابقُين، الكافرين وإهلك وإذلل
البينات. القُرآن

كبت كيف معرفة إلى للمؤمنين الية من دعوة وهذه
إهلكهم، تفاصيل على والوقوفا السابقُين، الكفار الله

ذلك، عن تحدثت التي القُرآني القُصص آيات بتدبر وذلك
ودللتها. عبرها واستخراج فهمها، وحسن

:ربانية سإنة الكفار كبت

في يرد (كبت) لم فعل أن القُرآني التعبير في واللطيف
في الية، هذه في منهما مرتين مرات، ثلث إل القُرآن
ُتوا الفعل صيغة ِب ُك ِبَت َكَما الماضي: ( ِذيَن ُك ّل ْفَم). ِمن ا ِه ِل ْفَب َق

وذلك المضارع، الفعل صيغة في فيها ورد الثالثة والمرة
َع قوله في َط ْفَقُ َي ِل ًا تعالى: ( ِذيَن ّمَن َطَرف ّل ْفَا ا َفُرو ْفَو َك ْفَم َأ ُه َت ِب ْفَك َي

ْفَا ُبو ِل َقُ َين ِبيَن) [آل َف ِئا ].127عمران:  َخآَ

أوقع ما بدر، في المشركين الكفار عن الية في والكلما
وبذلك منهم، عدد على قضى حيث الهزيمة، من بهم الله

فعادوا وأذلهم، وهزمهم منهم، آخرين وكبت طرفهم، قطع
خاسرين. خائابين مكة إلى

في إل يرد لم القُرآن في الكبت أن على دللة هذا وفي
كبت على ويدل والكافرين، المسلمين بين المواجهة سياق

وإهانتهم. وذلهم وهزيمتهم الكافرين
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ّطردة، ربانية سنة الية من ويؤخذ وإذلل وهي: كبت م
على اعتمدوا الذين المعادين، الكافرين كل وهزيمة وإهانة
ولكن وأولياءه، ورسوله الله فحادوا وقدراتهم، قوتهم
ًا، صارت قوتهم ًا. صارت وقدرتهم ضعف عجز

حياة في ووقع تحقُق صادق، قرآني وعد الية وفي
عديدة ونماذج أمثلة السلمي التاريخ وسّجل المسلمين،

ّنوا ورسوله، الله حادوا معادين، لكفار الشرسة الحرب وش
في ينجحون سوفا أنهم وظنوا والمسلمين، السلما على

وهزمهم وكبتهم، همَقصم الله ولكن أهدافهم، تحقُيق
وأذلهم.

اليهود وإذلل وإهانة كبت الية من ونستبشر
يشنون الذين المعاصرين، الكفار من وغيرهم والمريكان،

والمسلمين!!. السلما ضد الشرسة الشيطانية حربهم

:خاسإرون الشيطان حزب

ًا: قوله َذتعالى ثاني َو ْفَح َت ْفَس ِهُم : (ا ْفَي َل َطاُن َع ْفَي الّش
ْفَم ُه َأنَسا ْفَكَر َف ِه ِذ ّل ِئَك ال َل ْفَو ْفَزُب ُأ َطاِن ِح ْفَي ْفَزَب ِإّن َأَل الّش ِح
َطاِن ْفَي ْفَلَخاِسُروَن، ُهُم الّش ِذيَن ِإّن ا ّل ّدوَن ا ّلَه ُيَحا َلُه ال َوَرُسو

ِئَك َل ْفَو ّليَن، ِفي ُأ َذ َل َتَب ا ّلُه َك َبّن ال ِل ْفَغ َنا ََل ِلي َأ ّلَه ِإّن َوُرُس ّي ال ِو َق
ِزيٌز، ُد َل َع ًا َتِج ْفَوم ُنوَن َق ْفَؤِم ِه ُي ّل ِما ِبال ْفَو َي ْفَل ِر َوا ْفَلِخ ّدوَن ا َوا ْفَن ُي َم

ّد ّلَه َحا َلُه ال ْفَو َوَرُسو َل ُنوا َو ْفَم َكا ُه َباء ْفَو آ ْفَم َأ ُه َناء ْفَب ْفَو َأ ْفَم َأ ُه َن َوا ْفَخ ْفَو ِإ َأ
ْفَم ُه َت ِئَك َعِشيَر َل ْفَو َتَب ُأ ِهُم ِفي َك ِب ُلو ِْفَليَماَن ُق ُهم ا َد ّي َأ ْفَنُه ِبُروٍح َو ّم
ْفَم ُه ُل ْفَدِخ ُي ّناٍت َو ِري َج ْفَج َها ِمن َت ِت ْفَح َهاُر َت ْفَن ْفَل

َ ِديَن ا ِل َها َخا َرِضَي ِفي
ّلُه ْفَم ال ُه ْفَن ْفَنُه َوَرُضوا َع ِئَك َع َل ْفَو ْفَزُب ُأ ِه ِح ّل ْفَزَب ِإّن َأَل ال ِه ِح ّل ُهُم ال

ِلُحوَن) [المجادلة:  ْفَف ْفَلُم ].22-19ا

ورسوله، الله يحادون الذين الكفار عن اليات تتحدث
التحليلت، بعض لهم وتقُدما والمكان، الزمان اختلفا على

صفات بعض تعرض ثم والوعود، الحقُائاق بعض وتذكر
الغالبين. المؤمنين

َذ) على الشيطان أن اليات تذكر َو ْفَح َت ْفَس أوليائاه. أي: (ا
ّكن عليهم، واستولى سيطر انبه،ج إلى وأخذهم منهم، وتم

ًا وجعلهم الله، ذكر أنساهم منهم تمكن له. ولما جنود
في فاعلين أعضاء صاروا هو. وبذلك بذكره وأشغلهم

وأولياؤه، جنوده هم الشيطان الشيطان). وحزب (حزب
َينشرون له، يخضعون الذين ُيضلون تعاليمه، و الخرين. و
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مطلقُة وخسارتهم الخاسرون، هم الشيطان وحزب
قاطعة، قرآنية حقُيقُة وهذه والخرة، للدنيا وشاملة عامة،
َأَل). الستفتاح مؤكدات: حرفا بعدة الية في مؤكدة )
ِإّن).. وضمير التوكيد وحرفا ُهُم). واسم الفصل ( للتوكيد: (
ْفَلَخاِسُروَن).. والجملة بأل المعرفا الفاعل التعريف: (ا

ْفَزَب على الدالة السمية َطاِن التوكيد: (ِح ْفَي ُهُم الّش
ْفَلَخاِسُروَن). ا

جريمة ارتكبوا الكافرون الخاسرون الشيطان وحزب
ّدوا حيث فظيعة، وعادوا دينه، وحاربوا ورسوله، الله حا
حرب في وقدرتهم وطاقتهم جهدهم، كل وبذلوا أولياءه،
ذلك؟ً. في ينجحون هل عليه. لكن والقُضاء السلما

:مهزومون أذلون الكفار

ًا الية تقُدما ًا وعد ًا قرآني وهزيمتهم فشلهم في صادق
ِإّن ِذيَن وهوانهم: ( ّل ّدوَن ا ّلَه ُيَحا َلُه ال ِئَك َوَرُسو َل ْفَو ِفي ُأ

ّليَن). َذ َل ا

ّلون بلغ الذي وهو (أفعل)، وزن على (أذل)، جمع والذ
وإذا ذليل، فهو فلن والهوان. يقُال: ذل الذل درجات أدنى

أذل!. قيل: هو ذلته ازدادت

لله المحادون الخاسرون، الشيطان حزب هم الذلون
ورسوله.

ِئَك َل ْفَو ُأ ّليَن)، ِفي وقال: ( َذ َل الذلون، هم يقُل: أولئك ولم ا
أولئك أي: صار الظرفا، على (في) يدل الجر حرفا لن

وسطهم، وضاعوا فيهم، وتغلغلوا الذلين، في المحادون
بينهم. وذابوا

الذلة منه تمكنت من وهو (الذلين) هو: الذل، ومفرد
ورسوله. الله يحاد كافر كل هو والذل والهوان، والمسكنة

:وذلهم الكفار كبت بين الجمع

وكبت ذل عن مرتين تحدثت المجادلة سورة أن ويلحظ
ورسوله: الله يحادون الذين
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ِإّن المرة في قالت ِذيَن الولى: ( ّل ّدوَن ا ّلَه ُيَحا َلُه ال َوَرُسو
ُتوا ِب ِبَت َكَما ُك ِذيَن ُك ّل ْفَم ِمن ا ِه ِل ْفَب ْفَد َق َق َنا َو ْفَل َياٍت َأنَز َناٍت آ ّي َب

ِريَن ِف َكا ْفَل ِل َذاٌب َو ِهيٌن). َع ّم

ِإّن المرة في وقالت ِذيَن الثانية: ( ّل ّدوَن ا ّلَه ُيَحا َلُه ال َوَرُسو
ِئَك َل ْفَو ّليَن). ِفي ُأ َذ َل ا

ًا، هذا وليس هو وإنما القُرآن، في تكرار ل لنه تكرار
إضافة على قائام والتنويع القُرآني، العرض (تنويع) في

الثانية. المرة في جديد معنى

من الذين ككبت العداء كبت عن إخبار الولى الية في
في العداء هؤلء كون عن إخبار الثانية الية قبلهم. وفي

الذلين.

عن الخبار الولى الية فهدفا اليتين، بين واضح والفرق
ّدين أنفس مهانة مكبوتة ورسوله. فأنفسهم لله المحا

فهو الثانية الية هدفا محطمة.. أما بائاسة تعيسة مهزومة
المكبوتون، هؤلء فيه يعيش الذي العاما المحيط عن الخبار

وهؤلء مهزومون، خاسرون أذلون حولهم من إن
ْفَن مكبوتون، للذلين.. هم العاما المحيط في المكبوتون وَم

أذلون!. حولهم

ورسوله، لله المحادين أنفس عن إخبار الولى فالية
المجموع فصار المحادين، حول من عن إخبار الثانية والية

حزب من والصنفان الذلين، في هكذا: المكبوتون
الخاسرين. الشيطان

ًا، متحقُق قرآني وعد وهذا أمثلة التاريخ سجل وقد دائام
يتخلف ول الشيطان، حزب وهزيمة وخسران لذلل عديدة

ومكان، زمان أي في كافرة، أمة أية القُرآني الوعد هذا عن
المستقُبل. أو الحاضر أو الماضي في

:لدينه الغلبة الله كتب

حزب وهزيمة وإذلل بكبت الصادق الوعد تقُديم وبعد
ًا التالية الية قدمت ورسوله، لله المحادين الشيطان وعد

ًا َتَب الله. قال دين بنصر آخر قرآني َك ّلُه تعالى: ( َبّن ال ِل ْفَغ َنا ََل َأ
ِلي ّلَه ِإّن َوُرُس ّي ال ِو ِزيٌز). َق َع
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ّدر ومعنى َتَب) هنا: ق َك قدر كتابة فالكتابة وقضى، (
ًا المكتوب وجعل وإرادة، ًا قدر ًا، رباني ربانية وسنة نافذ
ّير ل قاطعة، على مخلوقة قوة أية تقُدر ول دل،َبُت ول ُتغ

إمضائاه وإعاقة إلغائاه أو محوه، أو الله كتبه ما تغيير
وإنفاذه.

َبّن الله؟ً كتب ماذا ِل ْفَغ ََل َنا كتب: ( ِلي). َأ َوُرُس

َبّن) لما في اللما ِل ْفَغ ََل نون وأدخلت للتوكيد، القُسم (
ًا، للتوكيد المضارع الفعل على الثقُيلة التوكيد وجيء أيض

َنا) للتوكيد. واجتماع المنفصل بالضمير َأ ّكدات ثلث ( في مؤ
َبّن ِل ْفَغ ََل َنا الجملة: ( ِلي) لتقُرير َأ الرباني، الوعد هذا َوُرُس

بتحقُقُه. المؤمنين يقُين وزيادة

المنتصر. وإذا هو فالغالب النصر، على قائامة والغلبة
يحادون الذين العداء فإن أمره، على الغالب هو الله كان
مهزومون. مغلوبون ورسله الله

ولو محذوفا، الية (أغلبّن) في فعل مفعول أن ويلحظ
المحادين. الكافرين ورسلي أنا لقُال: لغلبن ذكره

َبّن سبحانه، عليه الرسل وعطف ِل ْفَغ ََل َنا فقُال: ( ِلي) َأ َوُرُس
لعدائاه، غالب هفالل الرسل، مقُاما وتشريف لتكريم وهذا

سبحانه. بإذنه لعدائاهم غالبون ورسله

:للنصر أسإاسإيان عاملن

في الله على الرسل عطف من لطيفة حكمة وهناك
َبّن ِل ْفَغ ََل َنا الية: ( ِلي). َأ َوُرُس

الوعد تحقُيق في أساسيين عاملين إلى تشير إنها
قررتها: التي الربانية السنة وتطبيق الية، في القُرآني

الغلبة أساس : وهوالرباني الول: العامل العامل
ّدر وشاء كتب فالله الوعد، وتحقُيق والنصر راد ول وأراد، وق
َنا). المنفصل الضمير الية في ويمثله سبحانه، لمره َأ )

الله يجري : الذيالبشري الثاني: العامل العامل
المجاهدون وأتباعهم الرسل فيكون إرادته، يديه على

ًا جهدهم، ويبذلون بالسباب، يأخذون هم الله، لقُدر ستار
النصر وينتظرون الله، على ويتوكلون أعداءهم، ويحاربون
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ِلي) المعطوفة كلمة الية في منه. ويمثله ضمير على (ُرُس
َنا). َأ )

الحق بين معركة أي في المجاهدين، توفر من بد ل إنه
الباطل. أهل على بالنتصار الحق أهل فيها يرغب والباطل،

صالحين، مؤمنين بوجود إل نصر ل معناه: أنه وهذا
ويحقُقُون بالسباب، يأخذون الله، سبيل في مجاهدين

مرتكبين مسلمين ينصر ل الله النصر. إن شروط
ول كسالى، عاجزين حالمين مسلمين ينصر ول للمعاصي،

للجهاد!. الستعداد عن قاعدين مسلمين ينصر

ْفَين ملحظة من بد ول َل للنصر: العامل المتلزمين العام
في المذكورين عليه، المعتمد البشري والعامل الرباني

َبّن ِل ْفَغ ََل َنا قوله: ( ِلي). َأ َوُرُس

:العزيز القوي الغالب الله

بالغلبة الواعدة الية أن القُرآني التعبير في واللطيف
ِتَمت والنصر ِإّن أسماء من عظيمين اسمين بذكر ُخ الله: (

ّلَه ّي ال ِو ِزيٌز). َق َع

قوي: أي: الية. الله موضوع مع متناسبة الخاتمة وهذه
عجز أو ضعف يعتريه ل مطلقُة، قوته القُاهر، الغالب هو

صاحب سبحانه، المنتصر هو عزير: أي سبحانه.. والله
ُبه ل والغلبة، العزة ِذّل ول عظمت، مهما قوة أية تغل أو ي

وجنوده. أوليائاه على بالعزة يمن الذي وهو سبحانه، يضعف

والنتصار بالغلبة الوعد هو الية موضوع أن وبما
ِإّن بهذين تختم أن ناسب لذلك والتمكين، ّلَه السمين: ( ال

ّي ِو ِزيٌز). ومعلوما َق ًا متناسبة آية كل خاتمة أن َع في دائام
موضوعها!.

قرآنية حقُيقُة وهذه لوليائاه، الناصر لعدائاه، الغالب الله
قوله عديدة. منها آيات صادق. أكدتها قرآني ووعد بينة،

ّلُه َوال ِلٌب تعالى: ( َلى َغا ِه َع ِر ْفَم ِكّن َأ َلـ َثَر َو ْفَك ّناِس َأ َ ال ل
َلُموَن) [يوسف:  ْفَع ].21َي

ِإن قوله ومنها ُكُم تعالى: ( ْفَر ّلُه َينُص َ ال ِلَب َفل ْفَم َغا ُك ِإن َل َو
ْفَم ُك ْفَل ُذ ْفَخ ِذي َذا َفَمن َي ّل ُكم ا ِه) [آل ّمن َينُصُر ِد ْفَع عمران: َب

160.[
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ل خاسرون، مهزومون مغلوبون الدين هذا وأعداء
آيات الحقُيقُة هذه أكدت الله. وقد قوة أماما قوتهم تنفعهم
ُقل قوله منها عديدة، ِذيَن تعالى: ( ّل ْفَا ّل َفُرو ُبوَن َك َل ْفَغ ُت َس

ْفَحَشُروَن ُت َلى َو ّنَم ِإ َه ْفَئَس َج ِب ُد) [آل َو َها ْفَلِم ].12عمران:  ا

ِإّن وقوله ِذيَن تعالى: ( ّل ْفَا ا َفُرو ُقُوَن َك ْفَم ُينِف ُه َل َوا ْفَم ْفَا َأ ّدو َيُص ِل
ِبيِل َعن ِه َس ّل َها ال َن ُقُو ُينِف ُكوُن ُثّم َفَس ْفَم َت ِه ْفَي َل ًة َع ْفَسَر ُثّم َح

ُبوَن) [النفال:  َل ْفَغ ].36ُي

*     *     *
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عشر الحادي الفصل
الحشر سإورة في القرآني الوعد

:النضير بني يهود إجلء في السورة نزول

من الرابعة السنة في نزولها كان مدنية، الحشر سورة
عباس ابن سماها ولهذا النضير، بني يهود إجلء بعد الهجرة،

السبب. النضير) لهذا بني (سورة عنهما الله رضي

مع العهد نقُضهم هو النضير بني يهود إجلء وسبب
اليهود طبيعة هي وهذه وسلم، عليه الله صلى الله رسول
ًا. دائام

وقعت الهجرة، من الثالثة السنة في أحد غزوة بعد
ً بسبعين المشركون فيها غدر التي معونة)، (بئر حادثة رجل

صلى الرسول بعثهم الذين القُرآن، حفظة الصحابة، من
منهم ينج ولم فقُتلوهم، الله، إلى للدعوة وسلم عليه الله
إلى عاد الذي عنه، الله رضي الضمري أمية بن عمرو إل

عامر، بني من مشركين رجلين رأى عودته وأثناء المدينة،
الصحابة، وقتلت العهد نقُضت التي القُبيلة من فظنهما

ًا فقُتلهما، عليهما وعدا الشهداء. إخوانه بثأر أخذ

بقُتله وسلم عليه الله صلى الله رسول عمرو أخبر ولما
لن وسلم، عليه الله صلى الرسول غضب الرجلين
تلهماق أن هذا ويعني له، معاهدين كانا ينّالعامري الرجلين

وسلم عليه الله صلى الرسول صار وبذلك خطأ، كان
ًا القُتيلين!. دية بدفع ملزم

وكانت صلة، النضير بني يهود وبين عامر بني بين وكان
منها، أميال بعد على المدينة، شرقي النضير بني منازل
عهد. وسلم عليه الله صلى الرسول وبين بينهم وكان

ومعه إليهم، وسلم عليه الله صلى الله رسول فذهب
للحديث وذلك عنهما، الله رضي وعمر بكر أبو صاحباه

ّيين. القُتيلين دية دفع حول معهم العامر
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لهم، جدار بجانب صاحبيه مع أجلسوه إليهم وصل ولما
استعدادهم أعلنوا القُتيلين دية بشأن كلمهم ولما

للمساعدة.

لبعض: بعضهم فال نفوسهم، في الغدر استيقُظ وهنا
جيش معه فليس منه، والتخلص لقُتله مناسبة فرصة هذه

وأن الجدار، على أحدهم يصعد أن على عنه! واتفقُوا يدافع
ًا َُيلقُي ًا حجر وسلم!. عليه الله صلى الله رسول على كبير

وعصمه بالمر، وسلم عليه الله صلى رسوله الله وأخبر
يقُضي أن يريد كأنه والسلما الصلة عليه فقُاما غدرهم، من

تأخر ولما المدينة، نحو سيره وواصل وغادرهم، حاجته،
المدينة. إلى ورجعا قاما وعمر، بكر أبي صاحبيه على

وسلم عليه الله صلى الرسول أخبر المدينة وفي
لقُتله!. وتخطيطهم العهد ونقُضهم اليهود بغدر صاحبيه

ًا وسلم عليه الله صلى الرسول وجهز يهود لقُتال جيش
النضير بني يهود فوجئ التالي اليوما وفي النضير، بني

لهم. ًمحاصرا وسلم عليه الله صلى الرسول بجيش

بن الله عبد المنافقُين زعيم بهم اتصل حصارهم وأثناء
عليه الله صلى للرسول يستسلموا ل أن منهم وطلب ،َّيبُأ

ُبتوا وأن وسلم، ْفَث لهم يقُدما أن ووعدهم حصونهم، في َي
المنافقُين، من المدد اليهود جماعته. وانتظر من المدد
.يأت! لم لكنه

على فاستسلموا الستسلما، إلى اليهود اضطر ذلك عند
أثاث من بعير ُحمل منهم ولكل ديارهم، من جلؤهم يتم أن

والسلح.. وتوجهوا الذهب معهم يأخذوا ل أن على بيته،
الشاما. وبلد خيبر إلى

أراضيهم وسلم عليه الله صلى الله رسول وقّسم
من اثنين إل يعط ولم المهاجرين، على وممتلكاتهم

الفقُر. شديدي كانا النصار،

بعض عن آياتها وتحدثت الحشر، سورة الله فأنزل
منها. الدللت بعض واستخلصت الحادثة، هذه أحداث
].324-4/322كثير:  ابن تفسير [انظر
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المدينة، حول يهودية قبيلة أقوى النضير بني يهود وكان
من يتعجبون الصحابة وكان والسلح، العدد كثيري وكانوا
عليهم التغلب كيفية في ويفكرون حصونهم، ومناعة قوتهم

وهزيمتهم.

بشأن هادية حقُائاق قدمت التي السورة آيات ومن
وعبرها: الحادثة

ًا اليهود إجلء :لهم عقاب

َوتعالى: أولً: قوله ُه ِذي  ( ّل ْفَخَرَج ا ِذيَن َأ ّل َفُروا ا ْفَن َك ِم
ْفَهِل َتاِب َأ ِك ْفَل ْفَم ِمن ا ِه ِر َيا ّوِل ِد ِر َِل ْفَش ْفَلَح ْفَم َما ا ُت َنن ْفَخُرُجوا َأن َظ َي

ّنوا َظ ُهم َو ّن أ
ْفَم َ ُه ُت َع ِن ُهم ّما ُن ِه ّمَن ُحُصو ّل ُهُم ال َتا َأ ّلُه َف ْفَن ال ْفَيُث ِم َح

ْفَم ُبوا َل َتِس ْفَح َذفَا َي َق ِهُم ِفي َو ِب ُلو ْفَعَب ُق ُبوَن الّر ِر ْفَخ ُهم ُي َت ُيو ُب
ْفَم ِه ِدي ْفَي أ

َ ِدي ِب ْفَي َأ ِنيَن َو ْفَؤِم ْفَلُم ِبُروا ا َت ْفَع ِلي َيا َفا ِر، ُأو ْفَبَصا َْفَل ْفَوَل ا َل َأن َو
َتَب ّلُه َك ِهُم ال ْفَي َل ْفَلَجَلء َع ْفَم ا ُه َب ّذ َع َيا ِفي َل ْفَن ّد ْفَم ال ُه َل ِة ِفي َو ْفَلِخَر ا

َذاُب ِر، َع ّنا ِلَك ال ْفَم َذ ُه ّن أ
َ ّقوا ِب ّلَه َشا َلُه ال ّق َوَمن َوَرُسو ّلَه ُيَشا ال

ِإّن ّلَه َف ُد ال ِدي َقُاِب) [الحشر:  َش ِع ْفَل ].4-2ا

هو أنه فيها الله يخبرهم للصحابة، اليات في الخطاب
بأنهم ووصفهم ديارهم، من النضير بني يهود أخرج الذي
بإخراج المؤمنين على الله وامتن الكتاب، أهل من كفار

أن بحيث حصونهم، ومنعة قوة إلى وأشار أعدائاهم،
كانوا فقُد اليهود أما خروجهم، يتوقعوا لم الصحابة
أنها أيقُنوا بحيث حصونهم، ومناعة قوة على معتمدين

الله!. عقُاب عنهم ستدفع

حيث من وعذابه عقُابه بهم أوقع أنه بهم الله مكر ومن
عليهم، المسلمين هجوما يتوقعون كانوا فقُد يتوقعوا، لم

حاربهم الله ولكن حصونهم، على الحراسة أحكموا ولذلك
والخوفا الرعب قلوبهم في ألقُى حيث نفوسهم، داخل من
حصونهم، ومناعة قوة تنفعهم لم ذلك عند المسلمين، من

ُقُبون وصاروا فاستسلموا ْفَن بيوتهم ويخربون حصونهم ي
منها. متاعهم ليأخذوا

لنهم الجلء، عليهم وكتب العقُاب، هذا بهم الله وأوقع
دينه، أماما ووقفوا أولياءه، وحاربوا ورسوله، الله واّشاق

من كل لن تتخلف، ل التي سنته عليهم الله حقُق وبذلك
ّذب. هالك فإنه ورسوله الله شاق مع

:لليهود جرى ما من العتبار
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الحادثة، من العتبار إلى المؤمنين الله دعا وقد
ِبُروا دروسها واستخلص َت ْفَع َفا ِلي َيا وعبرها: ( ِر). ُأو ْفَبَصا َْفَل ا

النضير بني يهود إجلء حادثة تعميم والعتبار التدبر ومن
الكفار نهايات إلى والنظر للكفار، المشابهة الحالت على

ًا اليات هذه نعتبر ولذلك خللها، من الخرين ًا وعد قرآني
وقد والمكان، الزمان اختلفا على العداء، الكفار بإهلك
للكفار، عديدة وأمثلة نماذج في القُرآني الوعد هذا تحقُق
السلمي!. التاريخ مدار على

:بعدهم ومن النضير بني بين الشبه وجوه من

وبين النضبر بني ليهود جرى ما بين الشبه وجوه ومن
العداء: الكفار من بعدهم جاء من

كان بحيث حصونهم، ومناعة النضير بني - قوة1
التي وهي وإخراجهم، خروجهم كيفية في يفكرون الصحابة
ْفَم بقُوله: (َما المسلمين بها الله خاطب ُت َنن ْفَخُرُجوا). َأن َظ َي

من الكثير ملكوا النضير، بني بعد آخرون كفار جاء وقد
في يفكرون سلمونمال كان بحيث والمنعة، القُوة مظاهر
وكانوا عليهم، والقُضاء قوتهم وإضعافا هزيمتهم، كيفية

مواجهتهم. عن بعجزهم يعلمون

كان ما الحديث، العصر في كافرة قوى ُأزيلت وقد
طانيةيربال كالمبراطورية إزالتها، يتوقعون المسلمون
اليهود، وكهزيمة السوفياتي، والتحاد والفرنسية واللمانية

!.)1( لبنان جنوب من للنسحاب واضطرارهم

تى ل يتوهم البعض أن حزب الشيطان قد حقُق نـصـرا عـلـىح) (1
ـهـو ـفـي اليهود ودحرهم من جنوب لبنان فإننا نؤكد أن هذا الحزب

حقُيقُته  حزب ـشـيعي خـبيث، يعـمـل وفـق الـسـتراتيجية والجنـدة
الخمينية، وهو يسعى جاهدا لمنع أي ـقـوى ـسـنية ـمـن العـمـل ـضـد
اليهود في جنوب لبنـان.. وقـد أمسـى اليـوما هـو الحـارس الميـن
على الـحـدود الـشـمالية لدوـلـة اليـهـود كـمـا ـهـو ـحـال أـشـقُائاه غـيـر
الشرعين – النظاما المصري والردـنـي – ـفـي حراـسـة بقُـيـة ـحـدود

 ولمعرفة حقُيقُة ـهـذا الـحـزب الرافـضـي الـخـبيث راـجـع.دولة يهود
 [منبر التوحيد والجهاد]. كتاب ( رؤية كاشفة ) للشيخ عطية الله.
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حصونهم، ومناعة قوتهم على النضير بنو - اعتمد2
كان لو حتى خطر، كل عنهم وتدفع ستحميهم أنها وأيقُنوا

ًا ّنوا من عذاب َظ َو ُهم الله: ( ّن أ
ْفَم َ ُه ُت َع ِن ُهم ّما ُن ِه). ّمَن ُحُصو ّل ال

بقُوتهم ُيعجبون ومكان، زمان كل في الكفار وهكذا
أنها ويوقنون عليها، ويعتمدون بها، ويفاخرون وقدرتهم،
التي الحرجة اللحظة عنهم.. وفي وتدفع ستحميهم
يريدون! فيقُعون ما عندها يجدون ل فيها إليها يحتاجون

وعذابه. الله أمر أماما مكشوفين

تحطمت ولكنها بقُوتهم، المعاصرون الكفار ُأعجب وكم
هتلر تنفع وهلكوا. لم وخسروا فانهزموا إليها، حاجتهم وقت
ُدّمرت فانهزما العظمى، قوته أنشأها. التي النازية ألمانية و
مجاهدي أماما العظمى قوته السوفياتي التحاد تنفع ولم

أفغانستان!.

لم حيث من النضير بني يهود إلى الله عذاب - أتى3
وخسروا. فخابوا الله مكر َأِمنوا لقُد يتوقعوا، ولم يحتسبوا

َأِمَن قال مكره، أمنوا الذين الله ذما وقد َف َأ ْفَهُل تعالى: ( َأ
ُقَُرى ْفَل ْفَم َأن ا ُه َي ِت أ

ْفَ َنا َي ْفَأُس ًا َب َيات ْفَم َب ُه ِئاُموَن، َو َو َنآَ ْفَهُل َأِمَن َأ ُقَُرى َأ ْفَل ا
ْفَم َأن ُه َي ِت أ

ْفَ َنا َي ْفَأُس ْفَم ُضًحى َب ُه ُبوَن، َو َع ْفَل ْفَا َي ُنو َأِم َف ْفَكَر َأ ِه َم ّل َ ال َفل
ْفَأَمُن ْفَكَر َي ِه َم ّل ّ ال ْفَومُا ِإل َقُ ْفَل ْفَلَخاِسُروَن) [العرافا:  ا ].99-97ا

زمان كل في الكافرين، أعداءه يحارب الذي هو الله إن
حكمته وفق يشاء، ما وجنوده آياته من لهم ويختار ومكان،
بأحداث سبحانه يفاجئهم ولذلك الحكيم، العليم فهو وعلمه،

عليهم. فتقُضي لها، يستعدون ول يتوقعونها، ل

هو النضير بني يهود به الله فاجأ الذي - السلح4
معنوياتهم على فقُضى قلوبهم، في قذفه الذي الرعب،

والنزول الستسلما، إلى واضطروا تهم،اوإراد وعزائامهم
وسلم. عليه الله صلى الله رسول حكم على

والمعنويات والعزيمة الرادة أهمية على يدل وهذا
كانت مهما تنفع، ل وحدها والسلحة المعركة، في العالية

والعصاب تحملها، التي لليد الول والعتبار فتاكة، قوية
ّيرها التي وتوّجهها. تس

ّلل5 ُتع هو سببه بأن النضير، بني ليهود جرى ما اليات - 
الله شاق من كل أن الية وتقُرر ورسوله، الله شاقوا أنهم
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ِلَك خاسر فهو ورسوله َذ ْفَم هالك: ( ُه ّن أ
َ ّقوا ِب ّلَه َشا َلُه ال َوَرُسو

ّق َوَمن ّلَه ُيَشا ِإّن ال ّلَه َف ُد ال ِدي َقُاِب). َش ِع ْفَل ا

ّقه، من كل وخسارة بهزيمة الله من وعد وهذا شا
والمكان، الزمان اختلفا على الكفار، من دينه، وحارب

السابقُين الكفار في سنته وأوقع الوعد، هذا الله حقُق وقد
عليه الله صلى للرسول المعاصرين والكفار السلما، على

الوعد بعد.. وهذا فيما السلما حاربوا الذين والكفار وسلم،
الزمان!. هذا كفار في سيتحقُق الصادق

:والمنافقين اليهود بين التحالف

ًا: قوله ْفَمتعالى:  ثاني َل َأ َلى َتر ( ِذيَن ِإ ّل ُقُوا ا َف ُلوَن َنا ُقُو َي
ِهُم ِن َوا ْفَخ ِذيَن ِِل ّل َفُروا ا ْفَن َك ْفَهِل ِم َتاِب َأ ِك ْفَل ْفَن ا ِئ ْفَم َل ُت ْفَج ِر ْفَخ ْفَخُرَجّن ُأ َن َل

ْفَم ُك َع ُع َوَل َم ِطي ْفَم ُن ُك ًا ِفي ًا َأَحد َبد ِإن َأ ْفَم َو ُت ْفَل ِت ْفَم ُقو ُك ّن َننُصَر ّلُه َل َوال
ُد َه ْفَش ْفَم َي ُه ّن ُبوَن، ِإ ِذ َكا ْفَن َل ِئ ِرُجوا َل ْفَخ ْفَخُرُجوَن َل ُأ ْفَم َي ُه َع ِئن َم َل َو
ُلوا ِت ْفَم َل ُقو ُه َن ِئن َينُصُرو َل ْفَم َو ُه ّلّن ّنَصُرو َو ُي َباَر َل ْفَد َْفَل َل ُثّم ا

ْفَم ُينَصُروَن، ُت ّد ََلن َبًة َأَش ْفَه ِهم ِفي َر ِر ُدو ِه ّمَن ُص ّل ِلَك ال ْفَم َذ ُه ّن أ
َ ِب

ْفَومٌا ُهوَن، ّل َق َقُ ْفَف ْفَم َل َي ُك َن ُلو ِت َقُا ًا ُي ٍة ُقًرى ِفي ِإّل َجِميع َن ْفَو ّمَحّص َأ
ٍر َوَراء ِمن ُد ْفَم ُج ُه ْفَأُس ْفَم َب ُه َن ْفَي ٌد َب ِدي ْفَم َش ُه ُب ْفَحَس ًا َت ْفَم َجِميع ُه ُب ُلو ُق َو

ّتى ِلَك َش ْفَم َذ ُه ّن أ
َ ْفَومٌا ِب ُلوَن، ّل َق ِقُ ْفَع َثِل َي ِذيَن َكَم ّل ْفَم ِمن ا ِه ِل ْفَب َق

ًا ِريب ُقوا َق َباَل َذا ْفَم َو ِه ِر ْفَم ْفَم َأ ُه َل َذاٌب َو ِليٌم) [الحشر:  َع -11َأ
15.[

بني ليهود جرى ما عن السابقُة اليات تحدثت بينما
وتخبر واليهود، المنافقُين بين تجمع اليات هذه فإن النضير،

فيه. وكذبهم اليهود، المنافقُون به وعد الذي الوعد عن

الحصار اشتد لما أنه السورة تزول سبب من عرفنا وقد
زعيم أبي بن الله عبد بهم اتصل النضير بني يهود على

على وشجعهم والمدد، والتأييد النصر ووعدهم المنافقُين،
وتركهم عنهم، وتخلى بوعده أخل لكنه الستسلما، عدما

وحدهم. السود مصيرهم بواجهون

حيث المنافقُين، موقف من العجب إلى اليات تدعو
الله رسول عن وانفصلوا الكافرين، اليهود إلى انحازوا

به، مؤمنون أنهم زعموا الذين وسلم، عليه الله صلى
ًا المنافقُين اليات وتجعل الكفر. في لليهود إخوان

أخرجكم الكافرين: لئن اليهود لخوانهم المنافقُون قال
معكم، ونخرج معكم سنتضامن فإننا مديارك من المسلمون
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ذلك كان مهما بمخالفتكم، أمرنا إذا أحد أي نطيع ولن
.وسلم عليه الله صلى الله رسول كان لو حتى الشخص،

سنكون وإنما معهم، نكون لن فإننا المسلمون قاتلكم وإذا
جماعتنا من بالمدد ونمدكم عليهم، وسننصركم معكم،

ضدهم!.

اليهود بين العلقة متانة على يدل الوعد وهذا
لن والمسلمين، المنافقُين بين الصلة وضعف والمنافقُين،

كفار هم وإنما الحقُيقُة، في مسلمين ليسوا المنافقُين
الحقُيقُة. في لليهود إخوان

وعدهم، في كاذبون المنافقُين بأن الله شهد ذلك ومع
وإذا معهم، يخرجوا لن اليهود ُأخرج فإذا سيخلفونه؛ وأنهم
الوفاء المنافقُون حاول وإذا ينصرونهم، لن اليهود قوتل

ّلي ينتصروا، فلن اليهود إخوانهم ونصرة بالعهد وسيو
ُيهزمون الدبار، المتحالفان الفريقُان المسلمين. أماما و

اليات: تذكرهما وعدين أماما هنا نحن

وتأييدهم. اليهود إخوانهم بنصرة المنافقُين : وعدالول

الوعد. وخلفهم المنافقُين، بكذب الله : وعدالثاني

ذلك؟ً. بعد حصل ماذا

وعدوهم، ما اليهود إخوانهم وأخلفوا المنافقُون، كذب
ملزمة صفة به الوفاء عن والعجز الوعد في الُخلَف لن

عنه، وأخبر به وعد ما في الله والمنافقُين.. وصدق للكفار
سبحانه!. قوله في الصدق وهو الميعاد، يخلف ل الله لن

:واليهود المنافقين وجبن كذب

المتحالفين: اليهود الفريقُين بين اليات وتجمع
ًا وتعتبرهما العرب، والمنافقُون ولذلك يفقُهون، ل قوم

الله، من يخافون مما أكثر المؤمنين من يخافون
الله. من صدورهم في رهبة أشد والمؤمنون

والمنافقُين، اليهود الفريقُين جبن عن اليات وتخبر
ّذر والجبن يقُاتلون ل فهم أكثر، اليهودية الشخصية في متج

وإذا مكشوفة، مواجهة يواجهونهم ول مجتمعين، المسلمين
قرى في يختبئون فإنهم وقتالهم مواجهتهم إلى اضطروا
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ْفَتَرسون أو محّصنة، منيعة رتوسوا وموانع جدر وراء يتم
تحميهم.

متحدين متفقُين الظاهر في يبدون اليهود وهؤلء
العلمي) وإصدار (التمثيل على حريصون وهم مجتمعين،

واتحادهم. اتفاقهم فيها ُيعلنون كاذبة، إعلمية عبارات
مشتتة وقلوبهم متنازعون، مختلفون الحقُيقُة في لكنهم

لو حتى شيء، بينها يوّحد ول جامع، بينها يجمع ل متفرقة،
ًا الشيء هذا كان ًا خطر ًا. ماحقُ مدّمر

َنا قوله في الله صدق الذين وهم ْفَي َقُ ْفَل َأ َو ُهُم عنهم: ( َن ْفَي َب
َة َو َدا َع ْفَل ْفَغَضاء ا َب ْفَل َلى َوا ِما ِإ ْفَو َياَمِة) [المائادة:  َي ِقُ ْفَل ].64ا

:اليهود بين والفرقة العداوة

يوما إلى اليهود، قلوب في متجذرة والبغضاء فالعداوة
التعاون وزعم بالبتسامات، إخفاءها حاولوا ومهما القُيامة،
إليهم ذلك. والناظر في كاذبون فهم والتنسيق، والمحبة

مختلفة شتى، قلوبهم أن مع مجتمعين، يحسبهم بعيد من
متباغضة!. متعادية

ًا ليس اليات هذه في والحديث بين التحالف بذلك خاص
صلى الله رسول عهد على النضير بني ويهود المنافقُين

وتعاون تحالف كل يشمل عاما هو وإنما وسلم، عليه الله
الساعة. قياما حتى واليهود المنافقُين بين

منافقُين بين الخفية، السرية الصلت على ينطبق وهو
أرض على دولة لهم أقاموا الذين اليهود، وبين عرب

ّكن حيث فلسطين، وتحالفوا لليهود، العرب المنافقُون م
ودعمهم. تقُويتهم على وعملوا ووالوهم، معهم

ًا ليس وتباغضهم اليهود جبن عن اليات وحديث خاص
وإنما وسلم، عليه الله صلى الله رسول زمن اليهود بأولئك

نلحظ أن بد ول ومكان، زمان كل في اليهود يشمل عاما هو
اليهود على قرآنية وعود من فيها وما اليات هذه انطباق

الياما. هذه في فلسطين، أرض على

القُوة اهرظم من أيديهم بين ما رغم جبناء، إنهم
يقُاتلون ول المتقُدمة، الحديثة والسلحة والتمكين،

ً فلسطين أرض على المجاهدين ًا، قتال على يقُوما مباشر
على يجرؤ ل جبان، جنديهم المقُاتل، وبسالة شجاعة
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ُقًرى خلف يختبئون ولهذا ،ةمواجه المجاهدين مواجهة )
ٍة) معاصرة، َن وقواعدهم ثكناتهم في تتمثل ّمَحّص

أنهم كما اللكترونية، الكهربائاية والسلك العسكرية،
ٍر) معاصرة َوَراء يقُاتلون: (ِمن ُد الطائارات في تتمثل ُج

ّفحات! والدبابات والمص

مواجهة إلى اليهود الجنود هؤلء اضطر ما وإذا
ويخافون يجبنون فإنهم قتالية، مواجهة المجاهدين
الحديث التاريخ سجل وقد منهزمين، ويفرون ويرتعدون،

في المجاهدين، أماما اليهود لجبن عديدة وأمثلة نماذج
وغيرهما. ولبنان فلسطين

المادية القُوة مظاهر مختلف يملكون وهم هذا
يواجهون عندما المستقُبل، في يفعلون فكيف العسكرية،

ًا مجاهدة؟ً!. إسلمية جيوش

وعد تحقُق القُادمة المجاهدة السلمية الجيال وسترى
ًا، القُرآن ًا اليهود تجاهد عندما عملي ًا: (َل جهاد كبير

ْفَم ُك َن ُلو ِت َقُا ًا ُي ٍة ُقًرى ِفي ِإّل َجِميع َن ْفَو ّمَحّص ٍر َوَراء ِمن َأ ُد ُج
ْفَم ُه ْفَأُس ْفَم َب ُه َن ْفَي ٌد َب ِدي ْفَم َش ُه ُب ْفَحَس ًا َت ْفَم َجِميع ُه ُب ُلو ُق ّتى). َو َش

*     *     *
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عشر الثاني الفصل
الصف سإورة في القرآني الوعد

(الصف) عن السورة وحديث مدنية، الصف سورة
أعداء ويجاهد السلما، راية يرفع الذي المجاهد، السلمي

الله.

وتلوما لله، فيه وما الكون تسبيح بتقُرير السورة وتبدأ
عن التخلي إلى عودوت هم،َأقوال همُأفعال تخالف الذين

يحب الله أن وتخبر والسلوك، الفكر (الزدواجية) بين
ًا المجاهدين ًا صف ًا. متماسك متحد

الصف من سابقُة حلقُات إلى السورة آيات تشير ثم
عليه بموسى المؤمنين ّصف فتذكر السلما، قبل السلمي
وتنتقُل السلما، ليهع بعيسى المؤمنين َصّف ثم السلما،

عليه الله صلى محمد الخاتم بالرسول المؤمنين صف إلى
كله. وتبين اليماني الموكب إليهم انتهى الذين وسلم،
إلى المؤمنين وتدعو للمؤمنين، الكفار عداوة اليات

الرابحة، التجارة هو الله سبيل في الجهاد وتعتبر جهادهم،
والخرة، الدنيا في ومكاسبه الجهاد ثمرات بعض وتقُدما
الله، أنصار ليكونوا للمؤمنين الخير نداءها السورة وتختم

ّبوا الذين المسلمين، بالحواريين ذلك في يقُتدوا وأن نداء ل
الله. أنصار فكانوا السلما، عليه عيسى

المسلمين، بيد تأخذ وية،بتر حركية جهادية فالسورة
ّيجهم المجاهد، السلمي الصف في وتوقفهم جهاد على وته
العداء!.

ًا تحمل التي اليات ومن صادقة، قاطعة قرآنية وعود
واضحة: بينة قرآنية وحقُائاق

:وافترائهم لكذبهم الكتاب أهل ظلم

ْفَنتعالى أولً: قوله َوَم َلُم : ( ْفَظ َتَرى ِمّمِن َأ ْفَف َلى ا ِه َع ّل ال
ِذَب َك ْفَل َو ا ُه َعى َو ْفَد َلى ُي ِما ِإ ْفَسَل ِْفَل ّلُه ا ِدي َل َوال ْفَه ْفَومَا َي َقُ ْفَل ا

ِلِميَن، ّظا ُدوَن ال ِري ُؤوا ُي ِف ْفَط ُي ِه ُنوَر ِل ّل ْفَم ال ِه ِه َوا ْفَف َأ ّلُه ِب ِتّم َوال ُم
ِه ِر ْفَو ُنو َل َه َو ِر ِفُروَن، َك َكا ْفَل َو ا ِذي ُه ّل ْفَرَسَل ا أ

َلُه َ َدى َرُسو ُه ْفَل ِبا
ِديِن ّق َو ْفَلَح ُه ا ِهَر ْفَظ ُي َلى ِل ّديِن َع ِه ال ّل ْفَو ُك َل َه َو ِر ُكوَن) َك ِر ْفَش ْفَلُم ا

].9-7[الصف: 
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ًا أشد أحد ل أنه اليات تقُرر الكافر ذلك من ظلم
ْفَدعى الذي الكتابي، يرفض لكنه السلما، في الدخول إلى ُي

الكذب. الله على ويفتري الدعوة، تلك

محاربون الظالمين الكافرين هؤلء أن تقُرر كما
مهزومون، ولكنهم نوره، إطفاء على حريصون للسلما،

كله. الدين على السلما ومظهر نوره، متم فالله

ْفَن َوَم َلُم ( ْفَظ َتَرى ِمّمِن َأ ْفَف َلى ا ِه َع ّل ِذَب ال َك ْفَل َو ا ُه َعى َو ْفَد َلى ُي ِإ
ِما)؟ً ْفَسَل ِْفَل قاطعة، حقُيقُة يقُرر تقُريري، الية في الستفهاما ا

ًا أكبر أحد ل أنه حالة في الله، على يكذب الذي من ظلم
السلما. في للدخول دعوته

يسمعه أو السؤال هذا يقُرأ عندما للمسلم السنة ومن
منه. أظلم َأحد قائالً: ل يجيب أن

والنصارى، اليهود من الكتاب أهل عن الية في والحديث
لتكذيبهم وتذّمهم عنهم، تتحدث السابقُة اليات لن

ما وهو وسلم، عليه الله صلى محمد الخاتم بالرسول
ْفَذ الية به صّرحت ِإ َو ْفَبُن ِعيَسى َقاَل السابقُة: ( َيَم ا ْفَر ِني َيا َم َب
ِئايَل ْفَسَرا ّني ِإ ِه َرُسوُل ِإ ّل ُكم ال ْفَي َل ًا ِإ ّدق ْفَيَن ّلَما ّمَص ّي َب َد ِمَن َي
ِة ْفَوَرا ّت ًا ال َبّشر ِتي ِبَرُسوٍل َوُم ْفَأ ِدي ِمن َي ْفَع ْفَسُمُه َب ُد ا ْفَحَم َلّما َأ َف
ُهم َناِت َجاء ّي َب ْفَل ُلوا ِبا َذا َقا ْفَحٌر َه ِبيٌن). ِس ّم

عليه الله صلى أحمد الخاتم الرسول جاءهم أي: لما
ّذبوه، والبراهين بالبينات وسلم وأن ساحر، بأنه واتهموه ك

سحر. معه ما

:السإلما في الكتاب أهل دخول وجوب

َو في بالسلما والمراد ُه َو َعى قوله: ( ْفَد َلى ُي ِما) ِإ ْفَسَل ِْفَل ا
صلى محمد الخاتم الرسول به جاء الذي الخاص السلما

وسلم. عليه الله

ومنها الله، نسخها السابقُة الديان أن معناه وهذا
في بالدخول مأمورون أتباعها وأن والنصرانية، اليهودية
إذا إل الجنة يدخلوا لن وأنهم لهم، موجهة والدعوة السلما،
مسلمين. وكانوا لها استجابوا

بقُوله منها نكتفي عديدة، آيات الحقُيقُة هذه وعلى
ْفَن َفإ ْفَل َحآَّجوَك تعالى: ( ُقُ ْفَمُت َف َل ْفَس ِهَي َأ ْفَج ِه َو ّل َعِن َوَمِن ِل َب ّت ا
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ُقل ِذيَن َو ّل ْفَا ّل ُتو ْفَو َتاَب ُأ ِك ْفَل ّييَن ا ُلّم ْفَم َوا ُت ْفَم َل ْفَس َأ ْفَن َأ ِإ ْفَا َف َلُمو ْفَس َأ
ِد َقُ ْفَا َف َدو َت ْفَه ِإن ا ْفَا ّو ْفَو ّل َو ّنَما َت ِإ ْفَيَك َف َل ُغ َع َ َبل ْفَل ّلُه ا ِد) َبِصيٌر َوال َبا ِع ْفَل ِبا
].20عمران:  [آل

في للدخول النصراني أو لليهودي الدعوة ُتوّجه عندما
ًا- يرفض –فإنه السلما الله على ويفتري الدعوة، غالب
ًا أن يعترفا فل الكذب، هو وسلم عليه الله صلى محمد
وكذب افتراء وهذا الله، كتاب القُرآن أن ول الله، رسول

الناس. أظلم المفتري هذا كان ولهذا الله، على

يوفقُه ل أي يهديه، ل الله فإنه الناس، أظلم أنه وبما
بدأ الذي هو لنه يوفقُه ول يهديه ل والله السلما، لقُبول
رفض إذا أنه الله وسنة السلما، إلى الدعوة برفضه ذلك،

ًا، يكون فإنه الهدى إنسان القُوما يهدي ل والله ظالم
للخير. يوفهم ول الظالمين،

:للسإلما الكتاب أهل حرب

وظلمهم الكتاب أهل كفر عن اليات تحدثت وبعدما
من فظيعة جريمة عن للحديث انتقُلت بالحق، وتكذيبهم
ُدوَن الحق، للدين حربهم وهي جرائامهم، ِري ُي فقُالت: (
ُؤوا ِف ْفَط ُي ِه ُنوَر ِل ّل ْفَم). ال ِه ِه َوا ْفَف َأ ِب

على يقُوما الحق الدين السلما من الكتاب أهل موقف
خطوتين:

فيه. الدخول ورفض به، الول: الكفر

نوره إطفاء على والحرص ومواجهته، الثانية: حربه
عليه. والقُضاء

إليها، وانتهت الثانية، الخطوة إلى قادت الولى والخطوة
وحرموا غيرهم، أضلوا ثم بأنفسهم، ضلوا قد بذلك وهم

غيرهم حرمان على جاهدين عملوا ثم الحق، من أنفسهم
منه.

ُدوَن)، بفعل للسلما حربهم عن الية وعبرت ِري ُي الذي (
وليس الرادة، على مبني السلما من موقفهم أن على يدل

ًا ًا موقف يفعلون، ما يعرفون إنهم يتغير، ما سرعان عرضي
يفعلون. ما ويقُصدون
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ُدوَن) بصيغة فعل وجاء ِري ُي على ليدل المضارع، الفعل (
ل متواصلة، متجددة مستمرة الكفار عند الرادة هذه أن

ًا وتزداد تتوقف، ًا، رسوخ ّوى وتمكن فل الياما، مرور مع وتتقُ
تتلشى. ول تزول

ختم الذي الله دين الية: السلما، في الله بنور والمراد
ًا، للمسلمين ورضيه الديان، به الناس جميع وطالب دين

الله يريده ما على المسلم يدل لنه نور وهو فيه، الدخول
الطريق. يهديه هدى وهو عليه، ويوجبه منه،

:بأفواههم الله نور إطفاء يريدون

لحرب المتواصلة العديدة الكفار جهود عن الية وعبرت
ُدوَن السلما ِري ُي ُؤوا بقُولها: ( ِف ْفَط ُي ِه ُنوَر ِل ّل ْفَم)، ال ِه ِه َوا ْفَف َأ وهي ِب
(التصوير طريقُة أساس على ساخرة، صورة للكفار ترسم

اللطيفة. القُرآني)

ُدوَن قوله نقُرأ عندما إننا ِري ُي ُؤوا تعالى: ( ِف ْفَط ُي ِه ُنوَر ِل ّل ال
ْفَم) نتخيل ِه ِه َوا ْفَف َأ من مجموعة صورة ّرالمصو خيالنا في ِب

يوما ظهر في الشارع، في يقُفون البلهاء، السذج الرجال
منه، التخلص وأرادوا الشمس، حر آذاهم وقد حار، صيفي
حركة ليطفئوها! وهي الشمس على فخونني فراحوا
ساذجة!. سخيفة

محاولت إنها الدين، هذا لحرب الكفار محاولت وهكذا
في أسلحتهم وما هدفهم، في ينجحوا ولن خاسرة، فاشلة
أصحابها، أفواه تتجاوز ل ضعيفة، أنفاس إل السلما حرب

القُائال: فيهم وصدق

ًا صخرة كناطح ْفَرها فلم     ليفلقُها يوم قرنه وأوهى يِض
الوِعُل

:السإلما؟ على يقضون ل لماذا

السلما؟ً. على القُضاء في الكفار ينجح ل لماذا

ويبدد حياتهم، للناس ينير الذي الله، نور هو السلما لن
في حق ول هدى ول نور ل ولنه حولهم، من الظلمات

ًا، الناس الله به رحم وقد غيره، في هب وأسعدهم جميع
نجح به! فإن والتزموا وأخذوه قبلوه هم إن والخرة، الدنيا
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والضياع الظلما في الناس أوقعوا عليه القُضاء في الكفار
ذلك!. يأبى الرحيم الحليم والله والضلل،

أنهم معناه السلما على القُضاء في الكفار نجاح إن ثم
إرادته، أماما ووقفوا قدره، وأوقفوا وأعجزوه، الله غلبوا

ً مستحيل مشيئته!! وهذا وعطلوا ًا، عقُل فالله وشرع
أمره، على غالب القُاهر، القُادر العزيز، القُوي هو سبحانه

في شيء سبحانه يعجزه ول إرادته، ويحقُق مشيئته، ينفذ
مهما قوة أية أمامه تقُف ول السماء، في ول الرض

عظمت!!.

ّلُه الحقُيقُة هذه عن الية أخبرت وقد َوال ِتّم بقُولها: ( ُم
ِه ِر ْفَو ُنو َل َه َو ِر ِفُروَن). والتماما َك َكا ْفَل الكمال. بمعنى هنا ا

ِتّم) اسم على للدللة هنا الفاعل باسم فاعل. والتعبير و(ُم
والستقُرار. الثبات

أكدت وقد السلما، وإكمال إتماما هنا المقُررة والحقُيقُة
ْفَومَا كقُوله القُرآن من أخرى آيات الحقُيقُة هذه َي ْفَل تعالى: (ا

ْفَلُت ْفَكَم ْفَم َأ ُك ْفَم َل ُك َن ْفَمُت ِدي ْفَتَم َأ ْفَم َو ُك ْفَي َل ِتي َع ْفَعَم ُكُم َوَرِضيُت ِن َل
ْفَسلمََا ِل ًا) [المائادة:  ا ].3ِدين

:دينه وناصر نوره متم الله

ولو ذلك، الكافرون كره ولو دينه، وناصر نوره، متم الله
قيمة ل فكرههم بأفواههم، نوره إطفاء وأرادوا دينه، حاربوا

ًا، نهايتها معروفة لدينه وحربهم الله، عند له قبل سلف
لها. خوضهم

ّلُه معنى السورة ووضحت َوال ِتّم جملة: ( ِه) في ُم ِر ُنو
َو التالية الية ُه ِذي مباشرة: ( ّل ْفَرَسَل ا أ

َلُه َ َدى َرُسو ُه ْفَل ِديِن ِبا َو
ّق ْفَلَح ُه ا ِهَر ْفَظ ُي َلى ِل ّديِن َع ِه ال ّل ْفَو ُك َل َه َو ِر ُكوَن). َك ِر ْفَش ْفَلُم ا

َلُه) المذكور والنبياء، الرسل خاتم هو الية في (َرُسو
وسلم. عليه الله صلى

ِديِن ّق): هنا و( ْفَلَح خاتم به جاء الذي السلما، هو ا
الحق، بالدين ووصفه وسلم، عليه الله صلى المرسلين

أصلها كان لو حتى باطل، الديان من سواه ما أن على يدل
ًا، حّرفوها، أصحابها لن والنصرانية، كاليهودية سماوي
الله. فنسخها
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ًا ورد الحق، الدين ليست وكونها تعالى: قوله في صريح
ْفَا ُلو ِت َقا ِذيَن ( ّل َ ا ُنوَن ل ْفَؤِم ِه ُي ّل َ ِبال ِما َول ْفَو َي ْفَل ِر ِبا َ الِخ ُيَحّرُموَن َول

ّلُه َحّرمَا َما ُلُه ال َ َوَرُسو ُنوَن َول ِدي ّق ِديَن َي ْفَلَح ِذيَن ِمَن ا ّل ْفَا ا ُتو ُأو
َتاَب ِك ْفَل ّتى ا ْفَا َح ُطو ْفَع َيَة ُي ْفَز ْفَلِج ٍد َعن ا ْفَم َي ُه َصاِغُروَن) [التوبة: َو

29.[

ُه في واللما ِهَر ْفَظ ُي ِل َلى قوله: ( ّديِن َع ِه): لما ال ّل العاقبة: ُك
وسلم عليه الله صلى الرسول إرسال ونتيجة أي: عاقبة

كله. الدين على الله يظهره أن هي الحق الدين بالسلما

والتمكن والظهور والغلبة، النصر بمعنى هنا والظهار
والسيادة.

لصال ذات الديان، هنا: جميع كله بالدين والمراد
والمذاهب البشري، الرضي الصل وذات السماوي،

ويدعون الناس بها يؤمن التي والنظم والمبادئ والفكار
إليها.

:كله الدين على السإلما بإظهار الوعد

كلها، والمذاهب الديان هذه على السلما سيظهر الله
ًا السلما وسيبقُى ًا ظاهر الساعة. قياما حتى عليها منتصر

له كله الدين على السلما ظهور أن إلى أشرنا أن وسبق
جانبان:

وقوته، السلما رسوخ في مادي: يتمثل الول: ظهور
في الكفار جهود وفشل ،نالمسلمي بلد في له مكينتوال

البلد. هذه في وإزالته عليه القُضاء

بلد في السياسي الوجود عن السلما إقصاء ورغم
البلد. هذه في متجذر راسخ فإنه المسلمين،

السلما حجج قوة في معنوي: يتمثل الثاني: ظهور
لمضامينه نتصارلوا وتشريعاته، حقُائاقُه ووضوح وبراهينه،

يقُف ل بحيث القوى، هي السلما حجة وتوجيهاته.. إن
بين فكري لقُاء من وما مذهب، أو دين أو فكر أمامه

الغالب.. وما الظاهر هو فيه السلما كان إل وغيره السلما
مع مؤتمر، أو نقُاش أو حوار في اشترك داعية أو مفكر من
هو المسلم المفكر كان إل مذهب، أو دين أي يتبع مفكر أي

والحق بالباطل، يتكلم وخصمه بالحق، يتكلم لنه المنتصر،
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ًا ظاهر ْفَل قال كما الباطل، على دائام َب ِذفُا تعالى: ( ْفَقُ ّق َن ْفَلَح ِبا
َلى ِطِل َع َبا ْفَل ُغُه ا ْفَدَم َي َذا َف ِإ َو َف ٌق) [النبياء:  ُه ِه ].18َزا

:والتوبة الصف سإورتي في السإلما إظهار

في أخرى آيات من قريبة الصف سورة من اليات وهذه
سورة قبل نزلت الصف سورة أن ومعلوما التوبة، سورة
ّغب الصف سورة لن التوبة، وهذا الجهاد، في المسلمين ُتر

فقُد التوبة سورة أما الهجرة، بعد الولى السنوات في كان
ًا، نزولها كان لن الهجرة، من التاسعة السنة بعد متأخر

تبوك. غزوة بعد كان نزولها

ًا تقُدمان السورتين في اليات أن ورغم ًا وعد قرآني
ًا ًا صادق بعض بينها أن إل وظهوره، السلما بانتصار جازم

التعبير. في الفروق

ُدوَن سورة في تعالى قال ِري ُي ُؤوا الصف: ( ِف ْفَط ُي ِه ُنوَر ِل ّل ال
ْفَم ِه ِه َوا ْفَف َأ ّلُه ِب ِتّم َوال ِه ُم ِر ْفَو ُنو َل َه َو ِر ِفُروَن، َك َكا ْفَل َو ا ِذي ُه ّل ا

ْفَرَسَل أ
َلُه َ َدى َرُسو ُه ْفَل ِديِن ِبا ّق َو ْفَلَح ُه ا ِهَر ْفَظ ُي َلى ِل ّديِن َع ِه ال ّل ُك

ْفَو َل َه َو ِر ُكوَن) [الصف:  َك ِر ْفَش ْفَلُم ].9-8ا

ُدوَن سورة في تعالى وقال ِري ُي ْفَا َأن التوبة: ( ُؤو ِف ْفَط ُنوَر ُي
ِه ّل ْفَم ال ِه ِه َوا ْفَف َأ َبى ِب أ

ْفَ َي ّلُه َو ّ ال ِتّم َأن ِإل ُه ُي ْفَو ُنوَر َل َه َو ِر َك
ِفُروَن، َكا ْفَل َو ا ِذي ُه ّل ْفَرَسَل ا أ

َلُه َ َدى َرُسو ُه ْفَل ِديِن ِبا ّق َو ْفَلَح ا
ُه ِهَر ْفَظ ُي َلى ِل ّديِن َع ِه ال ّل ْفَو ُك َل َه َو ِر ُكوَن) [التوبة:  َك ِر ْفَش ْفَلُم -32ا

33.[

كلماتها في فرق ول واحدة، السورتين في الثانية الية
الولى. الية في الفرق وتعبيرها. إنما وصياغتها

جمل: ثلث من الولى الية تتكون

ُدوَن سورة في : قالالولى ِري ُي ُؤوا الصف: ( ِف ْفَط ُي ُنوَر ِل
ِه ّل ْفَم). وقال ال ِه ِه َوا ْفَف َأ ُدوَن سورة في ِب ِري ُي َأن التوبة: (

ْفَا ُؤو ِف ْفَط ِه ُنوَر ُي ّل ْفَم). ال ِه ِه َوا ْفَف َأ ِب

ُدوَن) في لفعل به المفعول ِري ُي محذوفا، الصف سورة (
ُؤوا وجملة ِف ْفَط ُي ِل ِه) تعليلية، ُنوَر ( ّل به للمفعول تعلل ال

والتقُدير: لجله، مفعول نصب محل في فهي المحذوفا،
الله. نور لطفاء السلما حرب يريدون
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ُدوَن) في لفعل به المفعول بينما ِري ُي هو التوبة سورة (
هلال نور إطفاء المؤول. والتقُدير: يريدون المصدر

بأفواههم.

ّلُه سورة في تعالى : قالالثانية َوال ِتّم الصف: ( ِه). ُم ِر ُنو
َبى سورة في وقال أ

ْفَ َي َو ّلُه التوبة: ( ّ ال ِتّم َأن ِإل ُه). ُي ُنوَر
الصف. سورة في منه أكثر التوبة سورة آية في فالتأكيد

ْفَو السورتين : فيالثالثة َل َو َه واحدة: ( ِر ِفُروَن). َك َكا ْفَل ا

ًا أكثر التوبة سورة في الوعد أن والملحظ في منه تأكيد
الصف سورة بعد نزلت التوبة سورة لن الصف، سورة

الوعد تحقُق تأكيد على تلتقُيان السورتين بسنوات.. ولكن
واستمرار له، والتمكين وظهوره السلما بانتصار القُرآني

الساعة. قياما حتى الوعد هذا

*     *     *
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الخاتمة
صلى الرسإول وعود من

وسإلم عليه الله
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الخاتمة
وسإلم عليه الله صلى الرسإول وعود من

المسلمين أكثر وسلم عليه الله صلى الله رسول كان
ًا ًا به، الله وعده ما بتحقُق وثقُة تصديقُ بانطباق ويقُين
السابقُة. المباحث في لهمها عرضنا التي القُرآنية، الوعود

بمفرده، الله إلى الدعوة وسلم عليه الله صلى بدأ وقد
وواصل وثبت، فصبر والحرب، بالذى المشركون واستقُبله

على وثبتوا يتزايدون، وصاروا قلئال، أناس واتبعه دعوته،
بعد المعارك المشركين.. وبدأت وتعذيب واضطهاد إيذاء

في الكفر وأمر صعود، في السلما رمأ وصار الهجرة،
ِبَض اضمحلل.. وما وسلم، عليه الله صلى الله رسول ُق

ًا، وعشرين ثلثة بعد حتى المتواصلة، ودعوته بعثته من عام
السلما. في كلها العربية الجزيرة دخلت

:السإلما بانتصار مبشرة أحاديث

أصحابه يبشر وسلم عليه الله صلى الله رسول كان وقد
عدة عنه الصحابة وروى له، والتمكين السلما بانتصار
ًا فيها قدما صحيحة، أحاديث للسلما، بالتمكين صادقة وعود

كل على وظهوره والمغارب، المشارق في وانتشاره
والمذاهب!. الديان

في هدفنا من ليس الصحيحة الحاديث هذه واستعراض
القُرآن وعود لستعراض خصصناه لننا الكتاب، هذا

للسلما. بالتمكين

ًا السيرة وكتاب الحديث ةروا ذكر وقد تلك من كثير
ًا وعرض الحاديث، في النبوية الوعود أبو الماما منها كثير

النبوة كتابه: (دلئال في البيهقُي الحسين بن أحمد بكر
لتلك خصص حيث الشريعة)، صاحب أحوال ومعرفة
الكتاب. من السابع والسفر السادس السفر النبوية الوعود
منهما. والستفادة بقُراءتهما وننصح

ًا المعاصرين والدعاة العلماء بعض وأصدر بّشروا كتب
لهذا أهمها: (المستقُبل من للسلما، المستقُبل بأن فيها

ومستقُبل و(السلما قطب، سيد الشهيد الدين) للمفكر
عزاما، الله عبد الدكتور المجاهد البشرية) للداعية

الدكتور الداعية السلما) للفقُيه بانتصار و(المبشرات
القُرضاوي. يوسف
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وعود ثلثة بذكر القُرآن وعود عن حديثنا نختم أن وأحببنا
وفاته بعد تحقُقُت وسلم، عليه الله صلى للرسول عملية

بها!. ُوِعدوا الذين الصحابة تحقُقُها وشاهد مباشرة،

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أولً- وعد
:عنه  الله رضي الرت بن لخباب

رضي خباب عن النصار، مناقب كتاب في البخاري روى
وهو وسلم، عليه الله صلى النبي يتتقال: أ عنه الله

المشركين من لقُينا وقد الكعبة، ظل في وهو بردة، متوّسد
الله!. تدعو شدة. فقُلت: أل

ْفَحَمّر وهو فقُعد قبلكم من كان فقُال: "لقُد وجهه، م
ْفَمَشُط ُي عصب، أو لحم من عظامه دون ما الحديد، بمشاط َل

قِمفر على المنشار دينه.. ويوضع عن ذلك يصرفه ما
الله دينه.. وليتمن عن ذلك يصرفه ما باثنين، َّقشُفي رأسه،

ما حضرموت، إلى صنعاء من الراكب يسير حتى المر، هذا
برقم: غنمه" [البخاري على والذئاب الله، إل يخافا
3852.[

يلقيه كان ما عن عنه الله رضي الرت بن خباب يخبر
من الولى السنوات في الذى، من مكة في المسلمون

وكان ويعذبونهم، يضطهدونهم المشركون كان حيث البعثة،
والثبات. والحتساب بالصبر هذا يواجهون المسلمون

ًا أن ويبدو ًا كان عنه الله رضي خباب شدة من خارج
فأتى –شدة المشركين من لقُينا لقُوله: وقد –وأذى ومحنة
وسلم، عليه الله صلى الله رسول عندها ووجد الكعبة،

ًا ًا ظلها، في مضطجع كالوسادة يجعلها له، بردة متوسد
رأسه.  تحت

الله!. تدعو له: أل وقال الدعاء، منه خباب فطلب

بهم يقُع فالذى موضعه، في عنه الله رضي خباب وطلب
صابرون وهم باستمرار، ويتصاعد ويزداد المشركين، من

خباب فطلب الفرج، في يرغبون ولكنهم محتسبون، ثابتون
وسلم عليه الله صلى دعاءه لن لهم، الله يدعو أن منه

عنه الله رضي خباب طلب يكن الله. ولم عند مستجاب
ًا استبعاد عن ول وإحباط، يأس عن ول بالحق، شك عن ناتج

والنصر. للفَرج
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من وسلم عليه الله صلى الله رسول يرض لم ذلك ومع
من وجهه احمر وقد غاضب، وهو قعد ولذلك طلبه،

الغضب.

طلب من وسلم عليه الله صلى الله رسول غضب لماذا
خباب؟ً.

ًا إن الله صلى الرسول لكن طلبه، في يخطئ لم خباب
المشركين أذى يواجهوا أن وللمسلمين له يريد وسلم عليه

أذاهم الكفار دّصع وكلما ،والثبات الصبر في بالستمرار
واحتسابهم، صبرهم المسلمون ضاعف كلما وتعذيبهم،

المرحلة هذه به يتجاوزون ضروري، زاد والثبات الصبر فهذا
الفرج بقُدوما ويقُيتهم ثقُتهم يقُوي لهم، مدد وهو القُاسية،
والنصر.

:الدعوة طريق لخباب يبين الرسإول

لخباب يبين أن وسلم عليه الله صلى الرسول أراد
بد ل مرحلة وأنها الدعوة، طريق هي هذه أن والمسلمين

ول وقسوتها، مشقُتها على ويصبروا المسلمون، يعيشها أن
والنصر الفرج حيث التالية، المرحلة إلى بأيديهم تأخذ أن بد

بعد إل تمكين ول والكرب، الشدة بعد إل َجفر والتمكين. فل
والذى!. المحنة

بعض لخباب وسلم عليه الله صلى الرسول ذكر ولذلك
والمحنة، الشدة من يلقونه السابقُون المسلمون كان ما

ًا أحدهم يعذبون الكفار العداء كان حيث ًا، تعذيب بأن بشع
ًا، ويكشطوه الحديد، بمشاط لحمه يمشطوا ويزيلونه كشط

ًا، الله يلقُى حتى محتسب، صابر وهو العظم، عن شهيد
ّذبون رأسه مفرق من به ينزلون بالمنشار، بنشره آخر ويع

ّق رجليه، إلى صابر، ثابت وهو منفصلين، شقُين إلى فيش
ًا. وعلى الله يلقُى حتى بمن يقُتدوا أن المسلمين شهيد

وثباتهم. صبرهم في سبقُهم

ًا ِديع الرسإول :بالنصر خباب

َا وسلم عليه الله صلى الله رسول بشر الله رضي خباب
ذلك وأكد والتمكين، والظهور بالنصر ووعده بالفرج، عنه

السلما المر". وإتماما هذا الله بقُوله: "وليتمن الوعد
ًا. فيه الناس ودخول وانتشاره، بانتصاره أفواج
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الجزيرة في السلما وانتصار الشرك، على والقُضاء
والسلب والخطر، الخوفا مظاهر إزالة عنه ينتج العربية

في منتشرة كانت التي وهي والقُتل، والعدوان والنهب،
يعتدون الطرق قطاع كان حيث الجزيرة، مناطق مختلف

مناطقُها. بين ويتنقُل الجزيرة، في يسافر من على

ًا وسلم عليه الله صلى الرسول وعد يسير بأن خباب
حضرموت إلى اليمن عاصمة صنعاء من المسافر الراكب

الذئاب اعتداء ويخافا الله، إل يخافا ل مطمئن، آمن وهو
غنمه!. على

على والقُضاء والخطر، الخوفا أسباب معناه: إزالة وهذا
الطرق. قطاع السارقين المعتدين

صحراوية وحضرموت صنعاء بين الطريق كانت وقد
أو ماله أو نفسه على أحد، فيها يأمن ل خطرة، موحشة

أهله.

الشدة مرحلة المسلمون واجتاز السنوات، ومرت
المدينة، في التمكين مرحلة وعاشوا مكة، في والمحنة

السلما انتشر وسلم عليه الله صلى الرسول وفاة وقبيل
وصار طرقها، على المن وتحقُق العرب، جزيرة في

ًا يسير المسافر الراكب ًا، آمن بين الطريق على مطمئن
عنمه!. على والذئاب الله، إل يخافا ل وحضرموت، صنعاء

فيحمد هذا، يرى عنه الله رضي الرت بن خباب وكان
به وعده الذي الصادق الوعد هذا ويتذكر ويشكره، الله

ًا، سنة عشرين قبل وسلم عليه الله صلى الله رسول تقُريب
به وعدهم ما كل بتحقُق يقُينهم ليزداد به المسلمين فيخبر

وسلم. عليه الله صلى ورسوله الله

ًا- وعد وسإلم عليه الله صلى الرسإول ثاني
:عنه الله رضي مالك بن لسراقة

بكر أبي مع وسلم عليه الله صلى الله رسول هاجر
طريد، وهو المدينة، إلى مكة من عنه الله رضي الصديق
كل في عيونها قريش وّجهت وقد عليه، القُبض مطلوب

جائازة ناقة مئتي بتقُديم ووعدت لتقُتله، عنه تبحث مكان،
ًا ثمينة جائازة وهي به، يأتيها لمن الوقت. ذلك في جد
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الله بأن يقُينه وسلم عليه الله صلى يفارقه لم ذلك ومع
كله. الدين على ويظهره دينه، سينصر وأنه معه،

بن سراقة مع عجيبة حادثة الهجرة ناءثأ له وقعت وقد
ًا، فيها له قدما مالك، بعد. فيما الوعد ذلك وتحقُق وعد

:الحادثة يروي مالك بن سإراقة

ّدثون روى وقد بإجمال الحادثة تلك والمؤرخون المح
الرسول وعد عن فيها حدث نفسه، سراقة عن وتفصيل

له. وسلم عليه الله صلى

وعد النبوة) قصة (دلئال كتابه في البيهقُي الماما ذكر
لسراقة. وسلم عليه الله صلى الرسول

رسول هاجر عنه: لما الله رضي مالك بن سراقة قال
كفار من رسل جاءنا المدينة إلى وسلم عليه الله صلى الله

الله صلى الله رسول في وضعوا أنهم وأخبرونا قريش،
ناقة. مئتي عنه الله رضي بكر أبي وصاحبه وسلم عليه

ِلج) إذ (بني قومي نادي في جالس أنا وبينما ْفَد رجل جاء ُم
ًا رأيت سراقة! إني فقُال: يا منا، على يسيرون ثلثة، ركب

ًا إل أراهم ما الساحل، طريق وأصحابه!!. محمد

ًا رأيت هم. وإنما ليسوا له: إنهم فقُلت ًا. وذلك فلن وفلن
بالجائازة!. أنا وأفوز عنهم، لصرفه

لجاريتي: قلت المجلس في َمن خرج ولما قليلً، فمكثت
أحد يراها لئل الكمة، وراء علي واحبسيها بفرسي، اخُرجي

البيت، ظهر من وخرجت رمحي، أخذت قومي.. ثم من
فركبتها فرسي أتيت أحد.. حتى يراني ل أن على وحرصت
بها، أستقُسم التي قداحي بالركب.. وأخرجت ولحقُت
تضره.. ل فيه: إنك والذي أكرهه، الذي السهم فخرج

السير. وتابعت الزلما فعصيت

ًا كنت ولما صلى الله رسول قراءة سمعت منهم قريب
ّفت.. يكثر بكر وأبو يلتفت، ل وهو وسلم، عليه الله التل

في وغاصتا فرسي، يدا ساخت منهم اقتربت ولما
ولم فنهضت، زجرتها ثم وذى،ُأ ل حتى عنها فوثبت الرمال،

دخان يديها لثر إذا قائامة استوت ولما يديها، تخرج تكد
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السهم فخرج بالزلما، السماء.. فاستقُسمت في صاعد
للزلما!. أستجب فلم تضرهم، ل أكره: إنك الذي

في وغاصتا فرسي، يدا ساخت منهم، اقتربت فلما
أِصَل لن وأنني مني، ممنوع أنه ثانية.. فعلمت مرة الرمال

منصور. ظاهر وأنه إليه،

ل والله لي: وقلت: انتظرا، فوقفا بالمان، فناديتهما
ًا مني يأتيكما ول أوذيكما، كرهانه!.ت شيئ

قد قومك وسلم: إن عليه الله صلى للرسول وقلت
الناس!. بأخبار الدية! وأخبرته فيكما جعلوا

ًا، مني يأخذا فلم والمتاع، الزاد عليهما وعرضت شيئ
ْفَخِف عليه الله صلى الله رسول لي وقال عنا". ثم وسلم: "أ

كتاب لي يكتب أن وسلم عليه الله صلى الله رسول سألت
فكتب فهيرة بن عامر فأمر به، آمن وأمان موادعة

الكتاب..

ذراعي، إلى وسلم عليه الله صلى الله رسول ونظر
ْفَسَت وقد بك لي: "كأني وقال ِب ْفَل أ

كسرى". سواري ُ

المدينة، إلى وسلم عليه الله صلى الله رسول ومضى
ًاُأ أرى وكلما قومي، إلى أنا وعدت رسول عن يبحثون ناس

ُفهم وسلم عليه الله صلى الله ذلك في السير عن أصر
منه!!. قادما فأنا كفيتموه، لهم: لقُد وأقول الطريق،

:كسرى بسواري لسراقة الرسإول وعد

ًا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان لقُد نصر من واثقُ
ًا الله، في وينتشر سينتصر وأنه لدينه، المستقُبل أن موقن

وهو حتى حياته، من لحظة اليقُين هذا يفارقه ولم الرض،
الرض. في مطاَرد

في عيونها تبعث وقريش عليه، القُبض مطلوب هو فها
يخبر أو به، يأتيها لمن جائازة الكثيرة البل وتضع مكان، كل

عنه.

ثقُة واثق وسلم عليه الله صلى الرسول ذلك ومع
ومحنة، شدة من فيها وما الحالة، هذه سيتجاوز أنه مطلقُة
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ُقُُب الفرج وأن دينه، ويظهر ينتصر سوفا وأنه الكرب، سيع
ُتفتح والعباد. البلد له و

جاء الذي المشرك للرجل أمان كتاب يكتب ولذلك
الغريب عجب!! فالمطارد للمشركين!!. وهذا ليأخذه

أمان كتاب يكتب المان، منتهى في الصحراء في الضارب
عليه!!. القُبض للقُاء جاء الذي الطامع، للرجل وموادعة

الكافر يعد وإنما وسلم، عليه الله صلى بهذا يكتفي ول
ًا، وسيبقُى يسلم، سوفا أنه يطلبه، الذي يرى حتى حي

دولة هزيمة وسيرى الكفار، وهزيمة السلما انتصار
ْفَي وسيلبس الفرس، كسرى!. سواَر

بالنصر، وسلم عليه الله صلى الله رسول أمل كان هكذا
الله!. به وعده ما بتحقُق يقُينه كان وهكذا

سراقة مع الذي المان كتاب على سنوات ثماني ومضت
وتوجه الشرك، واندحار السلما انتصار فيها شهد مالك، بن

مكة. لفتح الثامنة السنة في وسلم عليه الله صلى الرسول

كتاب ومعه مكة، دخوله قبل مالك بن سراقة وأتاه
يخلص أن وأراد الجيش، وسط فوجده له، كتبه الذي المان

ًا المسلمون فمنعه إليه، الله صلى الله رسول على خوف
ابتعد!!. إليك، له: إليك، وقالوا منه، وسلم عليه

الله صلى الله رسول ونادى بالكتاب، يده سراقة فرفع
كتابك!. الله! هذا رسول قائالً: يا وسلم عليه

وبر.. وفاء وسلم: "يوما عليه الله صلى الله رسول فقُال
ادُن".

عليه الله صلى الله رسول من مالك بن سراقة فدنا
منذ مالك بن سراقة وكان يديه، بين إسلمه وأعلن وسلم،

في وهو وسلم عليه الله صلى لرسوله الله حماية رأى أن
عليه الله صلى الله رسول بتأييد يجهر الهجرة، طريق
مكة. فتح يوما إل عنه الله رضي يسلم لم أنه رغم وسلم،

وقد كان أبو جهل (أبو الحكم) زعيم المشركين ينهى
ِلج عليه ليمنعوه. ْفَد ّيج قبيلته بني ُم ُيه سراقة عن ذلك، و

لهم:وكان مما قاله أبو جهل 
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ِلج بني ْفَد أخافا إني ُم
سفيهكم

 

ْفَفو سراقة َت ْفَس لنصر ُم
محمد

  

جمعكم يفّرق أل به عليكم
 

عز بعد شتى فيصبح
وسؤدد

  

قائالً:ي جهل بولكن سراقة بن مالك رد على أ

كنت لو واللت حكم أبا
ًا شاهد

 

تسيخ إذ جوادي لمر
قوائامه

  

بأن تشكك ولم عجبت
ًا محمد

 

ذا فمن وبرهان نبي
يقُاومه

  

عنه الناس بكف عليك
فإنني

 

ًا أمره أرى ستبدو يوم
معالمه

  

بإلبها فيه النصر يود بأمر
 

ًا الناس جميع أن لو يوم
تسالمه

  

رسول أماما عنه الله رضي مالك بن سراقة أسلم ولما
قائالً: يا فسأله منه، يتعلم وقف وسلم، عليه الله صلى الله

ّلة رسول لبلي ملتها التي ِحياضي تغشى الله! الضا
سقُيتها؟ً. إن أجر من لي فهل منها، لتشرب

حّرى كبد كل في وسلم: "نعم. لك عليه الله صلى فقُال
-483/ 2القُلعجي:  بتحقُيق للبيهقُي النبوة أجر". [دلئال

489.[

الله رسول مع عنه الله رضي مالك بن سراقة وعاش
ًا وسلم، عليه الله صلى ًا صحابي ًا، صادق إليه يسوق ملتزم

ِبَض العلم. ولما منه ويتعلم زكاته، إليه ويقُدما صدقته، ُق
بكر أبي مع عاش وسلم، عليه الله صلى الله رسول

ًا عمر مع عاش ثم خلفته، عنه الله رضي الصديق من صدر
وسلم عليه الله صلى الله رسول وعد متذكر وهو خلفته،

ْفَي يلبس أن له كسرى!. سواَر

:مالك بن سإراقة يدي في كسرى سإوارا

وتوجه ومصر، والشاما العراق في الجهاد حركة وبدأت
(المدائان). كسرى عاصمة لفتح المسلمون

القُائاد دخل الهجرة من عشرة السادسة السنة وفي
ًا، عنه الله رضي وقاص أبي بن سعد المجاهد وفر منصور
ما وجمعوا المسلمون، ودخله البيض، قصره من كسرى
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ذلك ومن والنفائاس، والذخائار والموال الكنوز من فيه
بن عمر إلى بها وبعثوا وسلحه، وبساطه كسرى سوارا

عنه. الله رضي الخطاب

المدينة، في عنه الله رضي مالك بن سراقة وكان
عليه  الله صلى الله رسول وعد له ليحقُق عمر، فاستدعاه

ًا، عشر ستة قبل به وعده الذي وسلم، سوارا هما فها عام
الله شاكرين متعجبين الصحابة لهما ينظر عمر، عند كسرى

سبحانه.

يلبس أن عنهما الله رضي سراقة من عمر طلب
إليه.. ينظرون والصحابة كسرى، سواري

ولبس يديه، في كسرى سواري مالك بن سراقة لبس
ْفَيه، وقميصه كسرى سراويل ّف ومنطقُته.. سيفه وحمل وُخ

الصحابة. ودهشة وانفعال إعجاب وسط ذلك فعل

سراقة: أكبر. فقُال سراقة: الله يا عمر: قل له قال ثم
الذي لله سراقة! قل: الحمد له: يا قال أكبر.. ثم الله

مالك، بن سراقة وألبسهما هرمز، بن كسرى سلبهما
ًا ِلج. بني من أعرابي ْفَد ُم

ًا زال ما وهو عمر، له وقال ِبر. كسوة لبس كسرى: أد
َبر.. ثم سراقة يتحرك فأقبل!! أي: أن له: أقبل، قال فأد

عليه!!. وهي كسرى كسوة ويستعرض الصحابة، أماما

ْفَيَرابي ،خب له: بخ، قال ثم َع قباء عليه مدلج، بني من أ
ّفاه ومنطقُته، وسيفه وسراويله، كسرى وسواراه!! رب وُخ

متاع من هذا فيه عليك كان لو مالك، بن سراقة يا يوما
ًا كان كسرى، وآل كسرى ولقُومك! انزع!! فنزعه لك شرف

].7/68كثير:  ابن سراقة. [تاريخ

وسلم عليه الله صلى الله رسول وعد الله حقُق وهكذا
ولبس السلما، ونصر كسرى، وهزما مالك، بن لسراقة
من سنة عشرة ست بعد وزينته، كسرى سواري سراقة

الكريم. النبوي الوعد ذلك

ًا- وعود وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ثالث
:عنه الله رضي حاتم بن لعدي
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العربي الكريم الطائاي، حاتم ابن هو حاتم، بن عدي
الكرما، في المثل به يضرب الذي العرب، أكرما المشهور،

السلما. قبل الطائاي حاتم مات وقد

ًا، حاتم بن عدي كان ًا وكان نصراني ّيئ) لقُومه زعيم (ط
وسلم عليه الله صلى محمد ببعثة سمع أبيه. ولما وفاة بعد

َهُه ًا قلبه ومل شديدة، كراهية كر ْفَغض ًا له، ُب ل عليه وحقُد
ًا لن إل لشيء ًا نصراني، عدي وسلم عليه الله صلى ومحمد

جديد. بدين جاء

ّيئ) تعيش قبيلة وكانت (حائال) شمال منطقُة في (ط
ْفَي حول نجد، َل َب هناك. وسلمى) المعروفين (أجأ َج

وسلم عليه الله صلى الرسول ُيوّجه أن يخشى وكان
ًا ّيئ)، قومه لحرب جيش بمواجهة له طاقة ل أنه ويعلم (ط

بلد إلى عليهما ليهرب جاهزة إبله جعل ولذلك المسلمين،
الشاما.

ّهز للهجرة التاسعة السنة من الخر ربيع شهر وفي ج
مئة من مكونة سرية وسلم عليه الله صلى الله رسول

ًا، وخمسين رضي طالب أبي بن علي عليهم وأّمر مجاهد
ّيئ). إلى بالتوجه وأمره عنه، الله (ط

عليه الله صلى الرسإول جيش من يهرب عدي
:وسإلم

رجل الشاما: ما إلى هروبه من عنه الله رضي عدي قال
عليه الله صلى الله لرسول كراهية أشد كان العرب من

ًا وكنت شريف، امرؤ مني.. أنا وسلم في أسير نصراني
في زعيمهم] فكنت لنه غنائامهم ربع [يأخذ بالمرباع قومي
ًا وكنت دين، على نفسي ُع كان لما قومي، في ملك َن ْفَص ُي

بي..

ُته، وسلم عليه الله صلى الله برسول سمعت فلما ْفَه كر
ُدد يرعى كان لي لغلما فقُلت ً إبلي من لي إبلي: اع جمال

ًا، ًا فاحبسها سمان قد لمحمد بجيش سمعت فإذا مني، قريب
ّني.. البلد هذه وطئ فآَذ

ًا كنت لي: ما فقُال غداة ذات فأتاني ْفَتَك إذ صانع َي غش
سألت فلما رايات، رأيت قد فإني الن، فاصنعه محمد خيُل
محمد!. جيوش قالوا: هذه عنها
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ْفَب أهلي عليها وحملُت فقُّربها، جمالي، لي فقُلت: قّر
ْفَفُت الشاما، في النصارى ديني بأهل ولحقُت وولدي، ّل وخ

حاتم. ابنة

وصل الشاما إلى بأهله حاتم بن عدي هرب ولما
ّيئ، المجاهدون ًا وأخذوا أهلها، وهزموا ط السرى، من كثير

المدينة. إلى ذلك بكل وعادوا الغنائام، على واستولوا

من وكان المسجد، بجانب حظيرة في السرى ُوِضع
ّفانة بينهم فصيحة امرأة وكانت عدي، حاتم) أخت بنت (َس
عاقلة. جزلة

ْفَت بالسرى، وسلم عليه الله صلى الله رسول مر َف َق فو
ّلمه، حاتم بنت سفانة له َلك رسول له: يا وقالت تك الله! ه

ْفَن الوافد، وغاب الوالد، ُن ْفَم عليك!. الله مّن علي، فا

ْفَن قال ُدك؟ً". لها: "َم ِف وا

حاتم!. بن له: عدي قالت

ورسوله!". الله من الفاّر لها: "ذلك قال

اليوما وتركها.. وفي وسلم عليه الله صلى فمضى
الرد. بنفس عليها ورد الكلما، بنفس وكلمته بها، مر التالي،

ْفَته: "قد ما بعد لها قال الثالث اليوما وفي ّلَم ْفَنُت ك َن م
من ثقُة هو من َتِجدي حتى بالخروج تعجلي ل لكن عليك،
بلدك". ليبلغك قومك،

ّفانة فقُالت قضاعة، أو بلّي من وفد جاء أياما وبعد س
ِدما رسول وسلم: يا عليه الله صلى للرسول َق وفد الله! 

وبلغ!. ثقُة فيهم لي قومي، من

ً وأعطاها وسلم، عليه الله صلى الله رسول فكساها مال
عدي أخاها وصلت حتى القُوما، مع وراحلة.. وخرجت ونفقُة

الشاما!. في حاتم بن

ّفانة وقفت له: وقالت ووبخته، ولمته عدي أخيها على س
عورتك وتركت وولدك، أهلك احتملت الظالم، القُاطع أنت
والدك!. بقُية
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ّية! ل لها: يا قال ًا، إل تقُولي ُأخ ما صنعت لقُد خير
ْفَرت، َك ْفَذر!. من لي ما ووالله َذ ُع

عندما معه يأخذها لم حيث بخطئه، لخته عدي اعترفا
إلى للقُدوما أخته دعته ثم السر، في أوقعها مما هرب،

وسلم، عليه الله صلى الله رسول على والوفود المدينة،
ّدر لنه الرجال. ُيقُ

في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عند عدي
:المدينة

الله صلى للرسول توجه وصلها ولما المدينة، عدي قدما
في يضع عدي وكان المسجد، في كان الذي وسلم، عليه
ًا عنقُه فضة. من صليب

عليه الله صلى الله رسول سمع المسجد دخل ولما
ْفَا قوله يتلو وسلم ُذو ّتَخ ْفَم تعالى: (ا ُه َباَر ْفَح ْفَم َأ ُه َن َبا ْفَه ًا َوُر َباب ْفَر أ

َ
ِه ُدوِن ّمن ّل ْفَلَمِسيَح ال ْفَبَن َوا َيَم ا ْفَر ْفَا َوَما َم ّ ُأِمُرو ْفَا ِإل ُدو ُب ْفَع َي ًا ِل َلـه ِإ

ًا) [التوبة: ].31َواِحد

ورهبانهم، أحبارهم اتخذوا والنصارى اليهود أن الله أخبر
ًا مريم ابن والمسيح الله. دون من أرباب

ًا، اتخذوهم كيف الية سمع لما عدي يفهم ولم أرباب
وأنهم الصلة، على العبادة حمل لذلك عبدوهم، وكيف
ّلوا ورهبانهم!. لحبارهم ص

وسلم، عليه الله صلى الله رسول على اعترض ولذلك
عبدناهم. ما قائالً: والله

العبادة، معنى وسلم عليه الله صلى الرسول لهم فوضح
ّلوا له: "لقُد وقال والتباع، الطاعة تعني هنا وأنها لهم أَح

عبادتهم فتلك فاتبعوهم الحلل، عليهم وحرموا الحراما،
لهم!".

قائالً: اسمه عن وسلم عليه الله صلى الرسول فسأله
الرجل؟ً". "من

حاتم!. بن قال: عدي

ورسوله!". الله من قال: "الفاّر
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بعض عليه وسلم عليه الله صلى الرسول طرح ثم
ُيقُربه قلبه، في ليؤثر التقُريرية، السئلة السلما. إلى و

َفّرك؟ً حاتم! ما بن عدي له: "يا قال يقُال: ل أن أفّرك أ
الله؟ً. إل إله من فهل الله؟ً إل إله

شيء وهل أكبر؟ً يقُال: الله أن أفرك أفّرك؟ً عدي: ما يا
الله؟ً". من أكبر

وسلم، عليه الله صلى الرسول بكلما عدي فتأثر
ُأعجب وكرمه. بشخصيته و

:وسإلم عليه الله صلى لهال رسإول بيت في عدي

ًا وسلم عليه الله صلى الرسول دعا ثم ليكون عدي
إلى متوجهين المسجد، من وخرجا بيده، فأخذ ضيفه،
البيت.

الله رسول كبيرة ضعيفة امرأة اعترضت الطريق وفي
رسول لها فوقف تسأله، واستوقفته وسلم، عليه الله صلى
ضيفه. وطالت معه وأوقف وسلم، عليه الله صلى الله

بأناة يكلمها وهو وسلم، عليه الله صلى الرسول مع وقفتها
الله صلى الرسول بتواضع عدي صدر.. وأعجب وسعة
منه الموقف هذا بين بأمته. وقاّرن ورحمته وسلم، عليه
الذين الملوك، وتكبر وتجبر ظلم من يعرفه ما وبين

لهم. شعوبهم ويستعبدون آلهة، أنفسهم يعتبرون

بملك!. هذا ما نفسي: والله في قال: فقُلت

عدي وسلم.. ونظر عليه الله صلى النبي بيت دخل ثم
ًا فيه يجد فلم البيت، متاع في غرفة البصر. كان يرد شيئ

صغيرة وسادة إل الرض على وليس تراب، أرضها صغيرة،
ُوها بالية، ْفَش ليف!. َح

إلى البالية الوسادة وسلم عليه الله صلى الرسول دفع
عليه الله صلى الرسول سيجلس عليها! أين ليجلس ضيفه

وسلم؟ً.

الوسادة، على هو يجلس أن لنفسه، عدي يقُبلها لم
الرض، على وسلم عليه الله صلى الله رسول ويجلس
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أن أمره وسلم عليه الله صلى الرسول ولكن أعادها، لذلك
واجب!. الضيف وإكراما ضيف، لنه عليها، يجلس

الله صلى الرسول وجلس الوسادة، على عدي جلس
هذا بين عدي الرض!. وقارن على أمامه وسلم عليه

وبين وسلم، عليه الله صلى الله رسول من الموقف
هذا ما نفسه: والله في وقال المتكبرة، الملوك مواقف
بملك!.

ًا عدي تأثر وسلم، عليه الله صلى الرسول بتواضع كثير
طالب كان لو أنه وعرفا الدنيا، في وزهده عيشه، وبساطة

بهذا كان ولما البساطة، بهذه حياته كانت لما زعامة
أكرما فقُد ويكرمهم، الخرين يقُدر كريم، إنه التواضع. ثم

هو! وبذلك يكرمه هو وها عليها، وأنفق ووصلها سفانة أخته
ًا عدي صار السلما!. من قريب

السلما، عن تبعده عدي، فيها يفكر أشياء هناك لكن
صلى الرسول ومواقف تبعده، أشياء وجذب، شد بين فصار

تقُربه!!. وسلم عليه الله

في يجول ما وسلم عليه الله صلى الله رسول ولمح
التي الشياء وعرفا وخواطر، وساوس من عدي نفس
السلما. وبين بينه تحول

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول بين الحوار
:حاتم بن وعدي

وعدي وسلم عليه الله صلى الله رسول بين حوار وجرى
حاتم. بن

عدي! وسلم: "يا عليه الله صلى الله رسول له قال
ِلم، ْفَس َلم!". أ ْفَس َت

دين!. على عدي: إني قال

منك!". بدينك أعلم قال: "أنا

مني؟ً. بديني أعلم وقال: أنت عدي فتعجب

من وسلم: "نعم. ألست عليه الله صلى فقُال
ْفَرباع تأكل وأنت الّركوسية؟ً قومك؟ً". ِم
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ربع والمرباع النصارى، فرق من فرقة والركوسية
قومه. زعيم لنه حق، وجه بدون يأكله عدي كان الغنائام،

: بلى.ًقائال السؤال على عدي أجاب

ل هذا وسلم: "فإن عليه الله صلى الله رسول له فقُال
دينك!". في لك يحل

عدي: نعم. قال

وسلم عليه الله صلى الرسول بمعرفة عدي فوجئ
أين منه! فمن عدي بدين قال- أعلم كما –به وإذا الدقيقُة،

المعلومات؟ً. بهذه له

ُد قائالً: لم ذلك على عدي علق ولذلك ْفَع قالها أن َي
لها!. فتواضعت

ُا يعد وسإلم عليه الله صلى الرسإول ثلثة عدي
:وعود

ًا وسلم عليه الله صلى الله رسول فاجأ ثم مفاجأة عدي
خواطر، من رأسه في يدور ما يعلم أنه أخبره بأن أخرى،
ًا له وقدما تردده، أسباب له وأزال حول صادقة وعود

السلما. مستقُبل

في الدخول من يمنعك ما أعلم عدي! أنا له: "يا قال
السلما!.

فقُر من تراه ما السلما، في الدخول من يمنعك
أعدائاهم! وِغنى المسلمين

المال يفيض حتى المر، هذا الله ليتمن عدي! والله يا
أحد!". يقُبله ل حتى المسلمين أيدي بين

من يمنعك الذي ما أعلم عدي! أنا له: "يا قال ثم
السلما!. في الدخول

قلة من تراه ما السلما في الدخول من يمنعك
عدوهم!. وكثرة المسلمين

الحيرة؟ً". رأيت عدي: هل يا
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أرها. ولم بها عجي: سمعت قال

الظعينة تسير حتى المر هذا الله ليتمن قال: "والله
الحراما، البيت إلى الحيرة ناقتها] من على المرأة [وهي

ًا تخافا ل أحد، معها ليس به، لتطوفا الله!". إل أحد

ّعار نفسي: أين في عدي: فقُلت قال الذين طيئ، ُد
الناس؟ً. وقتلوا الطريق قطعوا

من يمنعك الذي ما أعلم عدي! أنا له: "يا قال ثم
السلما!.

والسلطان الملك وجود من تراه ما السلما من يمنعك
قصور تفتح حتى المر هذا الله ليتمن أعدائاهم! والله بأيدي

للمسلمين!". كنوزه وتكون كسرى،

عليه الله صلى الرسول أن ظن وكأنه عدي، فاستغرب
ًا يعني وسلم ًا، حاكم الفرس، ملك كسرى وليس صغير
الزمان!. ذلك في دولة أقوى حاكم

قائالً: وسلم عليه الله صلى الرسول من فاستوضح
ْفَرُمز؟ً. بن كسرى ُه

وسلم: "نعم.. عليه الله صلى الله رسول له فقُال
هرمز!". بن كسرى

ًا أن وأيقُن بالسلما، عدي فاقتنع الله رسول هو محمد
دين في ودخل بالشهادتين، وسلم. فنطق عليه الله صلى
عليه الله صلى الله رسول بيت في زال ما وهو الله،

ًا. بإسلمه وسلم عليه الله صلى الرسول ففرح وسلم، كثير

الله رسول صحبة عنه الله رضي حاتم بن عدي وأحسن
وسلم. عليه الله صلى

حاتم بن عدي وسلم عليه الله صلى الله رسول وعد لقُد
وعود: ثلثة عنه الله رضي

بلد وفتح وانتشاره، السلما بانتصار وعدهالول: 
دولة أقوى الفرس، وهزيمة فيها، السلما وتمكين فارس،

بن كسرى قصور المسلمين ودخول الوقت، ذلك في
الله. سبيل في وإنفاقها وأمواله، كنوزه وأخذهم هرمز،
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واستتباب والخوفا، الخطر أسباب بإزالة وعدهالثاني: 
مختلف بين المسلمون ينتقُل بحيث والمان، المن

ًا الطرق أكثر بأمان.. وكانت المناطق العراق طريق خطر
أنفسهم على يأمنون ل فيها يسيرون الذين وكان مكة،–

واعتدائاهم عليها، الطرق قطاع لسيطرة وأهليهم، وأموالهم
يسلكونها. من كل على

ًا وسلم عليه الله صلى الرسول وعد عنه الله رضي عدي
الحيرة، من وتخرج ناقتها، تركب وحيدة، المرأة تسير أن

على آمنة وهي به، لتطوفا الحراما البيت إلى متوجهة
ًا تخافا ل ومالها، وعرضها نفسها ْفَلب ًا ول س ًا. ول نهب عدوان

يعيشها التي والحاجة الفقُر حالة بزوال : وعدهالثالث
سيكثر إذ الغنى، حالة محلها تحل بحيث المسلمون،

عن يبحثون وعندما المسلمين، أيدي بين المال ويفيض
ل عليهم المال َضُيعر وعندما يجدونه، ل عليه ينفقُون فقُير
وثراء!. غنى من فيه هم لما أحد، يقُبله

يقُول ل وسلم عليه الله صلى الرسول المعلوما: أن ومن
إليه، به أوحى الله، من بوحي وإنما عنده، من الكلما هذا

المشرق!!. السلما بمستقُبل وبّشره

:الوعود تلك تحقق عن يخبر حاتم بن عدي

الوعود هذه أن تاما يقُين على عنه الله رضي عدي وكان
ستتحقُق. الثلثة النبوية

وكان الحياة، عنه الله رضي حاتم بن بعدي امتدت ولقُد
أركان أحد كان حيث العراق، جبهة على الفتح قادة من

القُادسية، معركة في انتصر الذي المجاهد الجيش حرب
دخل حتى عنه الله رضي وقاص أبي بن سعد به وسار

المدائان.

عنه الله رضي حاتم بن عدي المجاهد القُائاد وشاهد
كنوزه ويأخذون كسرى، قصور يدخلون المسلمين

عليه الله صلى الرسول وعد عدي تذكر ذلك وأمواله.. عند
الله فحمد سنوات، سبع حوالي قبل له قطعه الذي وسلم،

وشكره.

ُقِضي الخطر، زال العراق فتح وبعد قطاع على و
بأمان، المسلمون يقُطعها آمنة، الطرق وصارت الطرق،
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امرأة عدي والقطار.. ورأى البلد مختلف بين ويتنقُلون
الحراما.. فتذكر البيت إلى الحيرة من متوجهة ناقتها، على
الله فحمد الثاني، وسلم عليه الله صلى الرسول وعد

وشكره.

ًا ضم مجلس في وجلس لهم فذكر المسلمين، من عدد
عليه الله صلى الله رسول بها وعده التي الثلثة الوعود
وسلم.

الله صلى الله رسول وعدني لهم: لقُد قاله مما وكان
وعد. كما منهما وعدان تحقُق وقد وعود، ثلثة وسلم عليه

في شاركت وقد كنوزه، وأخذ كسرى قصور بفتح وعدني
البيت إلى الحيرة من الظعينة تسير أن ذلك.. ووعدني

ًا تخافا ل الحراما ذلك. رأيت وقد الله، إلى أحد

المال سيفيض حيث وعد، كما الثالث يكون سوفا ووالله
أحد!. يقُبله ل حتى المسلمين، أيدي بين

رضي حاتم بن عدي وفاة بعد الثالث الوعد تحقُق وقد
السابعة السنة في الكوفة في وفاته كانت وقد عنه، الله

الله رضي الزبير بن الله عبد خلفة أثناء للهجرة، والستين
عنه. الله رضي سنة، وعشرين مئة عاش أن بعد عنه،

].75-60ص مستو، الدين لمحيي الطائاي، حاتم بن [عدي

*     *     *
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الفهرس

الول القسم

القرآنية الوعود يدي بين

الميعاد يخلف ل الله الول: إن الفصل

الحقُيقُة. هذه تقُرر آيات- 

الرعد سورة - من1

الحج سورة - من2

الروما سورة - من3

الزمر سورة - من4

عمران آل سورة - من5

ًا الله من أصدق الثاني: من الفصل ؟ًحديث

النساء سورة - من1

الزمر سورة - من2

النبياء سورة - من3

عمران آل سورة - من4

الحزاب سورة - من5

الباطل والوعد الحق الوعد الثالث: بين الفصل

الحق الله وعد في آيات- 

الباطل الشيطان وعد في آيات- 

الدنيا في أتباعه عن يتخلى الشيطان- 

الخرة في أتباعه عن يتخلى الشيطان- 
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الشيطان ووعد الله وعد بين- 

الجنة وأهل النار لهل الله وعد تحقُق- 

الله: بين وعد من الرابع: الموقف الفصل
المنافقين وتكذيب المؤمنين تصديق

الحزاب سورة في العاما الجو- 

الكبير والزلزال المؤمنون- 

فريقُان هلال وعد في الشاكون- 

حفر أثناء وسلم عليه الله صلى الرسول بشارات- 
الخندق

أصحابه معنويات يرفع وسلم عليه الله صلى الرسول- 

صلى الرسول وعد من والمؤمنين المنافقُين موقف- 
وسلم عليه الله

الميدان في والمؤمنون المنافقُون فعله ما- 

السلمي التاريخ في نمكرورا الموقفان- 

بالنص المطلقة الثقة الخامس: وجوب الفصل
القرآني

وصدق حق القُرآن في ما كل- 

السلما عليه إبراهيم على وسلما برد النار- 

المرابين على الله حرب آثار- 

منجية رابحة تجارة الجهاد- 

خارجي أذى مجرد اليهود ضر- 

والواقع اليات بين التوفيق- 

المعاصر وكيانهم اليهود ذلة- 
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المعاصر وواقعنا المؤمنين نصر- 

المستقبلية الخبار السادس: تحقق الفصل
القرآن في

القُرآن في الثلثة الغيب عوالم- 

القُرآن في المستقُبل غيب تحقُق- 

الفرس على الروما انتصار- 

ًا لهب أبي موت-  كافر

القُرآن معارضة عن البدي الكفار عجز- 

مكة في الكفار يغشى الدخان- 

بين المواجهة السابع: اسإتمرار الفصل
والكافرين المسلمين

الحق على وحدهم المسلمون- 

للمسلمين الخير يحبون ل الكفار- 

المسلمين ارتداد على الكفار حرص- 

للمسلمين الكفار حسد- 

المسلمين؟ً عن الكفار يرضى متى- 

الكافرين وصفات المؤمنين صفات من- 

المسلمين على الكافرين نقُمة- 

للمسلمين الكفار - عداوة

للمسلمين الكفار قتال استمرار- 

المسلمين قتال من الكفار هدفا- 

للكفار ينهاجوالم المؤمنين صفات- 
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المؤمنين يبشر الثامن: القرآن الفصل
الصالحين

المؤمنين أتباعه يبشر موسى- 

المؤمنين يبشر القُرآن- 

الصالحين العباد بتبشير المر- 

والخرة الدنيا في للولياء البشرى- 

للصابرين البشرى- 

المجاهدين للمؤمنين البشرى- 

والنجاة والربح بالفوز البشرى- 

الثاني القسم

المكية السور في القرآنية الوعود

النعاما سإورة في القرآني الول: الوعد الفصل

بدر غزوة في بالهزيمة الكفار تهديد- 

السلما حرب في خاسرون الكفار- 

العواقب في يفكرون ل الكفار- 

القُرآنية بالوعود الكفار تكذيب- 

القُرآنية الوعود وتحقُق استقُرار- 

الله بعذاب موعودون الكفار- 

عامل! إني مكانتكم على اعملوا- 

سإورة في القرآني الثاني: الوعد الفصل
العراف

الثلثة الجال عن الحديث- 
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إنسان كل أجل- 

أمة كل أجل- 

الدنيا الحياة أجل- 

وتعاقبها مالم تدافع- 

والنصر بالفرج أتباعه يعد موسى- 

المم بين الوراثة إلى يشير موسى- 

الرض إسرائايل بني يورث الله- 

الرض بوراثة المسلمين وعد- 

يونس سإورة في القرآني الثالث: الوعد الفصل

المؤمنين واستخلفا الظالمين إهلك في الله سنة- 

بالقُرآن الكفار تحدي- 

القُرآن بوعود الكفار تكذيب- 

القُرآن في للتأويل معنيان- 

بالنصر القُرآنية للوعود العملي التأويل- 

العذاب الكفار انتظار- 

والنجاة النصر المؤمنين انتظار- 

الوعد يتحقُق حتى روالصب التباع- 

هود سإورة في القرآني الرابع: الوعد الفصل

للمتقُين العاقبة- 

الستخلفا في الله سنة- 

الموعود وارتقُاب المتواصل العمل- 
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الظالمين أخذ في الله سنة- 

المؤمنين قلوب تثبيت في الوعد أثر- 

سإورة في القرآني الخامس: الوعد الفصل
يوسإف

صغير وهو يوسف رؤيا- 

ليوسف الله وعد- 

العزيز بيت في ليوسف الصغير التمكين- 

الرض خزائان على ليوسف الكبير التمكين- 

له الله وعد وتحقُيق إخوانه يواجه يوسف- 

الرؤيا ليوسف يحقُق الله- 

الله وعد بتحقُيق يعقُوب ثقُة- 

الستيئاس بعد النصر- 

سإورة في القرآني السادس: الوعد الفصل
إبراهيم

وأعدائاهم الرسل بين جرى مما- 

اليات تقُررها التي الحقُائاق بعض- 

المؤمنين ونصر الظالمين إهلك في الربانية السنة- 

الخبيثة والكلمة الطيبة بالكلمة التمثيل- 

النسان على والكفر السلما أثر- 

والشجرة الكلمة في السلف أقوال من- 

الطيبة والشجرة السلما قوة- 

البشرية حياة في للسلما بالتمكين الله وعد- 
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السلما على القُضاء في العداء فشل- 

الشجرة ثمار هم الصحوة شباب- 

ً ليس الله-  الظالمين عن غافل

وعده أولياءه يخلف ل الله- 

سإورة في القرآني السابع: الوعد الفصل
السإراء

إسرائايل لبني كبيران إفسادان- 

وإزالتهما بالفسادين الله وعد- 

الول الفساد وقوع- 

الول الفساد أزالوا الذين هم وأصحابه الرسول- 

الثاني الفساد بوقوع القُرآني الوعد تحقُق- 

الثاني الفساد بإزالة القُرآني الوعد- 

الهجرة أثناء وسلم عليه الله صلى لرسوله الله وعد- 

الوعد ذلك في السلف أقوال من- 

مكة إلى رسوله الله رد- 

يحطم وهو وسلم عليه الله صلى الرسول قال ماذا- 
الصناما؟ً

الزهوق للباطل الحق إزهاق- 

سإورة في القرآني الثامن: الوعد الفصل
النبياء

وعده رسله صدق الله- 

والباطل الحق بين الصراع في الربانية السنة- 

الباطل يدمغ الحق- 
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أطرافها من الرض إنقُاص معنى- 

أخرى وإنشاء دول بإزالة الوعد- 

والزبور التوراة في الرض وراثة- 

الزبور؟ً في الوعد لماذا- 

للعابدين الرض وراثة- 

سإورة في القرآني التاسإع: الوعد الفصل
الروما

الفرس على الروما بانتصار الوعد- 

الروما انتصار على للمشرك بكر أبي مراهنة- 

تحقُقُا وعدان اليات في- 

والنصر الغلبة بين- 

الله وعد إلى والكافرين المؤمنين نظرة- 

الله وعد تحقُق انتظار على الصبر- 

الله وعد تحقُق استعجال عدما- 

سإورة في القرآني العاشر: الوعد الفصل
القمر

السورة موضوع- 

بالهزيمة الكفار تهديد- 

الله من بقُدر الكافرين وهزيمة المؤمنين نصر- 

الكافرين على بالنصر المؤمنين وعد- 

وعده؟ً لهم الله حقُق متى- 

وعده إنجاز ربه يسأل الرسول- 
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بدر في الوعد إنجاز عن يخبر عمر- 

الثالث القسم

المدنية السور في القرآنية الوعود

البقرة سإورة في القرآني الول: الوعد الفصل

المم باقي على الشاهدة الوسط المة- 

القُيامة يوما إلى الكفار فوق المؤمنون- 

الكفار فوق المؤمنين كون شرط- 

والضراء بالبأساء المؤمنين إصابة- 

الله؟ً نصر التساؤل: متى معنى- 

الله نصر بقُرب الوعد- 

للمسلمين الكفار قتال استمرار- 

آل سإورة في القرآني الثاني: الوعد الفصل
عمران

الكفار وحسرة خسارة- 

عبرة بدر في الكفار هزيمة- 

المجاهدين عباده بنصر الله وعد- 

الكفار فوق عيسى أتباع- 

السلما عليه عيسى اتبعوا الذين هم من- 

المم خير ةالمسلم المة- 

المسلمة المة لمنهاج المعاصرة المم حاجة- 

المسلمين على القُضاء الكفار هدفا- 

سطحي أذى مجرد الكفار ضر- 
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الصادقين المجاهدين أماما الكفار هزيمة- 

لهم الممدودة والحبال اليهود ذلة- 

للمسلمين العداء عداوة- 

الكفار لنفسيات قرآني تحليل- 

الكفار لمواجهة والتقُوى الصبر- 

سإورة في القرآني الثالث: الوعد لصالف
المائدة

النعمة وإتماما الدين بإكمال البشرى- 

السلما على القُضاء من الكفار يأس- 

ضده الفاشلة حربهم استمرار- 

الكافرين المسلمون يخشى ل- 

السلما عن معاصرة ردة- 

المجاهدون الصحوة شباب- 

الغالبين الله حزب صفات- 

سإورة في القرآني الرابع: الوعد الفصل
النفال

بهم سخرية قريش دعاء استجابة- 

المعاصرين لعدائانا نقُوله ما- 

للمسلمين حربهم في الكفار خسارة- 

السلما لحرب المرصودة المعاصرة الموال- 

سإورة في القرآني الخامس: الوعد الفصل
التوبة

الكفار قتال وجوب- 
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بأفواههم الله نور إطفاء على الكفار حرص- 

حربهم في للكفار مضحكة صورة- 

نوره يتم أن إل الله يأبى- 

باطل سواه وما الحق دين وحده السلما- 

كله الدين على الحق دين إظهار- 

غيره على السلما لظهار مظهران- 

للسلما المعاصر الفكري الظهار- 

الحسنيين إحدى ينالون المسلمون- 

المسلمين؟ً من الكفار ينتظر ماذا- 

للمسلمين المستقُبل بأن الكفار تحدي- 

سإورة في القرآني السادس: الوعد الفصل
الحج

بالنصر القُرآني الوعد- 

المؤمنين عن يدافع - الله1

بالجهاد المظلومين للمؤمنين - الذن2

بالنصر المظلومين للمؤمنين - الوعد3

مجرمون معتدون - الكفار4

الناس بين التدافع في الله - سنة5

المؤمنين نصر في الله - سنة6

والتمكين النصر - شرط7

المور عاقبة - لله8

السورة وعود تحقُق- 

)276(والجهاد التوحيد منبر



وعود القرآن 
بالتمكين للسإلما

النور سإورة في القرآني السابع: الوعد الفصل

الوعد تحقُق عن كثير ابن كلما- 

القُرآني الوعد تحقُق استمرار- 

الصالحات وعملوا آمنوا لمن الوعد- 

الرض في المؤمنين باستخلفا الوعد- 

للدين بالتمكين الوعد- 

الخوفا بعد بالمن الوعد- 

الثلثة الوعود نحقُق شرط- 

محمد سإورة في القرآني الثامن: الوعد الفصل

الحرب بأوزار المراد- 

أسرى وأخذهم الكفار قتال- 

أوزارها؟ً الحرب تضع متى- 

الساعة قياما قرب حتى الجهاد استمرار- 

الكافرين تدمير في المطردة الله سنة- 

بالنصر الصادقين المؤمنين مع الله- 

الفتح سإورة في القرآني التاسإع: الوعد الفصل

مبين فتح الحديبية صلح- 

شديد بأس أولي كفار بقُتال الوعد- 

زماننا لكفار شامل الوعد- 

الكفار من بالغنائام الوعد- 

المعجلة؟ً بالغنائام المراد هو ما- 
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كانوا أينما بالكفار أحاط الله- 

تتخلف ل الكفار في الله سنة- 

العمرة بأدائاه وسلم عليه الله صلى الرسول رؤيا- 

القُضاء عمرة في الوعد تحقُق- 

القُريب والفتح المبين الفتح بين- 

البشر وعلم الله علم بين- 

كله الدين على السلما بإظهار الوعد- 

سإورة في القرآني العاشر: الوعد الفصل
المجادلة

ورسوله الله يحادون الكفار- 

الكفار وذل بكبت الله وعد- 

ربانية سنة الكفار كبت- 

خاسرون الشيطان حزب- 

مهزومون أذلون الكفار- 

وذلهم الكفار كبت بين الجمع- 

لدينه الغلبة الله كتب- 

للنصر أساسيان عاملن- 

العزيز القُوي الغالب الله- 

سإورة في القرآني عشر: الوعد الحادي الفصل
الحشر

النضير بني يهود إجلء في السورة نزول- 

ًا اليهود إجلء-  لهم عقُاب
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ليهودل جرى ما من العتبار- 

بعدهم ومن النضير بني بين الشبه وجوه من- 

والمنافقُين اليهود بين التحالف- 

واليهود المنافقُين وجبن كذب- 

اليهود بين والفرقة العداوة- 

سإورة في القرآني عشر: الوعد الثاني الفصل
الصف

وافترائاهم لكذبهم الكتاب أهل ظلم- 

السلما في الكتاب أهل دخول وجوب- 

للسلما الكتاب أهل حرب- 

بأفواههم الله نور إطفاء يريدون- 

السلما؟ً على يقُضون ل لماذا- 

دينه وناصر نوره متم الله- 

كله الدين على السلما بإظهار الوعد- 

والتوبة الصف سورتي في السلما إظهار- 

الخاتمة

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وعود من

السلما بانتصار مبشرة أحاديث- 

بن لخباب وسلم عليه الله صلى الله رسول  وعدأولً-
عنه الله رضي الرت

الدعوة طريق لخباب يبين الرسول* 

ًا يعد الرسول*  بالنصر خباب
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ًا بن لسراقة وسلم عليه الله صلى الله رسول - وعدثاني
عنه الله رضي مالك

الحادثة يروي مالك بن سراقة* 

كسرى بسواري لسراقة الرسول وعد* 

مالك بن سراقة يدي في كسرى سوارا* 

ًا بن لعدي وسلم عليه الله صلى الله رسول - وعودثالث
عنه الله رضي حاتم

وسلم عليه الله صلى الرسول جيش من يهرب عدي* 

في وسلم عليه الله صلى الله رسول عند عدي* 
المدينة

وسلم عليه الله صلى الله رسول بيت في عدي* 

بن وعدي وسلم عليه الله صلى الله رسول بين الحوار* 
حاتم

ًا يعد وسلم عليه الله صلى الرسول*  وعود ثلثة عدي

دوالوع تلك تحقُق عن يخبر حاتم بن عدي* 

الفهرس

السلسلة هذه من صدرت كتب

للمؤلف صدرت كتب
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)القرآن (كنوز سإلسلة من صدرت كتب

القُرآن. مع للتعامل مفاتيح- 1

اليمان. ظلل - في2

القُرآن. خلل من اليهودية - الشخصية3

اليات. بعض فهم في - تصويبات4

القُرآن. في السابقُين قصص - مع5

قرآنية. - لطائاف6

أحداث. وتحليل وقائاع القُرآني: عرض - القُصص7

وتوجيه. القُرآن: تحليل في النبياء - مواقف8

القُرآن: في وسلم عليه الله صلى الرسول - عتاب9
وتوجيه. تحليل

وبيان. القُرآن: تفسير في العجمية - العلما10

للسلما. بالتمكين القُرآن - وعود11
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صدورها وفق مرتبة للمؤلف صدرت كتب

الحي. الشهيد قطب سيد- 1

قطب. سيد عند الفني التصوير - نظرية2

قطب. سيد بمنظار الداخل من - أمريكا3

القُرآن. ظلل إلى - مدخل4

القُرآن. ظلل في الحركي - المنهج5

الميزان. في القُرآن ظلل - في6

القُرآن. في للتعامل - مفاتيح7

اليمان. ظلل - في8

القُرآن. خلل من اليهودية - الشخصية9

اليات. بعض فهم في - تصويبات10

القُرآن. في السابقُين قصص - مع11

القُرآن. إعجاز في - البيان12

المعاصر. للمسلم - ثوابت13

معاصرة. - إسرائايليات14

الستشهاد. إلى الميلد من قطب - سيد15

قرآنية. - لطائاف16

القُرآن. - هذا17

الفلسطينية. القُضية حول قرآنية - حقُائاق18

والستشهاد. الستخلفا بين الراشدون - الخلفاء19

القُرآن. في والتأويل - التفسير20
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القُرآن. في والمتبوعون - التباع21

والتطبيق. النظرية بين الموضوعي - التفسير22

التواقة. النفس لدى البراقة - الخطة23

7-1وتهذيب:  تقُريب الطبري - تفسير24

وسلم. عليه الله : صلىّلغالمب - الرسول25

.4-1القُرآني:  - القُصص26

النحاس. لبن الجهاد فضائال - تهذيب27

المفسرين. بمناهج الدارسين - تعريف28

الطحاوية. العقُيدة شرح من السنية - القُبسات29

المجاهد. والداعية الناقد قطب: الديب - سيد30

الصحابة. جهاد من - صور31

الرباني. مصدره ودلئال البياني القُرآن - إعجاز32

وتوجيه. القُرآن: تحليل في النبياء - مواقف33

القُائاد. المجاهد وقاص: الداعية أبي بن - سعد34

قطب. سيد بمنظار المريكية - الحرب35

السلما. عليه آدما - سيرة36

المريكاني. والسلما الرباني السلما - بين37

التوراة. عن القُرآن - حديث38

القُرآن: في وسلم عليه الله صلى الرسول - عتاب39
وتوجيه تحليل

وبيان. القُرآن: تفسير في العجمية - العلما40

للسلما. بالتمكين القُرآن - وعود41
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*     *     *
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