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 سورة البقرة

 المحاضرة الثامنة عشر

 اآلٌات من 97 : 105

ِ َنْحَمُدهُ َوَنْسَتِعٌُنُه َوَنْسَتْغِفُرهُ َوَنُعوُذ بِاّلِل ِمْن ُشُروِر  إن اْلَحْمُد ّلِِله
َئاِت  ٌِّ ٌُْضلِلْ أنفُِسَنا َوِمْن َس ْهِدِه هللا َفال ُمِضله لَُه َوَمْن  ٌَ أَْعَمالَِنا َمْن 

َوْحَدهُ ال َشِرٌَك لَُه َوْأْشَهُد أن ْشَهُد أن ال إِلََه إاِل هللا َفال َهاِدَي لَُه َوأَ 
ًدا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ    ..ُمَحمه

 إبراهٌم، على صلٌت كما محمد، آل وعلى محمد، على صل اللهم
 باركت كما محمد، آل وعلى محمد، على وبارك إبراهٌم، آل وعلى
...مجٌد حمٌد إنك العالمٌن، فً إبراهٌم آل وعلى إبراهٌم، على  

 

 

 

 

 هؤالءل محمد ٌا قل فٌقول ملسو هيلع هللا ىلصالنبً وجل عز هللا ٌخاطب ابتداءً 

 فً الحق لهم لٌسأنه  جبرٌل ٌعادون الذٌن - الٌهودأي  - القوم

.العداوة هذه  

؟ العداوة ههذ سبب ما ولكن -  

 :قال المفسرٌن شٌخ الطبري جرٌر ابن جعفر بوأ ماماإل هلأ جمعأ

 ٌةاآل هذه نأ على اجمٌعً  -المحمود التفسٌر هلأ يأ - التأوٌل

 عدو   جبرٌل نأ بسبب زعمهم سرائٌلإ بنً من للٌهود اجوابً  نزلت

ًّ  ومٌكائٌل لهم ؟ماذال!!!   لهم ول  

ا َكانَ  َمن قُل  "  ِرٌلَ  َعُدّوّٗ ِجب  ُهۥ لِـّ لَُهۥ َفإِنه بِكَ  َعلَى   َنزه نِ  َقل  ِ  بِإِذ   ٱّلِله

ا قّٗ نَ  لَِّما ُمَصدِّ  ٌ هِ  َب  ٌ َد ى ٌَ َرى   َوُهدّٗ ِمنٌِنَ  َوُبش  ُمؤ  "( 97) لِل   
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أما  والحرب شدةالب ٌأتً جبرٌل نأل التً قٌلت: قوالاأل بعض

 حٌاة به المطر اوهذ ؛والمطر رطْ بالقَ  ٌنزلف السالم علٌه مٌكائٌل

.وضاللهم الفاسد زعمهم من اوهذ ،المخلوقات  

:مالك بن أنسه روا الذي الحدٌث المعنى اهذ وشاهد  

ًِّ  َمْقَدمُ  َبلََغه َساَلم   بنَ  هللاِ  عبدَ  أنه ) ب  عن فَسألَه فأتاه، المدٌنَة، ملسو هيلع هللا ىلصالنه

عَلُمها ال أشٌاءَ  عن ساِئلُكَ  إنًِّ: قال أشٌاءَ  ، إاله  ٌَ ًٌّ لُ  ما: قال نب  أوه

اعِة؟ أشراطِ  لُ  وما السه ِة، أهلُ  ٌأُكلُه طعام   أوه  الَولَدِ  بالُ  وما الَجنه

نِزعُ  نِزعُ  والَولَدِ  أبٌه، إلى ٌَ ه؟ إلى ٌَ  جبرٌلُ  بهنه  أخَبَرنً: قال أُمِّ

لُ   ا أوه آنًِفا، قال ابنُ  َساَلم  : فذلكَ  َعُدو   الٌهودِ  ِمن المالئكةِ ، قال: أمه

اعِة، أشراطِ  لُ  الَمغِرِب، إلى الَمشِرقِ  ِمن َتحُشُرهم فنار   السه  وأوه

ِة، أهلُ  ٌأُكلُه طعام   ، َكبِدِ  زٌادةُ  الَجنه ا ُحوت   ماءُ  َسَبقَ  فإذا الولَُد، وأمه

ُجلِ  ُجِل، ماءَ  المرأةِ  ماءُ  َسَبقَ  وإذا الولَُد، َنَزعَ  المرأِة، ماءَ  الره  الره

[الشٌخٌن شرط على صحٌح إسناده ].(.الولَدُ  َنَزَعتِ   

 جبرٌل ٌعادون فكانوا( المالئكةِ  ِمن الٌهودِ  َعُدو   فذلكَ ) :الشاهد

ٌّن ف ،السالم علٌه  َمن قُل  ) وقال الضالل هذا وتعالى سبحانه هللاَب

ا َكانَ  ِرٌلَ  َعُدّوّٗ ِجب  ُهۥ لِـّ لَُهۥ َفإِنه بِكَ  َعلَى   َنزه .(َقل   

 

ُهۥ) لَُهۥ َفإِنه بِكَ  َعلَى   َنزه   (َقل 

 ورّدده فسمعه ملسو هيلع هللا ىلصالنبً على بالقرآن السالم علٌه جبرٌل نزل هل

  ؟ملسو هيلع هللا ىلصعلى قلب النبً بالقرآن جبرٌل نزل مأ ،أمته وبلّغه وحفظه

بِكَ (، وفً سورة الشعراء قال تعالى  َلُهۥ َعلَى   َقل  - هنا فً اآلٌة )َنزه

ُمنِذِرٌنَ   بِكَ  لَِتُكونَ  ِمنَ  ٱل  َِمٌنُ )193( َعلَى   َقل  وحُ  ٱأل  ) َنَزلَ  بِهِ  ٱلر 

(194))  
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فدلت اآلٌات على أن القرآن نزل على القلب، لكن ال ٌصح أن نأخذ 

 الحكم الشرعً من دلٌل واحد فقط..

 ٌأخذ نأ ٌنبغً الإلٌها:  االنتباه العلم طالب على ٌجب ملحوظة

 وأ بتفسٌرها ٌأتًمن اآلٌات أو األحادٌث ثم  واحدا دلٌالالطالب 

 علمٌة مسألة أي نأ عنهم معلوم العلم هلفأ ،نفسه من ٌفسرها

 فً احكمً  صدرأ نأ ٌصح ال ألنه أوال؛ دلةاأل جمع منلها  البد

.دلةاأل جمع بدون هللا شرع  

- ففً هذه اآلٌة قد ٌُ قال أن القرآن نزل على قلب النبًملسو هيلع هللا ىلص وهذا 

غٌر صحٌح، فأكثر األمة على أنه أُ نزل علٌه ال على قلبه؛ ألن 

 ،جبرٌل من ملسو هيلع هللا ىلصالنبً سمعه القرآن نأ على تدل رخَ أُ  ٌاتآ هناك

 ذنهبأ سمعهف ؛ولسانه وسمعه قلبه فً هوحفظ معه ٌردده وكان

  .امعً  الثالثة ،قلبه فً وحفظه بلسانه وردده

ك   اَل ) القٌامة سورة فً ذلك ودلٌل - َجلَ  لَِساَنكَ  بِِهۦ ُتَحرِّ  بِِهۦٓ لَِتع 

َنا إِنه ( 16)  ٌ َعُهۥ َعلَ َءاَنُهۥ َجم  هُ  َفإَِذا( 17) َوقُر  َن  بِع   َقَرأ  َءاَنُهۥ َفٱته  قُر 

َنا إِنه  ُثمه ( 18)  ٌ اَنُهۥ َعلَ ٌَ على  ملسو هيلع هللا ىلصالنبً حرص شدة منف ((19) َب

 حفظه ٌرٌد به؛ عجلوٌ وٌكرر جبرٌل مع ٌردد كان حفظ القرآن

 قلبه فً سٌثبتو سٌحفظه نهأ ملسو هيلع هللا ىلصالنبً هللا فطمأن ،إٌاه حبه من

.وأمره بعدم التعجل ألمته وجه كملأ على بلغهوسٌ ذهنهو عقلهو  

 القلب فً فٌثبت ٌنزل القرآن نأل ؟بالذكر القلب اذً إ صّ خَ  فلماذا - 

 نرى عندما نقول مثال فنحن؛  الحفظ محل فهو المعانً فٌه وتثبت

 يأ (قلب ظهر عن هنقول عنه )حفظ القرآن حفظ تقنأ اشخصً 

.قلبه فً ثابت  
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ُهۥ) لَُهۥ َفإِنه بِكَ  َعلَى   َنزه ( َقل   

هُ )األولى فً كلمة  الهاء َلهُ )الثانٌة فً كلمة  الهاءو (َفإِنه  على( َنزه

 مَ ن تعود؟   قوالن للعلماء:

القول األول: الهاء األولى عائدة على )جبرٌل( والهاء الثانٌة 

  .(القرآن) على عائدة

 لشأنه أنه تفخٌم السالم علٌه جبرٌل اسم ذكروفّسروا عدم  -

 قوله مثل بمكان، وذلك والمعرفة الشهرة من؛ فهو مرهأل وتعظٌم

ٖة...{ معروف أنها األرض. ِرَها ِمن َدآبه  تعالى:} َما َتَركَ  َعلَى   َظه 

القول الثانً: المعنى فإن هللا نزّ ل جبرٌل علٌه السالم ال أنه نزل 

.نفسه من  

 نزلجبرٌل أًٌضا ف ولاأل المعنى لو حتى ،متقاربان والمعنٌان -

.هللا ذنبإ  

  

ا َكانَ  َمن قُل  ) ِرٌلَ  َعُدّوّٗ ِجب  ُهۥ لِـّ لَُهۥ َفإِنه بِكَ  َعلَى   َنزه نِ  َقل  ِ  بِإِذ  (ٱّلِله  

 أٌن جواب الشرط فً اآلٌة؟ عند أهل العلم لها ثالثة أوجه:

 من أحد جبرٌل عادى إنأن تقدٌر جواب الشرط )الوجه األول:   

 ؛وجه كل من فاسدة العداوة هذهف( لمعاداته وجه فال الكتاب أهل

 عز هللا عند من بالوحً نزل هو ،نفسه تلقاء من ٌنزل لم جبرٌلف

 نأ ٌنبغً فال ،ٌبلغه فٌما معذور والمأمور ،مأمور هوو وجل

 ؟!! عنده من الرسالة هل!! برسالة لً ٌأتً شخص من غضبأ

 كملأ على بها مرأُ  التً الرسالة بإٌصال قام نهأ مشكور نهإ بل

.القرآن وهو المبٌن والنور والهداٌة البشارة تحمل والتً وجه  
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 فالسبب أحد عاداه إنأن تقدٌر جواب الشرط )الوجه الثانً:    

 وهم له، وموافًقا لكتابهم، مصدًقا القرآن علٌك نزل أنه عداوته فً

 ٌعادونه كانوا إن الٌهود أن بٌن تعالى أنه أي( للقرآن كارهون

 اتصدٌقً ونبوتك  على برهانا الكتاب علٌك نزل ألنه ؛ذاك لهم فٌحق

 هأنوٌعتقدون ٌكرهونه مما ٌجعلهم  ،التوراة من ٌدٌهمأ بٌنلما 

 وهً جبرٌل برسالة علٌهم الحجة قٌمتأ فقد !! هذاكل  فً السبب

.ملسو هيلع هللا ىلصالنبً على القرآن نزول   

 (كمبغٌظ موتوا) وتقدٌره وفمحذ الشرط جواب قٌلالوجه الثالث: 

ٌّن  سٌنزل والقرآن ،ستنزل فالرسالة ٌُب  كموأخطاء ضاللكمو

.ٌشاء ما ٌفعل وهللا ،وكفركم وعنادكم  

  .لقبَ ٌُ  منها وكل متقاربة الثالثة قوالاأل وهذه *** 

       والناس فً مسألة المالئكة أصناف وطوائف:- 

 طائفةو الٌهود: وهم المالئكة ٌسبون الناس من صنف هناك -1

(.شٌعة)الروافض من  

. ناٌّ بَ  كما لنا عدو وقالوا جبرٌل كرهوا :الٌهودف*   

 نسأل !! بالخٌانة ووصفوه جبرٌل كرهوا :الروافض من وطائفة*

 بالرسالة نزل نهأ فٌقولون -وهللا الٌهودمن  شدأ - السالمة هللا

ًّ ) على بها ٌنزل نأ المفروض من وكان ملسو هيلع هللا ىلصمحمد على (  !!عل  

 ؟ هللا ٌن!  فأ خان نهأ -هذا وصفكحّد  على- جبرٌل كان نإ :الرد

 اٌضً أ ّلِل نسبت وكأنك بهذا نتبل أ ؟!!وجل عز هللا ٌنمعه لم لماذا

. الخٌانة من سٌمنعه سٌخون جبرٌل نأ علم ذاإ هللا نأل ؛العلم عدم

.الشكر تستحق لنعمة نهاإ وهللا والتفكٌر العقل نعمة على هللا نحمد  
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 المالئكة عبدوا هذا من النقٌض على الشرك هلأ من طائفة -2

مَ  سبأ سورة فً تعالى قال و  ٌَ ُشُرُهم   }َو ح  ا ٌَ قُولُ  ُثمه  َجِمٌعّٗ ئَِكةِ  ٌَ
ٓ َملَ   لِل 

َنا ِمن   ٌ َنكَ  أَنتَ  َولِ َح  ُبُدونَ  )40( َقالُواْ  ُسب  ع  ٌَ اُكم   َكاُنواْ   ٌه ُؤاَلٓءِ  إِ
ٓ أََه 

ُبُدونَ  َكاُنواْ  َبل   ُدونِِهم   ع  ِجنه   ٌَ َثُرُهم ٱل  ِمُنونَ  ِبِهم أَك  ؤ  .{(41) م  .  

 المالئكة نأ عرفوا :سالمواإل ٌماناإل هلأ المنصورة الطائفة -3

 مرهمأ ما هللا ٌعصون ال ،نور من هللا همقَ لَ خَ  ،المكرمون عباده

َرُمونَ  ِعَباد   }َبل  : تعالى قال ،ٌؤمرون ما وٌفعلون ك   .)األنبٌاء({(26)م 

.مراأل فً توسط هناك ٌكون ذاإ -  

..نعم ؟ مالئكة سماءبأ حدأ تسمٌة ٌصح هل                 

ا والدلٌل على ذلك   نعم ؟ خازن النار(مالك) لو حتى ًٌ أن صحاب

عنه هللا رضً صعصعة بن مالك سمىٌُ  ملسو هيلع هللا ىلصكان على عهد النبً   

 وجد ذاإ ملسو هيلع هللا ىلصالنبً نأ نةالسُ  فً وردفقد  ،اسمه ملسو هيلع هللا ىلصالنبً ٌغٌر ولم

 ذلك دلّ ف ،اسمه ٌغٌر كان كراهة به وأ للشرع موافق غٌر ااسمً 
.الجواز على  

 

  

 

ئَِكتِِهۦ)طالقاإل على المالئكةهللا عز وجل  رَ كَ ذَ 
ٓ  خصص ثم (َوَملَ 

ِرٌلَ ) فقال لَ  َوِجب    ؟ الفائدة فما (َوِمٌَكى 

القول األول: أن ذلك من باب عطف الخاص على العام والذي ٌفٌد 

)وهذا هو طالقاإل على المالئكةهللا  رَ كَ ذَ  فلما ؛والتفضٌل التشرٌف

 ذلك دلّ  )وهذا هو الخاص( ومٌكائٌل جبرٌل علٌهم عطفالعام( 

.المالئكة شرفأ ومن هللا رسل شرفأ نهمأ على  

 الفتة

ا َكانَ  َمن"  ِ  َعُدّوّٗ ه ئَِكتِِهۦ ّلِلِّ
ٓ ِرٌلَ  َوُرُسلِِهۦ َوَملَ  لَ  َوِجب  َ  َفإِنه  َوِمٌَكى 

 ٱّلِله

فِِرٌنَ  َعُدّو   َك  "(98) لِّل   
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ًّ  بكر بًأل قال بدر غزوة فً النبً أن على ذلك:والدلٌل     وعل

 عظٌم   ملَك   وإسرافٌلُ  مٌكائٌلُ  اآلخرِ  ومعَ  ، ِجبرٌلُ  أحِدُكما )معَ 

( ٌشَهدُ :  قالَ  أو القتالَ  ٌشَهدُ  فه [308/2 أحمد مسند/ صحٌح ]إسنادهالصه  

القول الثانً: قٌل خُ صّ وا بالذكر ردً ا على الٌهود الذٌن كانوا 

نوأ العقٌدة هذه فساد هللا نفبٌّ  ،مٌكائٌل وٌمجدوا جبرٌل ونٌسبّ   

 قال كما -علىوأ فضلأ ربما بل ،مٌكائٌل كمنزلة منزلة له جبرٌل

 وحٌاة نساناإل حٌاة فٌه الذي بالوحً ٌنزل نهأل -العلماء بعض

 ملك مٌكائٌل ماأ ،النعٌم جنات فً بدٌناآل بدأ خلوده وسبب الروح

 مورأ يأ ،المخلوقات حٌاة فٌهالذي  بالقطر ٌنزل ولكن اٌضً أ عظٌم

.امظَ عِ  هللا مالئكة كل كان ن، وإفقط دنٌوٌة  

  

َ  َفإِنه ) 
فِِرٌنَ  َعُدّو   ٱّلِله َك  (لِّل   

 أو المالئكة، من ملًَكا أو تعالى، هللاَ  عاَدى َمن أنه  تعالى أخبر 

ُسل من رسواًل   كافر، فهو -سٌأتً تفصٌل الرسل فً النساء-الر 

..كافر كله  ٌُعادي تعالى وهللا  

  **** استطراد:

 كٌف :ٌسألونه فكانوا الصوفً للمنهج جٌروّ  كان شخاصاأل حدأ

 نهمأ وكٌف لمنهجه جٌروّ  نأ حبفأ .. !!نمتشددو السلفٌٌن نأ

 منهم أًٌضا الكفار حتى اجمٌعً  الناس ٌحبون نهموأ ..مختلفون

 نحبهم !!

َ  َفإِنه ) ٌقول هللا كان نإ... الرد
فِِرٌنَ  َعُدّو   ٱّلِله َك   ناأ قولكٌف أ (لِّل 

  ؟!الكافر حبأ
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- والجماعة السنة هلأ منهج عن ٌحٌد شخص يأ مشكلة وهذه -

 نقادٌنمُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا رسول وقال هللا قال نقول نحن -مسماه كان اًٌّ أ

 من السلف قوالأل بعٌنتّ مُ  ،وسنة قرآن من الشرع حكاموأ وامرأل

 هو اوهذ والسنة القرآن لنا روافسّ  الذٌن بعدهم نومَ  الصحابة

.منهجنا  

 الكافر كرهأ ال ناأ تقول نتأنه عدّو للكافر، وأ هللا ٌقول اذً إ فكٌف 

؟!! كفره وال أكره عقٌدتهوال   

رُ  وقد -  زال وما الكفار ٌدعو كان ملسو هيلع هللا ىلصالنبً البعض قائال أن دّ ٌَ

...الكفار لدعوة ٌسافرون وقت كل فً المسلمون   

 احبًّ  ولٌس جهنم من نقذهوأ الدٌن فً ٌدخل لكً الكافر دعوأ نعم

فً االعتبار   األخذ، مع علٌه أشفق فقط نا، أدٌنه وال عقٌدته فً

 نهج اهذ ولٌس طالقاإ بسُ نَ  وال نضربا فال جبر أحدً نُ  الأننا 

 ولم ونهٌسبّ  كانوا بالعكس بل ،همٌسبّ  وال ٌقاتلهم فلم ٌكن ملسو هيلع هللا ىلصالنبً

.خالقناأ هً هذه ،علٌهم ٌرد ملسو هيلع هللا ىلصالنبً ٌكن  

 به القلب ؟القلب فً ٌوجد ماذا ؛قلبً جانب هو نذكره ما ولكن -

 امرارً  سالماإل علٌهم رضعُ  الذي والمكابر المعاند لهذا عداء

 ناأ قولأ ثم والدٌن والقرآن الرسول ٌكره معانًدا، وظلّ  اوتكرارً 

   ؟!!والبراء الوالء ٌنفأ !! حبهأ

  معرفة نحاول لكً والبراء الوالء لدروس الرجوع الممكن ومن

فً هذا األمر. الشرع ضوابط  
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 صرٌحة داللة تدل واضحات بٌنات ٌاتآ محمد ٌا لٌكإ نزلناأ يأ

 خفاٌا افٌه القرآنَحَوى  ٌاتاآل وهذه ،نبوتك على ساطعة واضحة

 حبارهمأ خباروأ خبارهموأ سرارهمأ ومكنونات وعلومهم الٌهود

.بالوحً الإ ابدً أ علمتُ  ال مورأ فٌها لواوبدّ  فواحرّ  الذٌن وائلاأل   

 والبغً الحسد الإ اتباعك من ٌمنعهم ولمَحَوى القرآن كل هذا  -

 بقاٌا ولدٌه منصف نسانإ ي؛ فأالحق عن نساناإل  ٌعمً الذي

 كنأ ٌعلم نأ البد الضالل من نفسه ٌنقذ نأ ٌرٌدو سلٌمة فطرة

.هللا عند من هللا رسول  

  

فُرُ  )َوَما ك  ِسقُوَن( إاِله  بَِهآ  ٌَ
 
َف   ٱل 

، والالم فٌها إما للعهد وإما الطاعة عن والخارجه الفاسق

  للجنس: 

 وردّ  والضالل بالفسق المعهودون فهم للعهد كانت ذاإ الالم -

.الٌهود وهم ،وحالهم وشأنهم دأبهم هو اوهذ ،الحق  

 الذم هذا تحت أٌضا داخلون بذلك فهم للجنس الالم كانت نإ ماأ -

 وسب قتل بعد فسق ٌوجد فال ؛اولًٌّ أ دخوال ةقَ سَ الفَ  جنس فً

.الحق وردّ  نبٌاءاأل  

 

 

 

َنآ  َولََقد  "  كَ  أَنَزل   ٌ ِت   إِلَ  ٌَ ٖت   َءا َن  ٌِّ فُرُ  َوَما َب ك  ِسقُونَ  إاِله  بَِهآ  ٌَ
 
َف " (99) ٱل   
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:(ُكلهَما أَوَ )  

.علٌهم نكاراإل إلعظام االستفهام لفأ على دخلت العطف واو  

 التً الجرٌمة عظم مع يأ ؛التكرار تفٌد شرط داةأ (ُكلهَما) 

 صبحفأ الحق وردّ  والمواثٌق العهود نقض كثرة من ارتكبوها

!القرآنً التعبٌر جملأ فما، متكررة سمة وكأنها عندهم  

َهُدواْ  ُكلهَما أَوَ )   ا َع  دّٗ َبَذهُۥ َعه  ُهم ( َفِرٌق   نه ن  مِّ  

 !! وهوٌردّ  منهم فرٌق ٌنبذه قوال وقالوا عهدا عاهدوا كلما يأ 

 لدٌهم كانت وكٌف حوالهمأل نكاروإ مرهمأل التعجب من شًء فٌه

 الفرٌق هذا نبذ فً السبب مالكن  ،العهود نقض تكرار على القدرة

ِمُنونَ  اَل ) مؤمنٌن غٌر نهمتأتً اإلجابة فً اآلٌة : أل ؟ للعهود (ٌُؤ   

 فاتبعوه الحق جاءهم الذٌن الكرام والصحابة المؤمنٌن بخالف

نَ  }: قرآن بعضهم فً نزلبل  ،صدورهم رحتوشُ  ِمنٌِنَ  مِّ ُمؤ   ٱل 

َهُدواْ  َما َصَدقُواْ  ِرَجال   ِه..) ٱّلِلهَ  َع   ٌ  من اوغٌره )األحزاب({(23َعلَ

..ٌاتاآل   

 برسالته الٌهود هؤالء كفر عند ملسو هيلع هللا ىلصللنبً تسلٌة ٌةآلاوفً 

فهذا هو صنٌعهم ودأبهم  ملسو هيلع هللا ىلصالنبً على نٌهوّ  نأ ٌرٌد وكأن هللا

   .الزمان مر وعلى موسى زمن من الٌهود من كأسالفهم

َهُدواْ  ُكلهَما أَوَ "  ا َع  دّٗ َبَذهُۥ َعه  ُهم   َفِرٌق   نه ن  َثُرُهم   َبل   مِّ ِمُنونَ  اَل  أَك   ٌُؤ 

(100) "  
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َبَذهُۥ) ُهم َفِرٌق   نه ن  َثُرُهم   َبل   مِّ ِمُنونَ  اَل  أَك  وإن لم ٌكن فرٌق أي  (ٌُؤ 

.ٌؤمنون ال الٌهود هؤالء أكثر منهم لم ٌنقض العهد إال أن  

 

 

  

أي بعد أن نبذوا العهود والمواثٌق التً أمرهم هللا أن ٌتمسكوا بها 

وبدال من أن ٌنصروه  للعالمٌن رحمةً  ه هللابعث الذي ملسو هيلع هللا ىلصكّذبوا النبً

ه فً كتبهم: تَ عَ بوه مع أن نَ كذّ   

ُتوًبا  ِجُدوَنُهۥ َمك  ٌَ ًه  ٱلهِذي  ُمِّ ًه  ٱأل  بِ ُسولَ  ٱلنه ِبُعونَ  ٱلره ته ٌَ قال تعالى}ٱلهِذٌنَ  

ِنِجٌلِ ...)157({)األعراف(   ةِ  َوٱإل  َرى  و   ِعنَدُهم   فًِ ٱلته

ق  )  صفاتكانت و ،التوراة فً لما صدقأي م( َمَعُهم   لَِّما ُمَصدِّ

  موجودة عندهم فً التوراة. ملسو هيلع هللا ىلصالنبً

بَ ) ِكَت  ( ؟القرآن) أم (التوراةنبذوه ) الذي الكتابهل   (ٱل   

 مصدق هو الذي ملسو هيلع هللا ىلصالنبً رسولبال بكفرهم نهمأل ؛التوراة قٌل: - 

 ملسو هيلع هللا ىلصالنبً تَ ضه فَ رَ فإذا ؛ التوراة نبذوا نهمفكأ التوراة من ممعه لما

 ولم تؤمن بشرٌعته فكأنك نبذت التوراة. 

وراء ظهورهم. نبذوه ؛القرآن :وقٌل -  

.ولٌس بٌنهما تعارض فقد نبذوا االثنٌٌن ٌستقٌم وكال المعنٌٌن  

 

 

ا " ن   َرُسول   َجآَءُهم   َولَمه ِ  ِعندِ  مِّ ق   ٱّلِله نَ  َفِرٌق   َنَبذَ  َمَعُهم   لَِّما ُمَصدِّ  مِّ

بَ  أُوُتواْ  ٱلهِذٌنَ  ِكَت  بَ  ٱل  ِ  ِكَت  ُهم   ُظُهوِرِهم   َوَرٓاءَ  ٱّلِله لَُمونَ  اَل  َكأَنه ع  ٌَ (101) 

" 
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( ُظُهوِرِهم   َوَرٓاءَ )   

 ملسو هيلع هللا ىلصتفات بالكلٌة لما جاء به النبًلوعدم اال ،االستغناء على تدل

 فأعرضوا إعراضا كامال وألقوه وراء ظهورهم.

ُهم   لَُموَن( اَل  )َكأَنه ع  مع  ظهورهم وراء وهأي نبذ ؛حالٌة جملة ٌَ

ُهم   ٌعلم ال بمن ههمٌشبت فدلّت الكلمة على أنهم كانوا على  ()َكأَنه

نبوته استكباًرا وُبغًضا. تجاهلوا لكنهمو ملسو هيلع هللا ىلصالنبًعلم جٌد بصفات   

 

 

 

 

 

َبُعواْ ) لُواْ  َما َوٱته ِطٌنُ  َتت   ٌَ كِ  َعلَى   ٱلشه َن   ُمل  َم   ٌ (ُسلَ  

َبُعواْ ) .الٌهود أي( َوٱته  

َبُعواْ )  لُواْ  )ماض،  فعل( َوٱته ، والجمع بٌنهما ٌدل مضارعفعل  (َتت 

 والغش الشٌطانٌة حوالاأل باعاتّ ك على أنه صفة مالزمة لهم؛

.الوحًعدم اتباع  من دأبهم فكان ،والسحر  

كِ  )َعلَى   َن(: ُمل  َم   ٌ ُسلَ  

 )على( هنا بمعنى )فً( أي واتبعوا ماتتلو الشٌاطٌن فً ملك 

قد  و)فً( )فً(، )إلى( بمعنى تأتًقد  العربٌة اللغة فًسلٌمان، ف

ِل..)71({  خ  ُكم   فًِ ُجُذوعِ  ٱلنه تأتً بمعنى )إلى(؛ قال تعالى } َوأَلَُصلَِّبنه

.النخل وعجذ على يأ )طه(  

َبُعواْ  " لُواْ  َما َوٱته ِطٌنُ  َتت   ٌَ كِ  َعلَى   ٱلشه َن   ُمل  َم   ٌ نُ  َكَفرَ  َوَما ُسلَ َم   ٌ ِكنه  ُسلَ ِطٌنَ  َولَ   ٌَ  ٱلشه

اسَ  ٌَُعلُِّمونَ  َكَفُرواْ  رَ  ٱلنه ح  نِ  َعلَى أُنِزلَ  َوَمآ  ٱلسِّ  ٌ َملََك ُروتَ  بَِباِبلَ  ٱل  ُروَت   َه   َوَما َوَم 

ى   أََحد   ِمن   ٌَُعلَِّمانِ  قُواَلٓ  َحته َما ٌَ نُ  إِنه َنة   َنح  فُر    َفاَل  ِفت  َتَعلهُمونَ  َتك  ٌَ ُهَما َف قُونَ  َما ِمن   ٌَُفرِّ

نَ  بِِهۦ  ٌ ءِ  َب َمر  ِجِهۦ  ٱل  ٌنَ  ُهم َوَما َوَزو  نِ  إاِله  أََحد   ِمن   بِِهۦ بَِضآرِّ ِ   ِبإِذ  َتَعلهُمونَ  ٱّلِله ٌَ  َما َو

ُهم   ُضر  نَفُعُهم    َواَل  ٌَ هُ  لََمنِ  َعلُِمواْ  َولََقد   ٌَ َتَرى  ِٓخَرةِ  فًِ لَُهۥ َما ٱش  ٖق   ِمن   ٱأل  سَ  َخلَ   َولَِبئ 

اْ  َما َلُمونَ  َكاُنواْ  لَو   أَنفَُسُهم    بِِهۦٓ َشَرو  ع  ٌَ (102)"  
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 ما بعد وأ السالم علٌه سلٌمان زمن فً شدٌد باختصار قصةال   

لك الذي ذلك المُ  الٌهودفنسب  ،كان السحر منتشًرا سلٌمان مات

 تمو بعد وقٌل أنهإلى تعلٌم الشٌاطٌن !!  أعطاه هللا سلٌمان 

ثم  الخاص به الكرسً تحت وضعوهاو سحاراأل ههذ كتبواسلٌمان 

وإنما كل  ا !!لم ٌكن نبًٌّ  سلٌمان أن اّدعواو سحاراأل هذهأخرجوا 

 هذا الملك من اتباع السحر!

نُ  َكَفرَ  )َوَما َم   ٌ ِكنه  ُسلَ ِطٌنَ  َولَ   ٌَ   (َكَفُرواْ  ٱلشه

ن سلٌمان )اّتبع السحر( إال أن هللا من أن الٌهود قالوا إبالرغم 

نُ  َكَفرَ  َوَماقال )ولكن  (سلٌمان اتبع وما) ٌقل لم عز وجل َم   ٌ  (ُسلَ

 فلماذا؟

ومن هنا استدل العلماء ألن مجرد اتباع السحر وتعلّمه  كفر...  

؛ فال ٌجوز شراء كتب السحر وال رفَ على أن َمن تعلّم السحر كَ 

القراءة فٌها وال أي شًء خاص بهذا...فمهما حدث من ابتالءات 

 بأي حال من األحوال إال االعتصام باّلِل عز وجلومصائب الٌصح 

 ألنه الٌحدث شًء إال بإذنه سبحانه.

ّرأه هللا عز وجل من هذا االتهام.فً اآلٌة الكرٌمة بف -  

                                

 القدرٌة العوائد من) قال أهل العلم :                             

 فلم به االنتفاع وأمكنه ٌنفعه، ما ترك نمَ  أن اإللهٌة والحكمة

 الرحمن عبادة ترك فمن، ٌضره بما باالشتغال ابتلً به، ٌنتفع

 ، ورجـاءه وخوفه هللا محبة ترك ومن ، األوثان بعبادة ابتلً

 فً ماله ٌنفق لم ومن ، ورجائه وخوفه هللا غٌر بمحبة ابتلً

 ابتلً ، لربه الذل ترك ومن ، الشٌطان طاعة فً أنفقه هللا طاعة

  (بالباطل ابتلً الحق ترك ومن ، للعبٌد بالذل

 فائدة هامة جدا
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بما و بالحق ٌنشغل أن والفرصة والقدرة الوقت عنده كان نمَ  كلف

؛ فاّلِل ٌضره بما ..شغله هللابالباطل انشغلثم  خرتهٌنفعه فً آ

سبحانه كرٌم ٌّسر لنا الدٌن والعلم بكل الوسائل المتاحة أمامنا 

انشغل المسلمون وأعرضوا عن كل ذلك ولكن بالرغم من ، ناآل

علٌهم الدنٌا فانشغلوا بها. تْ طَ لِّ سُ فَ  ،هذا  

رَ  ٱلنهاسَ  ٌَُعلُِّمونَ ) ح  ؟السحر هوما  (ٱلسِّ  

 .سحر علٌه قالٌُ  وخفى لطف شًء كلف ؛الخفً الشًءالسحر هو

 له لكن -هللا نبإذ كله - ٌرتأث وله ضمرِ وٌُ  ٌقتلقد  ؛حق والسحر -

ن ٌقول أنه غٌر موجود فلٌحذر ألن ذلك فكر وكل مَ ، ٌرتأث

. الضالة قرَ الفِ المعتزلة وهً فرقة من   

 موجود السحر نأ على ونعُ مِ جْ مُ ف جماعةالو السنة هلأ أما -

.رحِ سُ  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبً  

نِ  َعلَى أُنِزلَ  َوَمآ )  ٌ َملََك ُروتَ  بَِبابِلَ  ٱل  ُروَت   َه  (َوَم   

 الملكٌن نزلأ هللاألن  ؛نافٌةال ولٌست بمعنى)الذي( موصولة( َمآ )

 على بالفعل -هللا مالئكةمن  مالئكةوهم  - اروتوم هاروت

 واالختبار الفتنة وجه على السحر الناس ٌعلمون ،رضاأل

.العراق فً رضبـ)بابل( وهً أ فنزلوا، واالمتحان  

 

قُواَلٓ  َحتهى   أََحد   ِمن   ٌَُعلَِّمانِ  )َوَما َما ٌَ نُ  إِنه َنة   َنح  فُر( َفاَل  فِت  َتك   

من القدرات الخارقة وغٌرها قال الملكٌن أنهم سٌعلمون الناس 

لكن  ،نهم فتنة واختبار وامتحانأهم حّذرولكن  ،من األعمال

!السحر بالرغم من ذلك التحذٌر والنصح من الملكٌن تعلم الناس  
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ٌنَ  ُهم )َوَما نِ  إاِله  أََحد   ِمن   بِِهۦ بَِضآرِّ ِ( بِإِذ    ٱّلِله

 بٌن ٌفرقو والنفوس بدانباأل روضر ٌرتأث له السحرمع أن  أي

وحتى ٌثبت  ،القلوب وتعالى سبحانهلكن طمأن هللا  تهامرأو الرجل

 ،هللا قدرة وعظٌم ،والقدر والقضاء لهٌةاإل القدرة العقول فً

.هللا الإ لنا لٌسأنه  نعلمف هللا لىإ جهتوّ الو  

نِ  )إاِله  ِ(: بِإِذ  :نوعاناإلذن من هللا   ٱّلِله  

 -ٌةكما فً هذه اآل -بالمشٌئة متعلق وهو : قدري كونً إذن -1

ال محال، وهذا اإلذن القدري ٌوجد به أشٌاء ٌحبها هللا  نافذفهو 

عز وجل وأشٌاء ال ٌحبها هللا؛ فشاء هللا أن ٌكون هناك شٌطان/ 

 معاصً/ عداوة ... وهً أشٌاء ال ٌحبها هللا. 

ِ  { وكل  نِ  ٱّلِله بِكَ  بِإِذ  لَُهۥ َعلَى   َقل  ُهۥ َنزه 2- إذن شرعً: قال تعالى } َفإِنه

، هللا لىإ محبوب هللا شرعكل  نمافً اإلذن الشرعً ٌحبه هللا؛ أل

 فهذا ما شرعه هللا للعباد وأمر به.

لكن قد ٌلتزم به أحد وال ٌلتزم به آخر، فاإلذن الشرعً به  -

وال اختٌار  الذي ٌقع المحالةاختٌار على عكس اإلذن القدري 

.لإلنسان فٌه  

لم ٌتركنا هللا همال ولكن أعطانا الوسائل التً تطمئن القلوب      

رد من القرآن والسنة ما ٌدفع فحتى لو أصٌب أحد بالسحر فقد و

.هذا  

سورة  ومن هذه الوسائل التً تكون سبًبا فً الشفاء بإذن هللا: -

ٌة والدعاء والتودد إلى هللا واألذكار والرقٌة الشرع البقرة

.وااللتزام بشرع هللا والبعد عن المعاصً  
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َتَعلهُمونَ ) ٌَ ُهم   َما َو نَفُعُهم   َواَل  ٌَُضر  ٌَ)  

ن أن أي أمر من هللا البد أن ٌكون فٌه على المسلم أن ٌتٌقّ 

مصلحة تامة أو راجحة؛ مثل الحجاب والصالة وصلة األرحام.. 

ل مانهانا هللا ، وكغالب)راجح(أو للعبادوكل أوامر هللا خٌر محض 

س   } مثل قوله تعالى: )راجح(غالبعنه هو شر محض أو  لُوَنكَ   َ ٌَ

رِ  َعنِ  َخم  ِسِر   ٱل   ٌ َم م   فٌِِهَمآ  قُل   َوٱل  فِعُ  َكِبٌر   إِث  اسِ  َوَمَن  ُمُهَمآ  لِلنه َبرُ  َوإِث   أَك 

ِعِهَمۗا..) ِمن ف  نفع ولو قلٌل فً فحتى إن كان هناك  )البقرة( ({219نه

وهكذا فً كل شرع هللا. ،المعصٌة إال إن اإلثم أكبر  

ٌُبتلى اإلنسان بتٌسٌر المعاصً؟   - سؤال: هل من الممكن أن 

،  فً المعصٌة : نعم، فإن لم ٌكن لدٌه علم عن هللا فسٌقعالجواب

. بالمعصٌة عن هللا فسٌفهم أن هذا ابتالء علم لدٌه أما لو  

واختباًرا وفتنة. السحر لهم ابتالءً  للناس رسّ ٌَ فً هذه اآلٌة تَ ف    

فً الٌوم الذي  أًٌضا أصحاب السبت تٌسرت لهم أسباب الصٌد  

م علٌهم الصٌد فٌه؛ وذلك  ،لهم على الماءٌخرج السمك فكان  ُحرِّ

  .وفتنة وابتالءً  ااختبارً كان ا أٌضً 

ٌ َهام هللا على المحرمٌن صٌد البر رّ حَ   أَ ٓ  ٌَ ُكمُ  َءاَمُنواْ  ٱلهِذٌنَ  } لَُونه ب  ٌَ  َل

 ُ
ءٖ  ٱّلِله  ً نَ  بَِش دِ  مِّ  ٌ ِدٌُكم   َتَنالُُهۥٓ ٱلصه  ٌ لَمَ  َوِرَماُحُكم   أَ ع  ٌَ ُ  لِ

َخافُُهۥ َمن ٱّلِله ٌَ 

ِب    ٌ َغ )المائدة({(94)...بِٱل   

:هل سٌقول ،بالمعصٌة أمام العبد ااختبارً كل ذلك كون فٌ -  

وٌنجح.. أم ال. م هللا أمر بذلكدا لن أفعل ماالمعصٌة أمامً و  
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هُ  لََمنِ  َعلُِمواْ  )َولََقد   َتَرى  ِٓخَرةِ  فًِ لَُهۥ َما ٱش  ٖق   ِمن   ٱأل  سَ  َخلَ   َولَبِئ 
اْ  َما لَُموَن( َكاُنواْ  لَو   أَنفَُسُهم    بِِهۦٓ َشَرو  ع  ٌَ  

ألن الملكٌن أخبروهم  - أن هذا السحر فتنة الٌهود أولئك علم لقد

  .ومع ذلك أصروا وتعلموا الكفر - وحذروهم منه صراحة

ٖق(  ِمن  ) .من نصٌبَخلَ   

سَ ) اْ  َما َولَبِئ   هللا بوحً السحر استبدلوا حٌث( أَنفَُسُهم    بِِهۦٓ َشَرو 

.بل حرصوا على ذلك وشرعه  

لَُموَن( َكاُنواْ  لَو  ) ع  وصفهم بالجهل وعدم العلم. ٌَ  

 

 

 

بعد كل هذه األمور العظٌمة التً ارتكبوها من اإلعراض عن  -

ٌّن هللا عز وجل أن ما دعا ،الحق وعدم انتفاعهم به القرآن  إلٌه ب

ُهم   َولَو  هو الخٌر كله؛ ) ونفع  بالقرآن ومافٌه من خٌر (َءاَمُنواْ  أَنه

اْ ) َقو  ( ما ٌقدح فً اإلٌمان بالوقوف عند حدود هللا واالمتثال َوٱته

ضهم ولعوّ  ،لهم األوامر هللا وترك العناد والشقاق... لكان ذلك خٌرً 

 هللا خٌرا مما تركوا.

منه  اّلِل عوضه هللا خٌرً  شٌئا ترك منوهذه أًٌضا سنة ماضٌة ف -

ٌّقن المسلم من هذه القاعدة فسٌهوّ  بل  ،تركن علٌه مشقة الفإذا ت

ا سٌأتٌك تكون هناك مشقة من األصل ألن ما ستتركه ّلِل خالصً  لن

 ٌقٌنا ما هو أفضل منه، شرط أن ٌكون الترك ّلِل.

ُهم   َولَو   " اْ  َءاَمُنواْ  أَنه َقو  ن   لََمُثوَبة   َوٱته ِ  ِعندِ  مِّ ر    ٱّلِله  ٌ  َكاُنواْ  لهو   َخ

لَُمونَ  ع  ٌَ (103)"  
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ن ٌخاف أن ٌترك الحرام ألن ذلك الٌقٌن غٌر موجود فمن الناس مَ 

ن لترك.فلو تٌقّ  ،لدٌه  

ن   لََمُثوَبة  ) ِ  ِعندِ  مِّ ر    ٱّلِله  ٌ  الثبوت صٌغةجاء الجواب على  :(َخ

شًء ثابت الٌتحرك، وهذا فعلة( على وزن)مَ ( َمُثوَبة  ؛ فـ )َوالدوام

لمن ٌمتثل  باتوالث المنزلة بعلومن بالغة القرآن ففٌه إشعار 

مجرد شًء مّر، فلم ٌقل مثال هذه المثوبة لم تكن  وأن ألوامر هللا 

ٌبه(، ال.. فالجزاء غٌر منقطع. لـ)أُثِ   

ن  ) ِ  ِعندِ  مِّ تشرٌف لهذه المثوبة بأنها من عند هللا سبحانه  :(ٱّلِله

ولٌست من عند أي أحد، وكفى بذلك تشرًٌفا. وتعالى  

ر   )  ٌ ذكره؛ فلم نكرة ، وتم حذف المفضل علٌه فلم ٌ :(َخ

خٌر مما تركتوه( لماذا؟ ٌقل)لمثوبة من عند هللا  

وكأن الخٌر كله أن تتبع ما أمر هللا  ،زٌادة تشرٌف لهذه المثوبة -

  م هللا.رّ وتترك ماحَ 

لَُموَن( َكاُنواْ  لَو  ) ع  لعلم عن هللا عز وجل إشعار بمدى فضل ا :ٌَ

ها.وقبول أوامره وعدم ردّ  وفهم أحكامه،  

 

 

 

 

أي كلمة بها شًء ضار، أو لعدم استعمال  فٌه تحذٌر للمؤمنٌن -

.سد الذرائعباب  فًآخر عند األعداء، وهذا  لها معنى  

َها"  ٌ أَ ٓ ِعَنا َتقُولُواْ  اَل  َءاَمُنواْ  ٱلهِذٌنَ  ٌَ  َنا َوقُولُواْ  َر  َمُعواْۗ  ٱنُظر   َوٱس 

فِِرٌنَ  َك  " (104) أَلٌِم   َعَذاب   َولِل   
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: (ائعذرمعنى)  مالكن  -  

)وهذا فً باب الفقه وله أدلته( للفساد وسٌلة الذرٌعة هً أي *

شًء سٌوصل اإلنسان لشر فٌجب االبتعاد عنه. وملخصه أن أي  

وهً تحمل  ملسو هيلع هللا ىلصكان الصحابة ٌستخدمون لفظ )راعنا( مع النبً -

كعادتهم -معنى طٌب فهً من ارعانا واحفظ لنا أمورنا، لكن الٌهود

حّولوا هذه الكلمة إلى كلمة عندهم من  -فً تحرٌف الكالم

الجهل واستخدموها  الرعونة التً تعنً الجهالة واإلفراط فً

 ! ملسو هيلع هللا ىلصوهذا من شدة كرههم للنبً !! ملسو هيلع هللا ىلصللهمز واللمز على النبً

 َوقُولُواْ ) بدٌلة كلمةفنهاهم هللا عن هذا اللفظ، وأمرهم باستعمال 

َنا َمُعواْۗ  ٱنُظر  .(َوٱس   

فِِرٌنَ ) َك  (أَلٌِم   َعَذاب   َولِل   

واجتراحهم للسٌئات وتحرٌفهم للكالم  ملسو هيلع هللا ىلصكفرهم بالنبًأي أن 

.اآلخرةفً عذابهم فً الدنٌا ول اسٌكون سببً   

 

 

 

 

ا َود   )مه لِ  ِمن   َكَفُرواْ  ٱلهِذٌنَ  ٌَ بِ  أَه  ِكَت  ِرِكٌنَ  َواَل  ٱل  ُمش  لَ  أَن ٱل   ٌَُنزه

ُكم  ٌ ن   َعلَ رٖ  مِّ  ٌ :   (َخ  

لَ  أن - مشركٌن أو كتاب أهلسواء  - الكفار ٌحب ما  أيّ  علٌكم ٌَُنزه

  .ربكم من خٌر

ا" َود   مه لِ  ِمن   َكَفُرواْ  ٱلهِذٌنَ  ٌَ بِ  أَه  ِكَت  ِرِكٌنَ  َواَل  ٱل  ُمش  لَ  أَن ٱل  ُكم ٌَُنزه  ٌ ن   َعلَ رٖ  مِّ  ٌ  َخ

ُكم    مِّن بِّ ُ  ره
َتص   َوٱّلِله َمتِِهۦ ٌَخ  َشآُء   َمن بَِرح  ٌَ  ُ

لِ  ُذو َوٱّلِله َفض  َعِظٌمِ  ٱل  " (105) ٱل   
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ٖر( لالستغراق؛ فأي نوع من أنواع الخٌر قلٌاًل  كان أو   ٌ ) مِ ن   َخ

  .كثًٌرا

( ُ
َتص   َوٱّلِله َمتِِهۦ ٌَخ  َشآُء   َمن بَِرح  ه ونن هذا الذي تودّ أي أ : (ٌَ

ُ  لن ٌحدث ألنمن عدم نزول الخٌر على المؤمنٌن  َتص  )ٱّلِله خ  ٌَ 

َمتِهِ  ( َمن بَِرح  َشآُء  .لن تمنعوا تلك الرحمات بحسدكم وببغضكمو ٌَ  

َمتِِه( للعلماء ثالثة أقوال:   مالمقصود بالرحمة هنا؟:  )بَِرح   

.اإلسالم -1  

.ملسو هيلع هللا ىلصنبوة النبً محمد -2  

.عموم الرحمة) الهداٌة/ العناٌة/.... كل شًء به رحمة( -3  

 ملسو هيلع هللا ىلصفاإلسالم رحمة والنبً ؛ارض بٌن الثالثة أقوالولٌس هناك تع -

.هللا وسعت كل  شًء فكلها رحمات، ورحمة ..رحمة  

َشآُء   َمن)  ن ٌستحق نه سبحانه ٌعلم مَ ؛ ألمهكْ وّلِل فً ذلك حِ  :(ٌَ

   .تلك الرحمة ومن ال ٌستحقها

( ُ
لِ  ُذو َوٱّلِله َفض  َعِظٌمِ  ٱل  (ٱل   

 دٌنهم فً عباده ناله خٌر كل أن عن ثناؤه جل هللا من خبر

، وال أحد ٌمنع علٌهم منه وتفضال ابتداء عنده من فإنه ودنٌاهم،

.فضل هللا ونَِعَمه  

 

نسأل هللا أن ٌشرح الصدور لفهم كالمه سبحانه، وآخر دعوانا  -

 أن الحمد ّلِل رب العالمٌن.


