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التفسري العقدي جلزء تبارك (سورة امللك)

الدرس الثاين العارش
تفسري سورة احلاقة [ ]11 : 1
سورة احلاقة ،سميت هبذا االسم لتكرر هذا اللفظ فيها ثالث مرات ،يف مستهلها ،وأسامء سوور
القرآن يؤخذ من تسمية النبي  هلا أو تسمية الصحابة  ،وربام كان للسورة الواحدة أكثر من اسم.
مقاصد السورة:
هلذه السورة مقصدان عظيامن ،أحدمها :اإليامن باملعاد وبيان جزاء منكريه.
املقصد الثاين :اإليامن بالقرآن ،وأنه كالم اَهل املحفوظ.
ت َثمود َو َعاد بِا حل َق ِ
اك َما حَ
احلا َّقة (َ )1ما حَ
{ حَ
احلا َّقة (َ )2و َما َأ حد َر َ
ار َع ِة (َ )4ف َأ َّما َثمود
احلا َّقة ( )3ك ََّذ َب ح
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َص ََص َعاتِ َية (َ )6سخَّ َر َها َع َل حي ِه حم َس حب َع َل َيال َو َث ََمنِ َي َة َأ َّيام
َفأ حهلكوا بِال َّطاغ َية (َ )5وأ َّما َعاد َفأ حهلكوا بِ ِريح َ ح
ِ
ِ
وما َف ََتى ا حل َق حو َم فِ َيها ََص َعى ك ََأ ََّّن حم َأ حع َجاز ن حَخل َخ ِ
اء
او َية (َ )7ف َه حل ت ََرى ََل حم م حن َباق َية (َ )8و َج َ
ح
حس ً َ
فِ حر َع حون َو َم حن َق حب َله َواملح حؤت َِفكَات بِ حَ
اْلاطِئ َِة (َ )9ف َع َص حوا َرس َ
ول َر ه ِِّب حم َف َأ َخ َذه حم َأ حخ َذ ًة َرابِ َي ًة (})11
اك َما حَ
احلا َّقة* َما حَ
افتتح اَهل  هذا السورة هبذا االفتتاح املهيب { ،حَ
احلا َّقة * َو َما َأ حد َر َ
احلا َّقة}.
احلاقة :اسم من أسامء يوم القيامة ،وليوم القيامة ،وليوم القيامة أسامء متعوددة ،عود القرببوي -
رمحه اَهل -منها أكثر من مخسني اسام ،وعد ابن كثري رمحه اَهل يف النهايوة يف الفوتن واملالحوم أكثور مون
ثامنني اسام كاحلاقة والصاخة والطامة واآلزفة ويوم التناد ويوم احلرش ويوم التغابن وغريها
وينبغي أن نعلم أن أسامء يوم القيامة أعالم وأوصاف ،كام نقول يف ح ربنا  إن أسامءه أعالم
وأوصاف ،وكام نقول يف ح نبينا  إن أسامءه أعالم وأوصاف ،وكام نقول يف ح القرآن إن أسوامءه
1
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أيضا بالنسبة لليوم اآلخر فإن ما سمى اَهل  اليوم اآلخور أو السواعة مون
أعالم وأوصاف فكذلك ً
أسامء فإهنا أعالم وأوصاف.
ومعنى أعالم :أهنا تدل عىل ذلك املعني املشار إليه ،ومعنى أوصاف فإهنا تتضمن وصفا بخالف
حلا وهوو
أسامء اآلدميني فإهنا أعالم عليهم وال يلزم أن تكون أوصافا هلم ،فقد تسمي شخصا ما صوا ً
يف احلقيقة بالح ،وقد تسميه أمينا وهو من أرسق الناس ،وقد تسميه شجا ًعا وهو من أجبن الناس.
فأسامء اآلدميني ال يلزم أن تكون أوصافا ،هي أعالم عليهم ،أما أسامء اَهل احلسونى وأسوامء نبيوه
 وأسامء القرآن وأسامء القيامة فهي أعالم وأوصاف ،ويتضح ذلك بمعرفة كل اسم عىل حدة ،فقد
سميت الساعة باحلاقة؟ ألمرين.
األمر األول :لتحق وقعها ،فإهنا واقعة ال حمالة ،ال بد أن حت .
األمر الثاين :ألهنا تأيت باحل الذي يكشف البابل ،فهي إ ًذا حت باحل  .ومن اسوامهها موا ورد يف
ار َعة * َما ا حل َق ِ
ار َعة} ،ألهنا تقرع اآلذان والقلوب هلول وقعها ،قال تعاىل{ :ا حل َق ِ
أثناء السورة{ :ا حل َق ِ
ار َعةة
اك َما ا حل َق ِ
* َو َما َأ حد َر َ
ار َعة} [القارعة.]3-1:
وكذا سميت يف أثناء السورة بالواقعة ،فإذا وقعت الواقعة ،سميت بذلك لتحق وقوعها ،وقل
مثل ذلك يف الطامة التي تطم كل يشء والصاخة التي تصخ األسامع وهكذا.
{ َما حَ
احلا َّقة} ،واالستفهام هنا للتعظيم والتفخيم ،يعني أن شأهنا عظيم ،سيام وأنه قال بعود ذلوك
اك َما حَ
أيضاَ { :و َما َأ حد َر َ
احلا َّقة} [احلاقة ]3:فكل هذا يدل عىل تعظيم هذا األمر واالحتفاء به ،وأن شوأنه
ً
ِ
ِ
ةو َم
ْء َعيةيم* َي ح
ليس كساهر األشياء ،أمل يقل اَهل َ { :يا َأ ه َُّيا النَّاس اتَّقوا َر َّبك حم إِ َّن َز حل َز َلة َة َّ
السةا َعة َ ح
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ِ
َارى َو َمةا هةم
ت ََر حو ََّنَا ت حَذ َهل ك هل م حر ِض َعة َع ََّم َأ حر َض َع ح
َةرى الن َ
محل َ ح
ت َوت ََضع ك هل َذات َ ح
َّةاس سةك َ
مح َل َهةا َوت َ
ِ
اب اَّللَِّ َش ِديد} [احلج.]2-1:
َارى َو َلك َّن َع َذ َ
بِسك َ
فينبغي للمؤمن أن يعظم ما عظمه اَهل ،وأن يقدم ما قدم اَهل وأن يفخم ما فخم اَهل ،وأن يوليه ما
يستح .
ت َثمود َو َعاد بِا حل َق ِ
ار َع ِة} [احلاقة ]4-1:ربام كان هذا جوابا للسؤال يف قولهَ { :و َما َأ حد َر َ
اك َما
{ك ََّذ َب ح
حَ
احلا َّقة}.
وهاتان األمتان باهدتان ومها ثمود وعاد ،فأما ثمود فهم قوم صالح الوذين كانوت مسواكنهم يف
ون
ةم َلتَم هةر َ
وادي احلجر الذي يقع بني مكة والشام ،وال تزال مساكنهم موجودة كام قال ربنواَ { :وإِنَّك ح
ع َلي ِهم مصبِ ِ
حني * َوبِال َّل حي ِل َأ َف َ
ال َت حع ِقلون} [الصافات ،]131-131:فكان مون شوأهنم أن آتواهم اَهل
َ ح ه ح
تعاىل قوة وبأسا شديدا ،حتى أهنم كانوا ينحتون من اجلبال بيوتا ويتخذون من سهوهلا قصورا.
فبعث اَهل فيهم نبيه صالح ودعاهم إىل توحيد اَهل  وعبادته قاهال هلمَ { :ق َال َيا َق حو ِم ا حعبةدو حا اَّللَ
ةم َث َ
ال َثة َة َأ َّيةام
َما َلكم هم حن إِ َلةه غ حَريه} [هود ،]11:لكنهم أبوا فلام استيئس منهم قوالَ{ :تَ َتَّعةو حا ِي َد ِارك ح
َذلِ َ
ك َو حعد غ حَري َمكحذوب} [هود ،]16:فكان أن أهلكهم اَهل تعواىل هالكوا مودويا ال نظوري لوه وذلوك
بالصيحة.
قال اَهل تعاىلَ { :ف َأما َثمود َفأهلِكوا بِال َّط ِ
اغ َية} [احلاقوة ،]6:والطاغيوة هوي ال وء الوذي يطغوى
ح
َّ
ويربو ويزيد ،وقد اختلف املفرسون يف املراد بالطاغية ،فقال بعضهم هي الصويحة التوي صواح هبوم
جربيل  صيحة مدوية ،قطعت نياط قلوهبم يف صدورهم ،صووت فظيوع عظويم دو يف أرجواء
مداهنهم حتى مل يب إال مساكنهم ،وال زالت شاهدة شاخصة.
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ولذا كان من املتعني أال يمر هبا اإلنسان إال باكيا أو متباكيا خال ًفا ملوا يفعلوه كثوري مون السوفهاء
يذهبون إليها لالستجامم والتفكه والسياحة ،وربام تناولوا املطعومات واملرشوبات وتبوادلوا النكوات
ي
ِض اَهله َعونه َامَ ،ق َ
وال« :ملَهوا َم هور النهبيوي
وهم يتقلبون يف أرجاهها ،أما حال نبينا  فقد وصفه ابن ع َم َر َر َ
ي ي
ي
ي
ي
واهبم،
َص هىل اَهل َع َليه َو َس هل َم بياحلج ير َق َال« :الَ تَدخلوا َم َساك َن ا هلذي َن َظ َلموا َأنف َسهمَ ،أن يصي َبكم َما َأ َص َ
ي
وع
إي هال َأن تَكونوا َباكي َ
هواس ن ََزلووا َم َ
الواد َي» ،1وعنوهَ « :أ هن الن َ
الس َري َحتهى َأ َج َاز َ
رس َع ه
ني ،ث هم َقن َهع َرأ َسه َو َأ َ
ارها ،و َعجنوا بي ي
ي
ول اَهلي ص هىل اَهل َع َلي يه وس هلم َع َىل ي
رس ي
احلج ير َ -أر ي
وني
وه ال َع يج َ
ض َثمو َد َ -فاس َت َقوا من آ َب ي َ َ َ
َ
َ َ َ
َ
« َف َأ َم َرهم َرسول اَهلي َص هىل اَهل َع َلي يه َو َس هل َم َأن َُي يريقوا َما اس َت َقواَ ،و َيعليفوا ي
اإلبي َ
ونيَ ،و َأ َم َورهم َأن
ول ال َع يج َ
َيستَقوا يم َن البيئ ير ا هلتيي كَانَت َت يرد َها النها َقة».2
وقيل أن معنى الطاغية مأخوذ من الطغيان ،يعني أهلكوا بعصياهنم وبغياهنم ،ملا عتوا عون أمور
اها * َف َق َ
نبيهم ،وقيل أن املراد بالطاغية هو عاقر الناقة{ ،إِ ِذ ا حن َب َع َ
ةم َرسةول اَّللَِّ نَا َقة َة اَّللَِّ
ةَ َأ حشة َق َ
ةال ََل ح
ةةم بِ َ
اها * َفك َّ
ةةو َاها * َو ََل َ َ
َيةةا
ةةذ حنبِ ِه حم َف َس َّ
َةةذبوه َف َع َقر َ
َوسةة حق َي َ
وهةةا َفدَ حمةةدَ َم َع َلةة حي ِه حم َر هِّب ح

اهةةا}
ع حق َب َ

[الشمس ]16-12:وهو قدار بن سالف ،هذه ثالثة أقوال يف املراد بالطاغية.
ِ
َ
َص ََص َعاتِ َية} [احلاقة ،]1-6:عاد هم الذين كانوا يسكنون األحقواف
{ َوأ َّما َعاد َفأ حهلكوا بِ ِريح َ ح
يف حرض موت جنوب اجلزيرة العربية يف منطقة يقال هلا األحقافَ { ،وا حذك حةر َأ َخةا َعةاد إِ حذ َأ َ
نةذ َر َق حو َمةه
ِِ
ت النهذر ِمن ب ِ ِ ِ
ةوم
بِاألَ حح َقا ِ َو َقدح َخ َل ح
اب َي ح
ني َيدَ حيه َوم حن َخ حلفه َأَلَّ َت حعبدوا إَِلَّ اَّللََّ إِ هين َأ َخا َع َلة حيك حم َعة َذ َ
َح
َعيِيم} [األحقاف ،]21:وكان اَهل  قد أتاهم قوة شديدة وبأسا ،وكانوا بووال األجسوام ويبتنوون
املداهن{ ،إِرم َذ ِ
ات ا حل ِع ََم ِد * ا َّلتِي ََل ح ح
َي َل حق ِم حثل َها ِي ا حلبِ َال ِد} [الفجر.]1-1:
ََ

أخرجه البخاري ,)11 4( -ومسلم بمعناه.)0492( -
0
أخرجه البخاري ,)7739( -ومسلم.)049 ( -
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فبعث اَهل تعاىل فيهم هودا ودعاهم إىل توحيد اَهل وعبادته فاسوتنكفوا واسوتكربوا وقوالوا هلوود
اك بعض َ ِ
آَلتِنَا بِس َوء} [هود ]64:اهتموه باخلبل واجلنونَ { ،ق َال إِ هين أ حش ِ
ِ
ِ
ةهد اَّللَِ
َت َ َ ح
{ :إن نَّقول إَلَّ ا حع َ َ
ِ
ْشكون* ِمن دونِ ِه َفكِيد ِ ِ
َو حاش َهدو حا َأ هين َب ِريء هِّمَّا ت ح ِ
ةم َلَ تنيةرون* إِ هين ت ََو َّك حلةت َعة َ اَّللَِ َر ه
وين ََجي ًعا ث َّ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َصاط هم حست َِقيم} [هود ]61-66:هكوذا حتوداهم
َو َر هبكم َّما من َدآ َّبة إَِلَّ ه َو آخذ بِنَاص َيت َها إِ َّن َر ه َع َ َ
أمجعني ،هلذا يقال إن آية هود  أنه حتد القبيلة بأمجعها أن يصلوا إليه بسوء فلم يستطيعوا ،فكوان
أن عذهبم اَهل  بعذاب مهني ،وذلك أهنوم قود أعجبووا بقووهتم وحواهلم فوأذهلم اَهل  وأهلكهوم
بالريح ،فأستحال اهلواء اللطيف عذابا قاضيا.
َص ََص َعاتِ َية} [احلاقة ،]1:معنى رصرص :فقد قال بعض املفرسين أهنوا شوديدة
قال اَهل تعاىل َ { :ح
الربودة ،رصرص ،حتى جرس الكلمة يشعر ذلك.
وقيل أن معنى رصرص :صوت فظيع حاد نافذ ،عاتية :أي شديدة اهلبوب ،فقود انبعثوت علويهم
وهبت عليهم هبوبا عاتيا شديدا حتى قال بعوض املفرسوين إهنوا خرجوت عون سويطرة اخلوزان مون
املالهكة ،ولكن هذا ال يستقيم ،فإن كل يشء بقدر ،وال يكوون يشء إال بوأمر اَهل تعواىل .فهوذا العتوو
بمعنى الشدة عىل هؤالء املعذبني.
ِ
ةوما}
سخرها عليهم :سخر هنا بمعنى سلط ،إذ هو أمر قرسويَ { ،سة حب َع َل َيةال َو َث ََمن َية َة َأ َّيةام حس ً
[احلاقة ]1:هذه املدة التي رضبتهم فيها هذه الريح العاتية الشديدة ،سب َع َل َي ٍ
ال َو َث َامني َي َة َأ هيوا ٍم متتابعوات
َ
حتى حسمتهم واستأصلن شأفتهم متاما ،ومن معنى حسوما :أهنا مشؤومات نحسوات ،كوام وصوف
ِ
ِ
اب
َصا ِي َأ َّيام نَّح َسات هلنذي َقه حم َع َذ َ
اَهل  ذلك يف مواضع أخر يف القرآنَ { :ف َأ حر َس حلنَا َع َل حي ِه حم ِر ً
َص َ ً
حيا َ ح
ِ ِ
اْلز ِحي ِي حَ ِ
حِ
نَصون} [فصلت.]11:
احل َياة الده حن َيا َو َل َع َذاب اآلخ َرة َأ حخزَى َوه حم َلَ ي َ
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ومن معاين حسوما :أي كامالت ال نقص فيهن ،ومن املفرسين من قال :إن ابتوداءهن مون يووم
األربعاء ،ومنهم من قوال مون يووم اجلمعوة ،وهوذا ال يوؤثر ،وغالوب موا يكوون هوذا يف الروايوات
اإلرساهيلية ،ويكفينا أن اَهل تعاىل أخربنا بأهنن سبع ليال وثامنية أيام حسوما ،فهن متتابعات حتى كوام
قال ابن كثري :أسكنتهم وأسكتتهم ،فكانت الريح حتمل الرجول ثوم هتووي بوه حتوى ينشودخ رأسوه
فيكون جسدا قاهام بال رأس.
{ َف ََتى ا حل َق حو َم فِ َيها ََص َعى} [احلاقة :]7 :أي هلكى منطورحني{ ،ك َ
َةأ ََّّن حم َأ حع َجةاز َنخح ةل َخ ِ
او َيةة}
ح
َ
[احلاقة ،]7 :أعجاز مجع عجز وهو أصل النخلة املنخور البايل الذي ال جوف فيه ،عنها موضة ،جتود
جذع النخلة منكفأ ال سعف فيها ،فهكذا كان قوم عاد بعد أن أهلكهم اَهل قد انفصلت رؤوسهم عن
أجسادهم ،هبذه الريح التي هي يف األصل ريح لطيفة .فالقرآن ال يدانيه وال يضاهيه يشء من كوالم
ور ال َقوو َم في َيهوا َرص َعوى كَو َأ ههنم
الفصحاء والبلغاء ،وانظروا هذا التشبيه البديع العجيب الدالَ { ،ف َ َ
َأع َجاز نَخ ٍل َخ ي
او َية} [احلاقة ،]1:ما جتد أوضح من هذا التشبيه ،حيونام متور ببسوتان فيوه نخول خواو
تتذكر فعل قوم عاد ،والقرآن جاء بصور البالغة والبيان العجيبة جدا حتى أدهش العرب ،وتعجبووا
من هذا وعجزوا أن يأتوا بمثله ،حتى إن لبيب بن أيب ربيعة صاحب إحد املعلقات ملا نوزل القورآن
أمسك عن الشعر ،ومل يقل إال بيتا واحدا:
احلمد َهل الذي مل يأتني أجيل حتى اكتسيت من اإلسالم رسباال
ار ًضا هم حس َت حقبِ َل َأ حو ِد َيتِ ِه حم َقالوا َه َذا َع ِ
حتى أهنم ملا رأوها مقبلة قالَ { :ف َلَم َر َأ حوه َع ِ
ةارٌ هِّمحطِرنَةا َب ح
ةل
َّ
َِ
ِ ِ ِ
ْء بِ َأ حم ِر َر ه َِّبا َف َأ حصة َبحوا َلَ ي َةرى إَِلَّ َم َسةاكِنه حم
ه َو َما حاس َت حع َج حلتم بِه ريح ف َيها َع َذاب أليم* تدَ همر ك َّل َ ح
ك َأ حخذ َر هب َ
ك ن حَج ِزي ا حل َق حو َم املح حج ِر ِمني} [األحقافَ { ،]26-24:وك ََذلِ َ
ك ََذلِ َ
ك إِ َذا َأ َخ َذ ا حلق َرى َو ِه َي َظاملَ ِةة
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إِ َّن َأ حخ َذه َألِيم َش ِديد} [هود .]112:وقد مر بنا من قبل أن اَهل تعواىل يمهول للظوامل حتوى إذا أخوذه مل
يفلته.
{ َفه حل تَرى ََلم من ب ِ
اق َية} [احلاقة ،]1-1:وهذا استفهام يراد به النفي ،أي :ال ،لويس هلوم باقيوة،
ه َ
َ َ
ولذلك يسمون العرب الباهدة ،هل حتس منهم مون أحود أو تسومع هلوم ركوزا؟ مل يبو مونهم أحود،
استأصلهم اَهل مجيعا إال الذين نجاهم اَهل  مع أنبياهه وهم قلة قليلة.
كثريا ما يرضوب اَهل هبوام املثول ،وإنوام يمثول اَهل تعواىل بوأمم يف جزيورة العورب أو
فهاتان أمتان ً
حواليها ألن املخاببني يف األصل من العرب ،وإال فال ريب أن هناك أمم وأقوام كوذبوا أنبيواءهم يف
أبراف الكرة األرضية مل يس اَهل تعاىل ذكرهم كام قال اَهل  عن أنبياههَ { :و َل َقةدح َأ حر َسة حلنَا رسة ً
ال همةن
ك َو ِمنحهم َّمن ََّل ح َن حقص حص َع َل حي َ
ك ِمنحهم َّمن َق َص حصنَا َع َل حي َ
َق حبلِ َ
ك} [غافر ]11:وإنوام يوذكر اَهل  األنبيواء
الذين كانوا يف جزيرة العرب كصالح وهود وشعيب ومون كوان حوهلوا ،إبوراهيم يف بوالد النهورين؛
العراق ،وكذلك موسى  وعيسى ،يف الشام وفلسطني ومرص.
ويا هلا من موعظة ،ال واَهل ما بقي منهم أحد ،وهذه سنن اَهل  يف األولني واآلخرين.
ِ
ةون َو َمةن َق حب َلةه
وملا ذكر اَهل هاتني األمتني أتبع ذلك بوذكر أمتوني أخوريني ،فقوالَ { :و َجةاء ف حر َع ح
َواملح حؤت َِفكَات بِ حَ
اْلاطِئَة} [احلاقة ،]9:فرعون الذي كان ملك مرصو ويتبواهى ويقوول { َأ َلة حي َ ِِل م حلةك
ِ
َص َو َه ِذ ِه األَ حَّنَار َ حَت ِري ِمن َ حَتتِي َأ َف َ
ال ت حب َِصون * َأ حم َأنَا َخ حري هم حن َه َذا ا َّل ِذي ه َو َم ِهني َوَلَ َيكَةاد يبِةني}
م ح َ
[الزخرف ،]62-61:والذي كان يقولَ { :أنَا َربكم األَع َىل} [النازعات ،]24 :ويقولَ { :ما َعليموت
َلكم يمن إي َل ٍه َغ يريي} [القصص.]31 :
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{ َو َجاء فِ حر َع حون َو َمن َق حب َله} من األمم السابقة ،ويف قراءةَ :و َمن ( يقب َله) ،يعني من كوان مون أتباعوه
وفئته وهي قراءة معروفة ،واملؤتفكات :مجع ،فربام أريد هبا األمم املؤتفكات ،يعنوي التوي وقعوت يف
اإلفك وتلطخت به ،وربام أريد هبا قر قوم لوط خاصة وهي قور سودوم الوذين ذكرهوا اَهل آخور
ِ
ي َآَل ِء َر هب َ
ك َتت َََم َرى} [النجم.]6-63 :
اها َما غ ََّشى * َفبِ َأ ه
سورة النجمَ { :واملح حؤتَف َك َة َأ حه َوى * َفغ ََّش َ
فكانت سلسلة من القر تقع يف املنطقة التي تسمى اآلن البحر امليت ،وكانوا مرشوكني وكوانوا
يأتون الذكران من العاملني؛ عندهم شذوذ جنيس وفس وفجور وعهر ويأتون يف نادُيم املنكر ،فقوام
فيهم لوط  يدعوهم إىل اَهل وإىل عبادته وتوحيده وينهاهم عن هذه القاذورات ،فام كان مونهم إال
الصد والرد وعدم القبول ،حتى امتحنوه يف ضيفه يف قصوة معروفوة مبسووبة يف القورآن يف مواضوع
عدة.
والقرآن العظيم يبسط بعض القصص يف موضع وجيملها يف موضع ،وهذا التنوع يكسب قارئ
بعضوا وإن اختلفوت الكلوامت والعبوارات
القرآن تشوقا لقراءته واالستشهاد بآياته ،فبعضها يصدق ً
لكن فحواها واحدة ،فهنا ال نجد عون ثموود سوو آيوة واحودةَ { ،ف َأمةا َثمةود َفةأهلِكوا بِال َّط ِ
اغ َيةة}
ح
َّ
[احلاقة ،]6:ووجدنا يف شأن عاد ما هو أكثر من ذلك ،ونجد فرعوون واملؤتفكوات ومووعني يف آيوة
واحدة ،لكنهم يف مواضع أخر بسط حاهلم وذكرهم.
قال { :بِ حَ
اْلاطِئَة} [احلاقة ]9:أي بالفعل اخلابئ من الكفر باَهل وتكوذيب رسوله والوقووع يف
الفواحش واملنكرات العظيمةَ { ،ف َع َص حوا َرس َ
ول َر هِّبِ حم َف َأ َخ َذه حم َأ حخ َذ ًة َّرابِ َية} [احلاقة ]11:رسول رهبوم
هنا اسم جنس؛ ألهنم عصوا مجيع رسل اَهل .،
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ةوم
واعلموا أن التكذيب برسول واحد تكذيب بجميع األنبياء ،تأملوا قول اَهل تعاىل{ :ك ََّذ َب ح
ت َق ح
نوح املح حر َسلِني} [الشعراء ]116:مع أن نوح  أول املرسلني ،فكان تكذيب قوم نوح تكذيبا جلميع
املرسلني ألن التكذيب بنبي واحد تكذيب ببقية األنبياء ،وسبب ذلك أن دعوة األنبياء واحدة ،فمون
ت َثمةود
ت َعاد املح حر َسلِني} [الشعراء{ ،]123:ك ََّذ َب ح
كذب نب ًيا واحدً ا فقد كذب الباقني ،كام قال{ :ك ََّذ َب ح
ِ
ِ
ني} [الشعراء ]161 :فهذا أمر مطرد.
ني} [الشعراء{ ،]141 :ك ََّذ َب ح
ت َق حوم لوط املح حر َسل َ
املح حر َسل َ
ِ
ني اَّللَِ َورسلِ ِه
ون بِاَّللَِ َورسلِ ِه َوي ِريد َ
ين َيكحفر َ
ون َأن ي َف هرقو حا َب ح َ
وهذا هو معنى قول اَهل تعاىل{ :إِ َّن ا َّلذ َ
ِ
ك َسةبِيال* أ حو َلةةئِ َ
ني َذلِ َ
ون
ك هةم ا حلكَةافِر َ
ون ن حؤ ِمن بِ َب حعض َو َنكحفر بِ َب حعض َوي ِريد َ
َويقول َ
ون َأن َيتَّخذو حا َب ح َ
َح ًّقا} [النساء ]161-161:فالكفر بنبي واحد كفر بجميع أنبياء اَهل ،أما حال املؤمنني فكوام وصوف
ون ك ٌّل َآم َن بِاَّللَِ َو َمآلئِكَتِ ِه َوكتبِ ِه َورسةلِ ِه َلَ ن َف هةر
الرسول بِ ََم أ ِنز َل إِ َل حي ِه ِمن َّر هب ِه َواملح حؤ ِمن َ
اَهل تعاىلَ { :آم َن َّ
َةك َر َّبنَةا َوإِ َل حي َ
ني َأ َحد همن هرسلِ ِه َو َقالو حا َس ِم حعنَا َو َأ َط حعنَا غ حف َران َ
ةك املحَ ِصةري} [البقورة ،]216:فوال جيووز
َب ح َ
ين ِعنةةدَ اَّللَِ ا ِ
ال حسةالَم} [آل
التفريو بووني رسوول اَهل ألن دعووواهم واحوودة ،وهووي اإلسووالم{ ،إِ َّن الةةده َ
ِ
ِ
ِ
رش َع َلكم هم َن الده ِ
وحا َوا َّل ِذي َأ حو َح حينَةا إِ َل حي َ
يم
ين َما َو ََّّص بِه ن ً
ةك َو َمةا َو َّصة حينَا بِةه إِ حب َةراه َ
عمرانَ َ { ،]19:
ِ
يسى َأ حن َأ ِقيموا الده ي َن َوَلَ َت َت َف َّرقوا} [الشور .]13:
وسى َوع َ
َوم َ
فلهذا قال اَهل َ { :ف َع َص حوا َرس َ
ةذه حم َأ حخ َ
ةم َف َأ َخ َ
ةذ ًة َّرابِ َيةة} [احلاقوة ،]11-9:رابيوة :أي
ول َر هِّبِ ح
زاهدة ،ألن ربو ال ء هو زيادته.
فهذه األخذة يف ح فرعون أن اَهل  أغرقه يف اليم هو وهو مليم ،وأما يف ح املؤتفكات فهو
أن اَهل  اقتلع قراهم من ختوم األرض حتى ارتفعت إىل السامء ثم قلبها عليهم وأتوبعهم باحلجوارة،
ك َأ حخذ َر هب َ
فيا له من أخذ { َوك ََذلِ َ
ك إِ َذا َأ َخ َذ ا حلق َرى َو ِه َي َظاملَ ِة إِ َّن َأ حخ َذه َألِيم َش ِديد} [هود.]112 :
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