


!.بين البيان والكتمان ..منازل أىل العمم
===== 

أبػػػو البشرية جمعاء بأف خمقو  -عمى نبينا وعميو الصالة والسالـ -آدماهلل، سبحانو وتعالى،  كـــــرَّم     
نو، ئو القياـ عمى شقبوؿ بو  اـكر ا، وأسجد لو مالئكتو الكراـ!.. سجود تحية و و مف روحوبيده!، ونفخ في

ر، سبحانو،  وذريتو ما في السماوات واألرض!.. وىو ما لـ يحدث  آلدموعمَّمو أسماء كؿ شيء.. وسخَّ
لغيره مف الخالئؽ، حتى المالئكة الكراـ!.

خمفاء  ذريتو وصالحيبأف جعمو  -كذلؾ -عمى غيره مف الخالئؽ جميًعا وميػػػَّزه، سبحانو وتعالى،     
، يحفظونيامناء.. أُ  وىداه يقوموف عمى شريعة اهللـ بعًضا، وخمفاء في األرض.. خمفاء يخمؼ بعضي

ثمف  مقابؿ يكتمونيا وال .. كؿ الناس..لمناس ويبمغونيا، امتثاًًل وحكًما وقضاًءا بيف الناس بيا ويعممون
 دعـــــوةفي األرض  وينشرونيامف زيغ المحرفيف وأباطيؿ المبطميف..  ويحرسونيابخس ودنيا فانية، 

.. بالعالميف ا ورحمةجياد  في األرض  وينشرونيا بالحكمة والموعظة الحسنة والجداؿ بالتي ىي أحسف..
ف لـ يفعموا ذلؾ فما بمغوا رسالة ربيـ وسيدىـ .ذلؾ الصعاب والمشاؽ واألذىسبيؿ في ويتحممون  . وا 
 ومميكيـ.

 –في ظير أبييـ آدـ  في عالم الذروىـ ما زالوا  -ولقد أخذ اهلل تعالى الميثاؽ مف بني آدـ جميًعا    
.. أخذ عمييـ العيد جؿَّ وعالوذلؾ بأرض عرفات التي باركيا اهلل  – السَّاَلـُ الصالة و  َعَمْيوِ عمى نبينا و 

ـَ  }تيـ، فقاؿ: والميثاؽ أنَّو، سبحانو، ربيـ وليس معو شريؾ يتوجيوف إليو بعبادا ْذ َأَخَذ َربَُّؾ ِمْف َبِني آَد َواِ 
ـْ َقاُلوا َبَمى َشِيْدَنا َأْف َتُقوُلوا ـْ َأَلْسُت ِبَربُِّك ـْ َعَمى َأْنُفِسِي ـْ َوَأْشَيَدُى يََّتُي ـْ ُذرِّ َيْوـَ اْلِقَياَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعْف  ِمْف ُظُيوِرِى

ـْ َأَفُتْيِمُكَنا ِبَما َفَعَؿ اْلُمْبِطُموَف َوَكَذِلَؾ َىَذا َغاِفِميَف َأْو َتُقوُلوا ِإنَّمَ  يًَّة ِمْف َبْعِدِى ا َأْشَرَؾ آَباُؤَنا ِمْف َقْبُؿ َوُكنَّا ُذرِّ
ـْ َيْرجِ  ُؿ اْْلياِت َوَلَعمَُّي فَّ ىذا سورة األعراؼ  ُعوَف{ُنَفصِّ  مف القوة بمكاف لدرجة أفَّ  رارـالميثاق وىذا اإلقوا 

في اهلل تعالى واألخذ بيداه كامف وحيد .. فتيحاججيـ بو يـو القيامة حجة عمى عباده اهلل تعالى جعمو
ف أضؿ مف األنعاـ!.يزيغ عنو إًل مف مسخت فطرتو، فكا البشرية ًل الفطرة

مما يوحي بالثقة واًلطمئناف. ..عيدبيميف و  المؤكدُ العقد المتيف الُمحكـ : ىو الميثاقو 

المصطفيف األخيار مف عباده.. سواء كانوا الصالحيف عمى  العيد والميثاقأخذ اهلل، سبحانو، ولقد      
العيد  .. أخذ عمييـالعمماء العاممينمف:  مـــــورثتيمف  ، أـ كانوااألنبياء والمرسمينسادتيـ مف: 

  :أنسبحانو،  والميثاؽ،
أو ىوى، ، ا، أو صنمً ا!، أو وثنً ا!، أو ُنصبً ا!شخصً سواء أكاف  -وف بو شيًئاكشر يًل و اهلل وحده  يعبـــــدوا

 .-اهلل! أو تشريع ما لـ يأذف بو
.الكافريف والمنافقيف ـــــواعيطيأًل و  ،، سبحانووهــــــــــقيتأن و 
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والحؽ الذي أنزلو  دينو وىداه وشرعو واـــــيبمغف مف ىدى.. إلى أنبيائو ورسمو ما أوحى اهلل بو واتبعيأف و 
 .. وأمر بو

، عمى يـألىوائوًل مجاراة  ممنافقيفًل لمداىنة لمكفار و دوف ، و ًل لبس فيو - واضًحالمناس  وهـــــيبينأن و 
 .المحجة البيضاء

  .دنيا الناسوفي  ،أنفسيم في ه واقع اِقيُمو يأن و 
 .. ت ف رَُّقوا ِفيوِ ي  ال أو  
 -والمنافقيف وأذى المفسديف -الجاىميف -فمف أجمو أذى المكذبي واـــــويتحممعمى ذلؾ  برواـــــيصأن و 

 .!المنتفعيف بالضالؿ والفساد
 

ًل لبس فيو، عمى  -واضًحا جمًيا ـــرهنشو ذلؾ اليدى  ايةـــــلحم -في سبيؿ اهلل -دواـــــويجاى ..بؿ     
 ىـ ومف يقتدي بيـ مف المؤمنيف..  -المحجة البيضاء

 

فَّ و        ،الصرحاء ْلَكاِفِريفَ ومجازييـ عميو، وُمعذب ا َعْف ِصْدِقِيْـ  -جميًعا -سائميـ، سبحانو، اهللا 
 . واهلل ًل يحب الفساد وًل المفسديف -جميًعا -المفسديف.. األخفياء اْلُمَناِفِقيفَ و 

 

قد وعد اهلل تعالى أنبياءه ورسمو، وورثتيـ مف العمماء العامميف إف ىـ أدوا ما أمرىـ اهلل تعالى بو و      
 وبجنات، ةاْلخر في في الدنيا و  النصربوعدىـ، سبحانو،  -ووثقوا ذلك –ووفوا ما عاىدوا اهلل عميو 

جزاء .. جزاء عامة المؤمنيفؽ فو ىذا الجزاء ، مف رب العالميف والقرب المقيـ والدرجات العال فيياالنعيـ 
 عبوديتيـ لموًلىـ وسيدىـ، سبحانو. بحقجميؿ صنعييـ وقياميـ 

 

 : بأمريفيشمؿ الكتاب  اعمى الذيف أوتو  هأخذالذي  وتعالىسبحانو  اهلل ميثاؽو      
 .وحؽ مف أحكاـ وأخباراهلل كتاب  يأوليما : بياف ما ف

 ىذا الكتاب . يمما ف شيءوثانييما : عدـ كتماف كؿ 
 

، أـ كاف مف األنبياء والمرسمينسواء كاف مف:  -الموثق الغميظ -العيدبيذا  لـ يوؼِ  أمَّا مف      
قاؿ سبحانو  ،. دنيا وأخرىفقد توعده، سبحانو، بالوعيد الشديد. ولـ ينتفع بو العمم حملممف  ورثتيـــــم

ْف َكاُدوا  } صمى اهلل عميو وآلو وصحبو وسمـ: -محمد -وتعالى لصفيو وحبيبو وخميمو وسيد ولد آدـ َواِ 
ًذا ًَلتََّخُذوَؾ َخِمياًل ) ْد ِكْدَت ( َوَلْوًَل َأْف ثَبَّْتَناَؾ َلقَ َٖٚلَيْفِتُنوَنَؾ َعِف الَِّذي َأْوَحْيَنا ِإَلْيَؾ ِلَتْفَتِرَي َعَمْيَنا َغْيَرُه َواِ 

ـْ َشْيًئا َقِمياًل ) َـّ ًَل َتِجُد َلَؾ َعَمْيَنا َنِصيًرا َٗٚتْرَكُف ِإَلْيِي ( ِإًذا أَلََذْقَناَؾ ِضْعَؼ اْلَحَياِة َوِضْعَؼ اْلَمَماِت ُث
َؿ َعَمْيَنا َبْعَض اأْلََقاِويِؿ ) وقاؿ سبحانو: [٘ٚ - ٖٚ({ ]اإلسراء: ٘ٚ) ِمْنُو ِباْلَيِميِف ( أَلََخْذَنا ٗٗ}َوَلْو تََقوَّ
َـّ َلَقَطْعَنا ِمْنُو اْلَوِتيَف )٘ٗ) ـْ ِمْف َأَحٍد َعْنُو َحاِجِزيَف )ٙٗ( ُث وقاؿ  [ٚٗ - ٗٗ({ ]الحاقة: ٚٗ( َفَما ِمْنُك

المَُّو ُيِريُد اْْلِخَرَة َما َكاَف ِلَنِبيٍّ َأْف َيُكوَف َلُو َأْسَرى َحتَّى ُيْثِخَف ِفي اأْلَْرِض ُتِريُدوَف َعَرَض الدُّْنَيا وَ  } سبحانو:
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ـْ َعَذاٌب َعِظيـٌ )َٚٙوالمَُّو َعِزيٌز َحِكيـٌ ) ـْ ِفيَما َأَخْذُت ُك ـْ ٛٙ( َلْوًَل ِكَتاٌب ِمَف المَِّو َسَبَؽ َلَمسَّ ( َفُكُموا ِممَّا َغِنْمُت
 .[ٜٙ - ٚٙ ( { ]األنفاؿ:َٜٙحاَلًًل َطيًِّبا َواتَُّقوا المََّو ِإفَّ المََّو َغُفوٌر َرِحيـٌ )

 

لعدـ استجابتيـ  -بغير إذف مف ربو -عف عبده يونس لمَّا ذىب مغاضًبا قومو سبحانو وتعالى وقاؿ     
.. {ُمِميم  َفاْلتََقَمُو اْلُحوُت َوُىَو  ]: لدعوتو اإلنساف لعممو عمؿ ًل ونبذ والمَّـو ىو عذؿ  أي مستحؽ لمَّـو
}  :وقاؿوالنبذ ىو اإللقاء والطرح لقمة اًلعتداد بو، { ِباْلَعَراِء َوُىَو َسِقيـٌ  ف ن ب ْذن اهُ } :وقاؿًل يمبؽ بو، و ينبغي 

والمكظـو ىو مف شؽ عميو غمة  { م ْكُظوم  َفاْصِبْر ِلُحْكـِ َربَِّؾ َوًَل َتُكْف َكَصاِحِب اْلُحوِت ِإْذ َناَدى َوُىَو 
فَّ ُيوُنَس َلِمَف اْلُمْرَسِميَف ) } :وقاؿس ذلؾ في نفسو ولـ يصرح بو، وحبِ  ِإَلى اْلُفْمِؾ  أ ب ق  ( ِإْذ َٜٖٔواِ 

ـَ َفَكاَف ِمَف ٓٗٔاْلَمْشُحوِف ) ِضين  ( َفَساَى إًل يكوف ًل  واإلباق [ٔٗٔ - ٜٖٔ({ ]الصافات: ٔٗٔ) اْلُمْدح 
 .!المنزلؽ عف السفينة إلى البحر قميؿ الحظّ  و المنيـز المغموبى والمدحض ،اليارب مف سيدة معبدل

 

ذا كاف ىذا الوعيد وفعمو الشديد          بورثتيمبوعيده وفعمو  فـــــفكيخمقو وأنبياءه ورسمو!  بصفوةوا 
 ،!وقالوا عمى اهلل غير الحؽ ،وكتموا بيناتو وىداه ،خالفوا أمرهو  ،فمم ينتفعوا بوممف نالوا حًظا مف العمـ 

 !.{ س ُيْغف ُر ل ن ا ]: أسالفيـ ، كما قاؿبزعميـ -وقالوا
 

فيـ اهلل ب فإفَّ الذي      العمـ النافع، ويسر ليـ سبؿ تعممو.. مف فطنة، وممكة، وسبؿ، وراثة األنبياء بشرَّ
بو بالعمؿ و  توحمؿ أمانب -تمؾ -.. واجب عمييـ شكر نعمة اهللونحوه ووسيمة، وشيخ وأستاذ، وكتاب،

ا ًل لمناس بالًغا واضحً وتبميغو ، وبتعميمو اًلستقامة عميوب، و والحؽ الذي فيويدى اهلل وبيناتو وشرعو بو 
 -.طمب دنيا وماؿ ورئاسة واشارة بالبناف!. ودوف ،زائؿ ،دوف خوؼ مف ذي سمطاف جائر -لبس فيو

ليو، سبحانو، ؛ وذلؾ بيف الناسوالقياـ عميو  حتى يكوف الناس مسؤوليف عف ىداىـ إعذاًرا مف اهلل وا 
يمانيـ وكفرىـيـ وضالل  يـ أمانة اهلل، سبحانو.، بعد انقطاع الحجة بتبميغوا 

 

.. توعد اهلل سبحانو كؿ واحد مف أىؿ العمـ فمـ يشكر نعمة ربو، وفي مقابل ىذا التشريف والتكريم     
َيْكُتُموَف  } ِإفَّ الَِّذيفَ وكتمو جراء ثمف قميؿ!، فقاؿ سبحانو:  -واضًحا جميَّا -ولـ يقـ فيو بحقو.. فمـ يبمغو

ـُ المَّ  ِعُنوَف َما َأْنَزْلَنا ِمَف اْلَبيَِّناِت َواْلُيَدى ِمْف َبْعِد َما َبيَّنَّاُه ِلمنَّاِس ِفي اْلِكتَاِب ُأوَلِئَؾ َيْمَعُنُي ـُ الالَّ ُو َوَيْمَعُنُي
( ِإفَّ الَِّذيَف َكَفُروا ٓٙٔـْ َوَأَنا التَّوَّاُب الرَِّحيـُ )( ِإًلَّ الَِّذيَف تَاُبوا َوَأْصَمُحوا َوَبيَُّنوا َفُأوَلِئَؾ َأُتوُب َعَمْييِ ٜ٘ٔ)

ـْ َلْعَنُة المَِّو َواْلَماَلِئَكِة َوالنَّاِس َأْجَمِعيَف ) ـْ ُكفَّاٌر ُأوَلِئَؾ َعَمْيِي ـُ َٔٙٔوَماُتوا َوُى ( َخاِلِديَف ِفيَيا ًَل ُيَخفَُّؼ َعْنُي
ـْ ُيْنَظُروَف ) ِإفَّ الَِّذيَف َيْكُتُموَف َما َأْنَزَؿ المَُّو  }وقاؿ جؿَّ وعال:  [ٕٙٔ - ٜ٘ٔ]البقرة:  ({ٕٙٔاْلَعَذاُب َوًَل ُى

ـْ ِإًلَّ النَّاَر َوًَل ُيَكمِّمُ  ـُ المَُّو َيْوـَ اْلِقَياَمِة َوًَل ِمَف اْلِكتَاِب َوَيْشَتُروَف ِبِو َثَمًنا َقِمياًل ُأوَلِئَؾ َما َيْأُكُموَف ِفي ُبُطوِنِي ُي
ـْ َعَذاٌب َأِليـٌ )ُيزَ  ـْ َوَلُي ـْ َعَمى ٗٚٔكِّيِي اَلَلَة ِباْلُيَدى َواْلَعَذاَب ِباْلَمْغِفَرِة َفَما َأْصَبَرُى ( ُأوَلِئَؾ الَِّذيَف اْشَتَرُوا الضَّ

 .[٘ٚٔ، ٗٚٔ({ ]البقرة: ٘ٚٔالنَّاِر )
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كؿ أنيـ في و التجدد عمى  دؿيالذي بالفعؿ المضارع التي جاءت {  ي ْكُتُمون   }ففي قوؿ اهلل تعالى      
التدريس والتعميـ، و  يكوف بإلغاء الحفظقد الكتماف .. وذلؾ كاتموف لمبينات واليدى وفي كؿ زماف حاؿ
ُتْخُفون  ك ِثيرا   ..قاؿ تعالى: }، وىو ظاىره - يكوف بإزالتو مف الكتاب أصاًل قد و  وقد [ ٜٔ{ ]األنعاـ: و 

ترؾ إظيار الشيء مع الكتماف ف،.. إخفاء المعنى كتماف لو رع ألفَّ لشايكوف بالتأويالت البعيدة عف مراد ا
 .، وحصوؿ الداعي إلى إظيارهالحاجة إليو

 

وىو استغراؽ عرفي  -كميـ -الناساهلل أنزؿ الشرائع ليدى  ألفَّ  ..والتعريؼ في "الناس" لالستغراؽ     
 أي الناس المشرع ليـ.

 

الدنيا ببغض ، وأثره يظير في مع إذالل وغضبعف الرحمة الطرد واإلبعاد مف اهلل ىو  والمعن     
في المقيـ مف الجنة وبالعذاب  يـيظير في اْلخرة بحرمانالصالحيف وأصحاب الِفطر السميمة ليـ، و 

 . جينـ
 

ِعُنوَف{ لالستغراؽ      يمعنونيـ فيـ .. وىو استغراؽ عرفي أي يمعنيـ كؿ ًلعف ..والتعريؼ في }الالَّ
 .بالعنواف العاـ أي حيف يمعنوف كؿ مف كتـ آيات الكتاب

 

 ثمف.عوض و ب الشيءاستبداؿ ىو : االشتراءو      
 

 أو رخصة يتمادى منيا إلى تأوياًل  -لمظالـ -ًل يحؿ لمعالـ أف يذكر": التفسيرقاؿ ابف عرفة في      
 ."المفسدة

  

يحيى بف يحيى الميثي عف يـو أفطره اإلماـ وقد سأؿ سمطاف قرطبة عبد الرحمف بف معاوية الداخؿ      
والفقياء ىذا  ،ايصـو ستيف يومً  فأفتاه بأف ،بعض جواريو فيو فباشرا غمبتو الشيوة في رمضاف عامدً 

لو فتحنا  :فقاؿ ،لـ خصصتو بأحد المخيرات :فمما خرجوا سألوه ،حاضروف ما اجترأوا عمى مخالفة يحيى
 د.فحممتو عمى األصعب لئال يعو  ..لو ىذا الباب لوطئ كؿ يـو وأعتؽ أو أطعـ

 

مثؿ الذيف بعثيـ رسوؿ اهلل  ،ا وجب عميو بيانوا أو يبيف شرعً فالعالـ إذا عيف بشخصو ألف يبمغ عممً      
ف لـ يكف معينً  ؛إلبالغ كتبو أو لدعوة قوميـ -وسمـوآلو وصحبو صمى اهلل عميو  -  وفيا بشخصو فوا 

 تفصيؿ يرجع إليو في مثؿ كتاب التحرير والتنوير وغيره. 
 

 يصمحواوشرط لمتوبة أف .. }ِإًلَّ الَِّذيَف َتاُبوا{ استثناء مف: }الَِّذيَف َيْكُتُموَف{ أي فيـ ًل تمحقيـ المعنة،     
نما زاد  ..كفي اعترافيـ وحدىـ أو في خمواتيـ،فال ي ،ما كتموه وأف يبينوه لمناس بإظيارما كانوا أفسدوا  وا 

بعده: }َوَأْصَمُحوا َوَبيَُّنوا{ ألف شرط كؿ توبة أف يتدارؾ التائب ما يمكف تداركو مما أضاعو بفعمو الذي 
 تاب عنو.
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ـْ ُكفَّاٌر ُأوَلِئَؾ َعَمْييِ  }وفي قولو تعالى بعدىا:       ـْ َلْعَنُة المَِّو َواْلَماَلِئَكِة َوالنَّاِس ِإفَّ الَِّذيَف َكَفُروا َوَماُتوا َوُى
ـْ ُيْنَظُروَف ) (َٔٙٔأْجَمِعيَف ) ـُ اْلَعَذاُب َوًَل ُى أصحاب  ر عفيعبجاء الت {(َٕٙٔخاِلِديَف ِفيَيا ًَل ُيَخفَُّؼ َعْنُي

وليتناوؿ الوعيد الذي  -فرــــالك -، ليحضرىـ في األذىاف بأشنع وصؼ وىوذلؾ الكتماف بالذيف كفروا
وا عمى أنفسيـ ذلؾ ذلؾ أنيـ أغمق. .كؿ كافر ولو بغير معصية الكتماف اشتممت عميو اْلية الكريمة

ُأوَلِئَؾ  ..: }صروا عمى الكتماف والكفر والضالؿ، وأالباب المفتوح، وتركوا الفرصة تفمت، والميمة تنقضي
 .ة مطبقة ًل ممجأ منيا وًل صدر حنوف!فيي لعن { ـْ َلْعَنُة المَِّو َواْلَماَلِئَكِة َوالنَّاِس َأْجَمِعيفَ َعَمْييِ 

 

ا ًل يخفؼ عنيـ، وًل ىا عذابً ه المعنة المطبقة؛ بؿ عدَّ آخر غير ىذ اولـ يذكر السياؽ ليـ عذابً      
نو لعذاب دونو كؿ عذاب!يؤجؿ موعده وًل يميموف فيو . فال يتمقاىـ .. عذاب المطاردة والنبذ والجفوة!.، وا 

. إنيـ ممعونوف مطرودوف منبوذوف مف العباد .قبوؿ، وًل لساف فيو تحية صدر فيو حناف، وًل عيف فييا
 العذاب األليـ المييف. ومف رب العباد في األرض وفي المأل األعمى عمى السواء.. وىذا ىو

 

إلى أف  -وسمـوآلو وصحبو صمى اهلل عميو  -الحؽ سبحانو وتعالى ينبو المؤمنيف بسيدنا محمدف     
نما ينسحب ويشمؿ مف قبمنا مف فعؿ ذلؾ مف أىؿ الكتابا عمى معف ليس مقصورً ىذا الجزاء مف ال ، وا 

 مف أمتنا كذلؾ.كؿ مف يكتـ ما أنزؿ اهلل مف البينات 
  

ليبمغوه  العمـ يأولورثتو مف ويحممو  ،ويبمغو رسم و لمناسالحؽ سبحانو وتعالى حيف ينزؿ منيجف     
ومصادمة منيج السماء مف  ..اهلل إنما يصادموف منيج السماء، فالذيف يكتموف ما أنزؿ مف بعدىـ لمناس

. فحيف يكتموف ما أنزؿ .ليأكؿ حؽ الناسو  ،خمؽ اهلل ًل تتأتى إًل مف إنساف يريد أف ينتفع بباطؿ الحياة
 .الذي جاء ليسيطر عمى حركة الحياة، فقد أصبحوا عوائؽ لمنيج اهلل اهلل
 

َوًَل َتْمِبُسوا اْلَحؽَّ  } :تعالى لبني اسرائيؿمف قولو السورة  مضى في أوؿ معىذه اْلية  ـاخت انتظـوقد      
ـْ َتْعَمُموَف ) مف  لجميع اعام  وكاف الختـ  خاصةنت البداية فكا [ٕٗ({ ]البقرة: ِٕٗباْلَباِطِؿ َوَتْكُتُموا اْلَحؽَّ َوَأْنُت

 -وسمـوآلو وصحبو صمى اهلل عميو  -محمدبو مر عمى نحو ما كاف أُ  ا، ليكوف ما في كتاب اهلل أمرً كتـ
، فعـ كؿ كاتـ مف اواحدً  اانطباقً  اطبؽ األمر عمى الخمؽ بدءًا وختمً لين -اومف تقدمو مف الرسؿ خمقً 

 .األوليف واْلخريف
 

موت داًًل وكاف اإلصرار المتصؿ بال ،داًًل عمى التجديد المستمر { ..َيْكُتُموفَ  ..} ولما كاف المضارع     
  .!عمى سوء الجبمة أسقط فاء السبب إشارة إلى استحقاقيـ لمخزي في نفس األمر مف غير نظر إلى سبب

 

لتعـ العبارة  رـــــبالكفعف كتمانيـ  اذكر المصّريف معبرً  ،واستثنى منيـ التائبيف ،الكاتميفاهلل ولما لعف      
ـْ ُكفَّاٌر  ..} أي بيذا الكتماف وغيره {..ِإفَّ الَِّذيَف َكَفُروا }:  ، سبحانوفقاؿ ،رـــــكفكؿ   إشعار وفي {َوَماُتوا َوُى
وتجاوز في الذكر توبة  مف حيث صرح بذكر توبة الكاتـ وعسر توبة المنافقينيسر توبة الكافريف ب
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، فمذلؾ وقع اًلستثناء في !والذيف يكتموف يتمادوف إًل األقؿ ،، فكاف الذيف كفروا يتوبوف إًل األقؿالكافر
 .الكاتـ والتخصيص مف الكافر

 

ا من لكنيا عامة في حق كل من كتم شيئ   -ف نزلت في أىؿ الكتابواْلية وا  " قاؿ اإِلماـ الرازي :     
 ".عبرة بعمـو المفظ ًل بخصوص السبب، إذ ال-باب الدين يجب إظياره

 

نتفاعيـ بما يأخذونو مف ماؿ مف بيف وجوه ا -األكؿ في بطونيـ -بالذكر وتعالىسبحانو  اهللوخص      
ر اهلل بإظياره مف حقائؽ وف ما أمػػػحتى إنيـ ليخف !ودناءة نفوسيـ ،، لإِلشعار بسقوط ىمتيـحراـ

 .!نظير مؿء بطونيـ ..وىدايات
 

ـُ اهلل َيْوـَ القيامة { أي ًل يكمميـ كالمً سبحانو وتعالىقولو و        ا تطمئف بو نفوسيـ، : } َوًَل ُيَكمُِّمُي
نما يكمميـ بما يخزييـ ويفجعيـ بسبب سوء أعماليـ ،وتنشرح لو صدورىـ ليـ : سبحانو وتعالى ولو كق ،وا 

ابو عف غضبو عمييـ، ألف مف عادة المموؾ أنيـ نليـ ك و} اخسئوا ِفيَيا َوًَل ُتَكمُِّموِف { أو أف نفي تكميم
لرضا يقبموف عميو بالوجو عند الغضب يعرضوف عف المضغوب عميو وًل يكممونو، كما أنيـ عند ا

 .والحديث
 

ـْ { أي وًل يطيرى: } َوًَل تعالىوقولو       ، مف التزكية بمعنى ـ مف دنس الكفر والذنوب بالمغفرةُيَزكِّيِي
 .الثناءو  ر واإلصالحالتطيي

 

ْذ َأَخَذ المَُّو ِميثَاَؽ الَِّذيَف ُأوُتوا اْلِكتَاَب َلتَُبيُِّننَُّو  }بعضيـ ممف سبقيـ مف أسالفيـ:  وقاؿ سبحانو عف      َواِ 
ـْ َواْشَتَرْوا ِبِو َثَمًنا َقِمياًل َفِبْئَس َما َيْشَتُروَف )ِلمنَّاِس َوًَل َتْكُتُمو  ( ًَل َتْحَسَبفَّ الَِّذيَف َٚٛٔنُو َفَنَبُذوُه َوَراَء ُظُيوِرِى

ـْ ِبَمَفاَزٍة ِمَف اْلَعَذابِ  ـْ َيْفَعُموا َفاَل َتْحَسَبنَُّي ـْ َعَذاٌب َأِليـٌ { ]آؿ  َيْفَرُحوَف ِبَما َأَتْوا َوُيِحبُّوَف َأْف ُيْحَمُدوا ِبَما َل َوَلُي
موف بتأويميا، وذلؾ يحبوف الثناء عمييـ بأنيـ حفظة الشريعة وحراسيا والعالفيـ  [ٛٛٔ، ٚٛٔعمراف: 

ة ر لعبفا -وىو إف كاف حكاية عف أىؿ الكتاب لكنو يشمؿ أولوا العمؿ مف ىذه األمة كذلؾ؛ خالؼ الواقع
 .بعمـو المفظ ًل بخصوص السبب

 

وآلو وسحبو صمى اهلل عميو  - النَِّبيَّ أف » اْبُف َعبَّاٍس عف  -بإسناده  -وقد ورد في رواية لمبخاري      
ـْ َعْنوُ َفَخَرُجوا َقْد َأَرْوُه َأْف َقْد َأخْ ، ، وأخبروه بغيرهَفَكَتُموُه ِإيَّاهُ  ،َعْف َشْيءٍ الييود  َسَأؿَ  -وسمـ ، َبُروُه ِبَما َسَأَلُي

ـْ َعْنوُ ، َؾ ِإَلْيوِ ِبَذلِ َواْسَتْحَمُدوا  ـْ ِإيَّاُه َما َسَأَلُي يات؛ ىذه اْلوأنو في ىذا نزلت «  َوَفِرُحوا ِبَما َأَتْوا ِمْف ِكْتَماِنِي
َأفَّ ِرَجاًًل ِمَف اْلُمَناِفِقيَف ِفي َعْيِد َرُسوِؿ » :عف أبي سعيد الخدري -بإسناده  -وفي رواية أخرى لمبخاري 

 -َوَسمَّـَ وآلو وصحبو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو  -َكاَف ِإَذا َخَرَج النَِّبيُّ  -َوَسمَّـَ وآلو وصحبو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو  -المَِّو 
، ِخاَلَؼ َرُسوِؿ المَِّو  ،ِإَلى اْلَغْزِو َوَتَخمَُّفوا َعْنوُ  ـْ َفِإَذا  -َـ َوَسمَّ وآلو وصحبو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو  -َوَفِرُحوا ِبَمْقَعِدِى

ـَ َرُسوُؿ المَِّو  َوَأَحبُّوا َأْف ُيْحَمُدوا  ،ِمَف اْلَغْزِو اْعَتَذُروا ِإَلْيِو َوَحَمُفوا -َوَسمَّـَ وآلو وصحبو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو  -َقِد
ـْ َيْفَعُموا، َفَنَزَؿ }ًَل َتْحَسَبفَّ الَِّذيَف َيْفَرُحوَف ِبَما َأَتْوا{ ]آؿ عمراف:  .[«ٛٛٔ ِبَما َل
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واتبع ىواه.. فضؿ وخاب وخسر  لقد ضرب اهلل ليـ المثؿ بواحد مف أسالفيـ ممف أخمد لألرضو     
ـْ َنَبَأ الَِّذي آَتْيَناُه آَياِتَنا َفاْنَسَمَخ ِمْنَيا  في خستو ودواـ ليثو!، فقاؿ سبحانو: -بكالكم -وكاف }َواْتُؿ َعَمْيِي

( َوَلْو ِشْئَنا َلَرَفْعَناُه ِبَيا َوَلِكنَُّو َأْخَمَد ِإَلى اأْلَْرِض َواتََّبَع َىَواُه َفَمَثُمُو ِ٘ٚٔمَف اْلَغاِويَف )َفَأْتَبَعُو الشَّْيَطاُف َفَكاَف 
َفاْقُصِص اْلَقَصَص  اِتَناَكَمَثِؿ اْلَكْمِب ِإْف َتْحِمْؿ َعَمْيِو َيْمَيْث َأْو َتْتُرْكُو َيْمَيْث َذِلَؾ َمَثُؿ اْلَقْوـِ الَِّذيَف َكذَُّبوا ِبآيَ 

ـْ َيتََفكَُّروَف ) ـْ َكاُنوا َيْظِمُموَف )َٙٚٔلَعمَُّي ( َمْف َيْيِد المَُّو َفُيَو ٚٚٔ( َساَء َمَثاًل اْلَقْوـُ الَِّذيَف َكذَُّبوا ِبآَياِتَنا َوَأْنُفَسُي
ـُ اْلَخاِسُروَف ) ىو: اًلنسالخ حقيقتو و  [ٛٚٔ - ٘ٚٔ({ ]األعراؼ: ٛٚٔاْلُمْيَتِدي َوَمْف ُيْضِمْؿ َفُأوَلِئَؾ ُى

ـ وعدالتمبس بالشيء  عدـوىو  !..ر لالنفصاؿ المعنوياستع، والمفظ ىنا مخروج جسد الحيواف مف جمده
 آيات اإلقالع عف العمؿ بما تقتضيوب ،، والدرع الحاميتجرد مف الغطاء الواقيىنا: ال اهالعمؿ بو، ومعن

! بعدما كاف مؤىاًل لمرفعة والسمو فأتبعو والكماؿ!  اهلل، والخمود لألرض واتباعو ليواه.. فغوي وىويَّ
.. فيتَّبعو الشيطاف، ا لمشيطافإمامً  -ىػػػػػو -عؿ جُ أو ، الشيطاف -ىػػػػػو -.. فتبعواتوػػػخط الرجيـالشيطاف 

وراء أعراض ىذه  - رب في كؿ واٍد وحاؿالمضط الالىثالكمب ك -لعنيـ اهلل جميًعا.. وأصبح في خستو
 ! ولو ظير لمناس أنو في ثوب إنسي ساكف!.-الحياة الدنيا

 

ـْ َكاُنوا َيْظِمُموَف {َساَء َمَثاًل اْلَقْوـُ الَِّذيَف َكذَُّبوا ِبآياِتَنا َوَأنْ  }وفي قوؿ اهلل تعالى:        ىنا عمى  والظمم ُفَسُي
يـ مذموميف في الدنيا تي جعملتاو  ات،كفر مبيا مف ال وهـــــأحمبما  -ما ظمموا إًل أنفسيـ  -يـ نَّ إحقيقتو ف

 ومعذبيف في اْلخرة.
 

ولـ يقوموا بحقيا  -التوراة -مثؿ الذيف شرفوا بحمؿ كتاب اهلل -كذلؾ -وضرب سبحانو وتعالى     
َـّ كمثؿ الحمار!، فقاؿ:  ـْ َيْحِمُموَىا َكَمَثِؿ الحمار َيْحِمُؿ َأْسَفارًا ِبْئَس َمَثُؿ القـو } َمَثُؿ الذيف ُحمُِّموْا التوراة ُث َل

: وفى ىذا المثؿ تنبيو  يقاؿ القرطب سورة الجمعة الذيف َكذَُّبوْا ِبآَياِت اهلل واهلل ًَل َيْيِدي القـو الظالميف {
مف الذـ ما لحؽ  أف يتعمـ معانيو، ويعمؿ بما فيو، لئال يمحقو ..لمف حمؿ الكتاب تعالىسبحانو و مف اهلل 

  .ىؤًلء الييود
 

البالدة والغباء، لزيادة التشنيع عمييـ، والتقبيح  فيالذى ىو مثؿ  بالحمار سبحانو، ،شبييـقد و      
كما ىو شأف الحمار  -وىو كتاب اهلل  -نافع  شيء بأثمفحيث زىدوا وأعرضوا عف اًلنتفاع  ..لحاليـ

 .الضار والشيءالنافع  الشيءالذى ًل يفرؽ فيما يحممو عمى ظيره بيف 
 

نَّ و       ، وىـ ًل ينيضوف بما فييا.. أولئؾ المنزلة مف عند اهلل يقرأوف القرآف والكتبالذيف  المسممونا 
ىي  . إنما.يست المسألة كتب تحمؿ وتدرسف! فم. وىـ كثيروف كثيرو .اكميـ، كالحمار يحمؿ أسفارً 

 . مسألة فقو وعمؿ بما في الكتب
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عمى أمتو منو!، كما في  -صمى اهلل عميو وآلو وصحبو وسمـ –ػػػػـ أخوؼ ما خاؼ النبي ىىػػػػػؤًلء و      
م ْيُكْم اأْل ِئمَُّة اْلُمِضمُّون   »الحديث:  اُف ع  ف  م ا أ خ  اؿ الكذاب الػػػػـ شػٌر عمى ىبؿ  ٔ« أ ْخو  ناس مف الدَّجَّ
الِ  »، كما في الحديث : األشر! م ى ُأمَِّتي ِمْن الدَّجَّ ُف ع  اِل أ ْخو  ْيُر الدَّجَّ  .2« !ن  وُـ اْلُمِضمّ  ةُ ـاأل ِئمَّ ، غ 
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