فمِنِاملعلومِعندِِكلِِمنِيعتِنقِدينِاِمنِاألداينِالسماويةِأمهيةِِاألنبياءِفيهِوقداستهمِ،وأنِ
الدينِِقائمِعلىِأخبارهمِوتصديقِهمِ،فالِميكنِمعرفةِِحكمِِمنِأحكامِهللاِإالِعنِطريقهمِ،
نبوهتمِدليلِِعلىِعلوِِمقامهمِعندِهللاِسبحانهِ
وأيِِتنقِصِمنهمِهوِتنقِصِمنِالدينِِ،كماِأنِ ِ
وتعاىلِوتعظيمهِهلمِ،فالنبوةِتعينِجزمِاِاصطفاءِِهللاِملنِجعلهِمنِأهلهاِ،وأنِهللاِاختارهِعلىِ
الناسِحلملِدينهِ،وهذاِاالختيارِلسابقِعلمِهللاِسبحانهِوتعاىلِأنِِهذاِاملخلوقِمفضِلِخمتارِ
علىِبينِجنسهِِ،وأِهِلِِلتحمِلِهذهِالرسالةِ،وعلمِهللاِالِيتغريِوالِيتبدِلِ،وقدِبنيِهللاِعزِوجلِ
أنِ ِاألنبياء ِخمتارون ِمن ِبني ِاخلالئق ِهلذه ِالوظيفةِ ،فقال{ِ:اّللِ ِيصطفي ِمنِ ِالمالئكةِ ِرسالِِ
ومنِِالناسِِإنِِاّللَِِسيعِِبصري}ِ[احلجِ،]75ِ:وقالِبعدِأنِذكرِمجلةِمنِاألنبياء{ِ:وكالِِفضلناِ
علىِالعالمني}ِ[األنعامِِ.]86ِ:
وهذاِالتفضيلِواالختيارِهوِمِنِعلمِهللاِحباهلمِوببواطنِأسرارهمِ،وأنِِهذهِاملهمةِالعظيمةِِ
النبيلة ِال ِيصلح ِهلا ِغريهم؛ ِولذا ِردِ ِالقرآن ِعلىِِكلِ ِمشكِك ِيف ِإمكانياهتم ِوأهليتهم ِلذلكِ،
وتوعِد ِمن ِتوهِم ِإمكانية ِالوصول ِإىل ِمرتبتهم ِبظنِه ِأو ِاشرتط ِذلك ِعلى ِهللاِ ،فقال ِسبحانهِ:
{وإذاِجاءهتمِِآيةِِقالواِِلنِن ؤمنِِحّتِِن ؤتىِمثلِِماِأوتِِرسلِِاّللِِاّللِِأعلمِِحيثَِِيعلِِرسالتهِِ
سيصيبِِالذينِِأجرمواِِصغارِِعندِِاّللِِوعذابِِشديدِِِباِِكانواِِميكرون}ِ[األنعامِ.]124ِ:
معرضِللبالءِأكثرِمنِغريه؛ِألنِ
وهذاِالتكليفِالعظيمِلهِأيضِاِتبِعاتهِوآاثرهِ،فصاحِبه ِ ِ
صاحبِه ِميارس ِمهمِة ِمن ِأعظم ِاملهامِ ِعلى ِاإلطالقِ ،وهي ِتبليغ ِرسالة ِهللا ِخللقهِ ،فال ِبد ِأنِ
يقعِعليهِمنِالبالءِبقدرِماِيظهرِصدقهِللناسِوصربهِ،ويكونِبهِقدوةِللناسِيفِِكلِخري؛ِ
ولذاِحنيِسئلِرسولِهللاِصلىِهللاِعليهِوسلمِعنِأشدِالناسِبالءِقال«ِ:األنبياء ،مث األمثل
فاألمثل ،فيبتلى الرجل على حسب دينه ،فإن كان دينه صلبا اشتد بالؤه ،وإن كان يف
دينه رقة ابتلي على حسب دينه ،فما يربح البالء ابلعبد حىت يرتكه ميشي على األرض ما
عليه خطيئة»(ِ.)1
وهذا ِاالبتالء ِليس ِله ِصورة ِواحدةِ ،فقد ِيكون ِابلتكذيبِ ،وقد ِيكون ِابلقتل ِواألسرِ،
فقدِقتلِزكرايِِوابنهِحيىيِعليهماِالسالمِ،وسِجنِيوسفِعليهِالسالمِ،وقدِيكونِهذاِاالبتالءِ
(ِ)1أخرجهِالرتمذيِ(ِ)2398وقال"ِ:حديثِحسنِصحيح"ِ،وصححهِابنِحبانِ(.)2920

فتنةِ ِخيتربه ِهللا ِعز ِوجل ِهبا؛ ِليظهر ِصدقه ِويبني ِفضله ِويرفع ِدرجتهِ ،وهذه ِاألخرية ِهي ِحملِِ
حبثناِ.
فماِمعىنِالفتنةِيفِحقِاألنبياء؟ِ
وماِمعىنِماِوردِمنِذكرِالفتنةِيفِحقِهمِيفِالقرآن؟ِ
والِأبسِِقبلِاخلوضِِيفِاملوضوعِأنِنبنيِِمعىنِالفتنة؛ِألنِبهِيتبنيِِاملعىنِاحلقيقيِِهلاِيفِ
حقِِاألنبياءِ،فحنيِيثبتِتعدِدِمعانيهاِيسهِلِأنِنعرفِِاملعىنِالالئقِِمنِهذهِاملعاينِابألنبياءِ
عليهمِالصالةِوالسالمِ.
معىن الفتنة:
للفتنة ِيف ِاللغة ِمعانِ ِعدةِ ،أصلها ِاالمتان ِواالختبارِ .تقولِ:فتنت ِالذهب؛ ِإذا ِأدخلتهِ
النار ِلتنظر ِما ِجودتهِ ،ودينار ِمفتونِ ...ويسمِى ِالصائغِ :الفتانِ ،وكذلك ِالشيطانِ ،ويفِ
احلديث«ِ:املؤمن أخو املؤمن ،يسعهما املاء والشجر ،ويتعاوانن على الفتان»ِ،يروىِبفتحِ

الفاءِوضمِهاِ،فمنِرواهِابلفتحِفهوِواحدِ،ومنِرواهِابلضمِفهوِمجع(ِِ.)1

وأتت ِملعان ِأخِرِ ،منها ِاإلحراقِ ،قال ِاخلليل"ِ:الفِتِِ:اإلحراقِ ،وشيء ِفتني ِأيِ :حمرقِ،
ويقالِلِلِحِِرةِ:فتنيِِ،كأنِحجارهتاِحمرقة"(ِ.)2
قال ِأبو ِزيدِ:فتِ ِالرجل ِيفتِ ِفتوان؛ ِإذا ِأراد ِالفجورِ ،وقد ِفتنته ِفتنة ِوفتوانِ ،وقال ِأبوِ
السفرِ:أِفتنتهِإفتاانِِ،فهوِمفتِ،وأفتِالرجلِوفتِفهوِمفتون؛ِإذاِأصابتهِفتنةِفذهبِمالهِأوِ
عقلهِ،وقدِفتِوافتتِ،جعلهِالزماِومتعدِايِِ،وفتِنتهِتفتينِاِفهوِمِفِتِِأيِ:مفتونِجدِاِ،والفتونِ
أيضِاِ:االفتتانِ،يتعدِىِوالِيتعدِى؛ِومنهِقوهلمِ:قلبِفاتنِأيِ:مفتت(ِ.)3

(ِ)1الصحاحِاتجِاللغةِ(.)2175ِ/6
(ِ)2ينظرِ:مقاييسِاللغةِ(.)473ِ/4
(ِ)3ينظرِ:لسانِالعربِ(.)318ِ/13

واملالحظ ِأن ِالفتنةِ ِترجع ِإىل ِمعىن ِاالمتحان ِواالبتالءِِكما ِمرِِِ،كما ِتستعمل ِيف ِمعانِ
أخرى ِمنها ِاإلبعاد ِعن ِاحلقِ ِواإلضاللِ ،قال ِصاحب ِاللسان"ِ :والفتنةِ :الضالل ِواإلمثِ،
والفاتنِ:املضلِعنِاحلقِ،والفاتنِ:الشيطانِألنهِيضلِالعبادِ،صفةِغالبة"(ِ.)1
وكلِهذهِاملعاينِوردتِيفِالقرآنِ،فمنِورودِالفتنةِِبعىنِاالبتالءِواالختبارِقولهِسبحانهِ:
{وكذلكِِف ت ناِب عضهمِبب عضِِلي قولواِِأه ؤالءِمنِِاّللِِعليهمِمنِب ينناِأليسِِاّللِِأبعلمِِابلشاكرين}ِ
[األنعامِ]53ِ:أيِ:ابتليناِبعضاِببعض(ِ،)2وقوله{ِ:كلِِن فسِِذائقةِِالموتِِون ب لوكمِابلشرِِواخلريِِ
فت نةِِوإلي ناِت رجعون}ِ[األنبياءِِ.]35ِ:
ومنِورودهاِِبعىنِاإلحراقِقولهِتعاىل{ِ:ي ومِِهمِِعلىِالنارِِي فت نونِذوقواِفت ن تكمِِهذاِالذيِ
كنتمِبهِِتست عجلون}ِ[الذارايتِ]14ِ:أيِ:يعذِبون(ِ.)3
وأما ِِبعىن ِاإلضالل ِعن ِاحلق ِواإلبعاد ِعنه ِفمنه ِقوله ِتعاىل{ِ:وأنِ ِاحكم ِب ي ن هم ِِبا ِأنزلِِ
اّللِِوالِِت تبعِِأهواءهمِِواحذرهمِِأنِي فتنوكِِعنِب عضِِماِأنزلِِاّللِِإليك}ِ[املائدةِ.]49ِ:قالِابنِ
عباسِرضيِهللاِعنهماِ:قالِِكعبِبنِأسدِوعبدِهللاِبنِصورايِوشاسِبنِقيسِ-منِرؤساءِ
اليهودِ -بعضهم ِلبعضِ:اذهبوا ِبنا ِإىل ِحممد ِلعلِنا ِنفتنه ِعن ِدينهِ ،فأتوه ِفقالواِ:اي ِحممدِ ،قدِ
عرفتِ ِأانِ ِأحبار ِاليهود ِوأشرافِهمِ ،وأانِ ِإن ِاتِبعناك ِمل ِخيالفنا ِاليهودِ ،وإن ِبيننا ِوبني ِالناسِ
خصوماتِِفنحاكمهمِإليكِ،فاقضِلناِعليهمِنؤمِنِبكِويتبعناِغريانِ،وملِيكنِقصدهمِاإلميانِ،
وإمناِِكانِقصدهمِالتلبيسِودعوتهِإىلِامليلِيفِاحلكمِ،فأنزلِهللاِعزِوجلِهذه"(ِ.)4
قالِالراغب"ِ:والفت نةِِمنِاألفعالِاليتِتكونِمنِهللاِتعاىلِ،ومنِالعبدِِ،كالبليةِواملصيبةِ،
والقتلِوالعذابِوغريِذلكِمنِاألفعالِالكريهةِ،ومّتِِكانِمنِهللاِيكونِعلىِوجهِاحلكمةِ،

(ِ)1ينظرِ:املرجعِالسابقِ(.)318ِ/13
(ِ)2ينظرِ:غريبِالقرآنِالبنِقتيبةِ(ص.)154ِ:
(ِ)3ينظرِ:أتويلِمشكلِالقرآنِ(ص.)260ِ:
(ِ)4ينظرِ:تفسريِالبغويِ(.)58ِ/2

ومّتِِكانِمنِاإلنسانِبغريِأمرِهللاِيكونِبضدِِذلكِ،وهلذاِيذمِِهللاِاإلنسانِأبنواعِالفتنةِيفِ
كلِِمكان"(ِ.)1
حماولة إضالل األنبياء عن احلق من أقوامهمِ:
الفتنةِِبعىنِاإلضاللِعنِاحلقِِالِميكنِصدورهاِمنِهللاِعزِوجلِيفِحقِِاألنبياءِعليهمِ
السالم؛ِألنهِلوِأرادِذلكِلوقعِ،وهوِمستحيلِشرعِاِيفِحقِِاألنبياءِ،لكنِحماولةِأهلِالكفرِ
قدرا؛ِألنِهللاِالِأيذنِيفِ
هلذاِاملعىنِليوقعواِاألنبياءِفيهِقدِأخربِعنهاِالشرعِ،ولكنهاِمستحيلةِ ِ
ذلكِ.
ِوحماولةِفتنةِاألنبياءِعنِاحلقِِتصدرِعمنِملِيقتنعِبنبوهتمِمنِالبشرِ،وهذاِالنوعِمنِالفتنةِ
يكونِأحياانِِابلتعذيبِوإلقاءِالشبهِوالتهديدِابلقتل؛ِلريجعِالنبِِأوِمنِتبعهِعنِاحلقِِ،لكنِ
هللا ِعز ِوجل ِجرت ِسنته ِالشرعية ِوالقدرية ِأن ِاألنبياء ِال ِميكن ِصرفهم ِعن ِاحلق ِوال ِفتنتهمِ،
وإن ِوقعت ِالفتنة ِعليهم ِفإهنا ِال ِتصرفهم ِوال ِختذهلمِ ،قال ِسبحانه{ِ:وما ِأرسلنا ِق ب لكِ ِمنِِ
المرسلنيِ ِإالِ ِإهنمِ ِليأكلونِ ِالطعامِ ِوميشونِ ِيفِ ِاألسواقِ ِوجعلنا ِب عضكمِ ِلب عضِ ِفت نةِ ِأتصربونِِ
امتحنا ِ-أيها ِالناسِ-
وكانِ ِربكِ ِبصريا} ِ[الفرقانِ .]20ِ :قال ِالطربي"ِ :يقول ِتعاىل ِذكرهِ :و ِ
بعضِكمِببعضِ،جعلناِهذاِنبيِاِوخصصناهِابلرسالةِ،وهذاِملكِاِوخصصناهِابلدنياِ،وهذاِفقرياِ
وحرمناهِالدنيا؛ِلنختربِالفقريِبصربهِعلىِماِحرمِمماِأعطيِهِالغينِ،وامللكِِبصربهِعلىِماِأعطيِهِ
الرسولِمنِالكرامةِ،وكيفِرضيِِكلِإنسانِمنهمِِباِأِعطيِوقِسمِلهِ،وطاعتهِربهِمعِماِحرمِ
مماِأعطيِغريهِ.يقولِ:فمنِأجلِذلكِملِأعطِحممِدِاِالدنياِ،وجعلتهِيطلبِاملعاشِيفِاألسواقِ،
وألبتليكمِ-أيهاِالناسِ-وأختربِطاعتكمِربِكمِوإجابتكمِرسولهِإىلِماِدعاكمِإليهِبغريِعرضِ
منِالدنياِترجونهِمنِحممدِأنِيعطيكمِعلىِاتباعكمِإايه؛ِألينِلوِأعطيتهِالدنياِلسارعِِكثريِ
منكمِإىلِاتباعهِطمعِاِيفِدنياهِأنِينالِمنها"(ِ.)2
ومنِهذهِالفتنةِتعذيبِهمِمنِأجلِالرجوعِعنِاحلقِالذيِهمِعليهِ،فقدِأوقِدِقومِإبراهيمِ
إلبراهيم ِالنارِ؛ ِلريدوه ِعن ِاحلقِ ،لكن ِهللا ِعز ِوجل ِمنع ِاستجابة ِإبراهيم ِهلذه ِالفتنةِ ،فقالِ
(ِ)1مفرداتِالقرآنِ(ص.)624ِ:
(ِ)2تفسريِالطربيِ(.)253ِ/19

سبحانه{ِ:فأرادواِبهِِِكيداِفجعلناهمِِاألسفلني}ِ[الصافات]98ِ:؛ِأبنِجناهِهللاِمنِالنارِ،وثبتهِ
علىِالتوحيدِِ.
وتكونِهذهِالفتنةِأيضاِإبلقاءِالشبهِللنبِوحماولةِاستمالتهِإىلِالباطلِِ،كماِفعلتِقريشِ
للنبِصلىِهللاِعليهِوسلمِحنيِنزلِقولهِتعاىل{ِ:إنكمِِوماِت عبدونِِمنِدونِِاّللِِحصبِِجهنمِِ
الزبِعِرى ِعلى ِرسول ِهللا ِصلى ِهللا ِعليهِ
أنتمِ ِهلا ِواردون} ِ[األنبياءِ،]98ِ:فاعرتض ِعبد ِهللا ِبن ِ ِ
وسلم ِفقالِ :إن ِعيسى ِوعزِيرا ِوحنومها ِقد ِعِبدوا ِمن ِدون ِهللاِ ،فيلزم ِأن ِيكونوا ِحصبِا ِجلهنمِ،
فنزلت{ِ:إنِالذينِسب قتِهلمِمناِاحلس ٰىنِأوٰلئكِعن هاِمب عدونِ}ِ[األنبياءِ.]101ِ:مثِقررِاألمرِِ
{ومِاِت عبدونِ}ِ،فقال{ِ:لوِِكانِِهؤالءِِآهلةِ}ِ،وعربِِ
ابإلشارةِإىلِاألصنامِاليتِأرادهاِيفِقولهِ ِ:
عنِاألصنامِبِ{هؤالءِ}ِمنِحيثِهيِعندهمِحبالِمنِيِعقل(ِ.)1وبنيِسبحانهِأنِهذاِالتمثيلِِ
منهمِبعيسىِِكانِجمردِِخماصمةِِوحماولةِلصدِِالنبِصلىِهللاِعليهِوسلمِعنِاحلقِ،فقال{ِ:ولماِ
ضربِِابنِِمريِِمثالِِإذاِق ومكِِمنهِِيصدونِِ(ِ)57وقالواِأآهلت ناِخريِِأمِِهوِِماِضربوهِِلكِِإالِِ
جدالِِبلِِهمِِق ومِِخصمون}ِ[الزخرفِ،]58ِ،57ِ:فأكثرِاملفسرينِعلىِأنِهذهِاآليةِِنزلتِيفِ
جمادلةِابنِالزبعرىِرسولِِهللاِصلىِهللاِعليهِوسلمِحنيِنزلِقوله{ِ:إنكمِِوماِت عبدونِِمنِِدونِِ
اّللِ}ِاآليةِ،واملشركون ِهمِالذينِضربوا ِعيسىِمثالِِآلهلتهمِوشبههوه ِهبا؛ِألنِتلكِاآليةِإمناِ
تضمِنت ِذكر ِاألصنام؛ ِألهنا ِعبدتِ ِمنِ ِدون ِهللاِ ،فألزموه ِعيسىِ ،وضربوه ِمثالِ ِألصنامهم؛ِ
ألنهِمعبودِالنصارىِ،واملرادِبقومهِ:املشركون(ِ.)2
وقد ِسجل ِالقرآن ِحموالتِ ِمتكررةِ ِلفتنة ِالنبِ ِصلى ِهللا ِعليهِوسلم ِعن ِاحلقِ ِمن ِطرفِ
اليهودِِواملشركنيِ،ومنِذلكِقولهِسبحانه{ِ:وإنِِكادواِِلي فتنونكِِعنِِالذيِأوحي ناِإليكِِلتفرتيِِ
علي ناِغريهِِوإذاِالِختذوكِِخليالِ}ِ[اإلسراءِِ.]73ِ:
قالِالقرطب"ِ:ومعىنِِ{لي فتنونكِ}ِأيِ:يزيلونكِ،يقالِ:فتنتِالرجلِعنِرأيه؛ِإذا ِأزلتهِ
عماِِكانِعليهِ،قالهِاهلرويِ.وقيلِ:يصرفونكِ،واملعىنِواحد{ِ.عِنِِالِذِيِأِِوحِيِنِاِإِلِيِكِ}ِأيِ:
حكم ِالقرآن؛ ِألن ِيف ِإعطائهم ِما ِسألوه ِخمالفةِ ِحلكم ِالقرآن؛ ِ{لِتِفِ ِرتيِ ِعِلِيِنِا ِغِ ِريهِ} ِأيِ:
(ِ)1ينظرِ:تفسريِابنِعطيةِ(.)101ِ/4
(ِ)2ينظرِ:زادِاملسريِ(.)81ِ/4

حرمتِ ِمكةِ ،شجرهاِ
وحرم ِواديناِِكما ِ ِ
لتختلقِ ِعلينا ِغري ِما ِأوحينا ِإليكِ ،وهو ِقول ِثقيفِ ِ:
عذراِلكِ،
وطريهاِووحشهاِ،فإنِسألتكِالعربِملِخصصتهمِفقلِ:هللاِأمرينِبذلكِحّتِيكونِ ِ
{ ِوإِذِاِالِختِذِوكِِخِلِيالِ}ِأيِ:لوِفعلتِِماِأرادواِالختِذوكِخليالِِ،أيِ:والوكِوصافِوكِ،مأخوذِ
منِاخلِلِةِابلضمِوهيِ:الصداقةِ[ملماألته]ِهلم"(ِ.)1
فجميع ِهذه ِاحملاوالت ِقد ِعصم ِهللا ِمنها ِنبيِهِِكما ِعصم ِمنها ِاألنبياء ِقبلهِ ،فالفتنة ِإذاِ
جاءتِِبعىنِاإلضاللِعنِاحلقِِواإلذهابِفإهناِالِتكونِمنِهللاِيفِحقِِاألنبياءِ،بلِهيِمنِ
البشريةِ،ومنِالشيطانِ.
أقوامهمِ،ومنِِكفرةِ ِ
ومنِأمثلةِوقوعها ِمنِالشيطانِقولهِسبحانه{ِ:وماِأرسلناِمنِق بلكِِمنِرسولِِوالِِنبِِ
إالِِإذاَِتىنِِألقىِالشيطانِِيفِِأمنيتهِِف ينسخِِاّللِِماِي لقيِالشيطانِِمثِِحيكمِِاّللِِآايتهِِواّللِِعليمِِ
حكيمِليجعلِِماِي لقيِالشيطانِِفت نةِِللذينِِيفِِق لوهبمِمرضِِوالقاسيةِِق لوهبمِِوإنِِالظالمنيِِلفيِ
شقاقِِبعيدوِلي علمِِالذينِِأوتواِالعلمِِأنهِِاحلقِِمنِربكِِف ي ؤمنواِبهِِف تخبتِِلهِِق لوهبمِِوإنِِاّللِِ
هلادِِالذينِِآمنواِإىلِِصراطِِمستقيم}ِ[احلجِِ.]54ِ:
قالِابنِعطية"ِ:و{َتىنِ}ِمعناهِاملشهورِ:أرادِوأحبِ،وقالتِفرقةِ:هوِمعناهاِيفِاآليةِ،
واملرادِأنِالشيطانِألقىِألفاظهِبسببِماَِتناهِرسولِهللاِصلىِهللاِعليهِوسلمِمنِمقاربةِقومهِ
وكوهنمِمتبعنيِلهِ،قالواِ:فلماَِتىنِرسولِهللاِمنِذلكِماِملِيقضِهِهللاِوجدِالشيطانِالسبيل"(ِ.)2
وقدِتكفلِهللاِبعصمةِالنبِوالوحيِمنِإلقاءِالشيطانِ،وبنسخِذلكِِكلهِِكماِنصتِعليهِ
اآليةِ،وهذاِاملعىنِمنسجِمِمعِماِ ِقررانِآنفاِمنِأنِالفتنةِالِأتتِعلىِالنبِِِبعىنِالضاللِعنِ
احلقِِوإنِأرادِذلكِمنِأرداه"ِ،وقدِاتفقِاملسلمونِعلىِأنهِالِيستقرِِفيماِبلِغهِابطلِ،سواءِ
قيلِ:إنهِملَِيرِعلىِلسانهِمنِهذاِاإللقاءِماِينسخهِهللاِ،أوِقيلِ:إنهِجرىِماِينسخهِهللاِ،
فعلىِالتقديرينِقدِنسخِهللاِماِألقاهِالشيطانِ،وأحكمِهللاِآايتهِ،وهللاِعليمِحكيم؛ِوهلذاِِكانِ
كلِماِيقولهِفهوِحق"(ِِ.)3
(ِ)1تفسريِالقرطبِ(.)300ِ/10
(ِ)2تفسريِابنِعطيةِ(.)128ِ/4
(ِ)3جمموعِالفتاوىِ(.)18ِ/7

املتقررِيفِالشرعِ،ويدلِعليهِعدةِأمورِ،منهاِ:دعاءِاألنبياءِالعصمةِمنِالفتنةِ
فهذاِهوِ ِ
اليتِِبعىنِامليلِعنِاحلقِِأوِإضاللِالناسِ،فقدِدعاِإبراهيمِربِهِأنِالَِيعلهِفتنةِِللذينِِكفرواِ،
قال ِسبحانه ِعلىِلسانه{ِ:رب نا ِالِ َِتعلنا ِفت نةِ ِللذينِِِكفروا ِواغفرِ ِلنا ِرب نا ِإنكِ ِأنتِ ِالعزيزِِ
احلكيم}ِ[املمتحنة"ِ.]5ِ:يقولِ:ربناِالِتعذبناِأبيديهمِ،والِبعذابِمنِعندكِ،فيقولواِ:لوِِكانِ
هؤالء ِعلى ِحقِ ِما ِأصاهبم ِهذا ِوما ِسِلِطنا ِعليهم"(ِ .)1ومثله ِقول ِموسى ِوقومه{ِ :على ِاّللِِ
ت وكلناِرب ناِالَِِتعلناِفت نةِِللقومِِالظالمني}ِ[يونسِِ.]85ِ:
وقدِاستعاذِالنبِصلىِهللاِعليهِوسلمِمنِفتنةِاحملياِواملماتِ،ومنِفتنةِاملسيحِالدجالِ،
ففي ِالبخاري ِمن ِحديث ِأيب ِهريرة ِقال ِِ:كان ِرسول ِهللا ِصلى ِهللا ِعليه ِوسلم ِيدعو ِويقولِ:
«اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب ،ومن عذاب النار ،ومن فتنة احمليا واملمات ،ومن
فتنة املسيح الدجال»(ِ.)2فالِيقعِرسلِهللاِيفِشيءِاستعاذواِابهللِمنهِودعِوهِأنِينجيِهمِمنهِ،
معِماِسبقِمنِعلمِهللاِحباهلمِواصطفائهمِوعصمتهمِ.
معىن الفتنة من هللا يف حق األنبياء:
إذا ِورد ِيف ِالقرآن ِوقوع ِالفتنة ِمن ِهللا ِلألنبياءِ ،فإنه ِال ِميكن ِمحل ِذلك ِعلى ِأهنم ِفِتنواِ
ِبعصيةِ ِوال ِِبا ِيصرفهم ِعن ِاحلق ِإىل ِالباطلِ ،بل ِالفتنة ِهناك ِِبعىن ِاالختبار ِواالبتالءِ،فاهللِ
قدرا ِإال ِاخلري؛ ِألنه ِاصطفاهم ِحلمل ِرسالتهِ ،وجعلهم ِأوعيةِِ
تعاىل ِال ِيريد ِأبنبيائه ِشرعِا ِِوالِ ِ
لوحيهِ ،لكن ِهذا ِال ِيناقِض ِأن َِتريِ ِعليهم ِسننِ ِهللا ِالكونية ِيف ِاالبتالء ِواالختبار؛ ِإلظهارِ
احلكمةِمنِاالختيارِ،وبلوغِالدرجاتِاليتِالِتبلغِإالِبتلكِاألسبابِاليتِقدرهاِهللاِهلاِ،ومنِ
بنيِهذهِاألسبابِوقوعِمصائبِيفِالدنياِعليهمِمنِقتلِِوأسرِِوتكذيبِِ،ترتفعِهباِدرجتهمِ
عندِهللاِ،وحتقِِهباِِكلمتهِعلىِالكافرينِ،وتظهِرِحكمتهِيفِالتشريعِيفِمثلِتلكِاحلوادثِ.
ضراِ
وقد ِوقعت ِحوادثِ ِلألنبياء َِساها ِهللا ِسبحانه ِوتعاىل ِفتنةِِ ،وَسى ِالبعضِ ِاآلخر ِ ِ
ومصيبةِ،لكنِِكلهاِيرجعِإىلِمعىنِواحدِِوهوِاالبتالءِواالختبارِ،فلمِتقعِفتنةِعلىِأحدِمنِ
األنبياءِليضلِِهباِعنِاحلقِِأوِمييلِإىلِالباطلِ،بلِليظهرِاحلقِأكثرِمماِِكانِمنِقبلِ،أوِليشرعِ
(ِ)1تفسريِجماهدِ(صِ.)655ِ:
(ِ)2صحيحِالبخاريِ(.)1377

هللا ِمن ِخالهلا ِتشريعا ِجديدا ِلألممِ ،ويقتدي ِبه ِالناس ِمن ِبعدهِ ،ويكون ِمثاال ِحيِا ِإلخوانهِ
منِاألنبياءِليقتدِىِبهِ.
وقبل ِاخلوض ِيف ِذلك ِال ِبدِ ِمن ِالتنبيه ِإىل ِأن ِالعصمةِ ِال ِتنايف ِاخلطأ ِيف ِاالجتهاد ِوالِ
النسيانِ،وإمناِتنايفِتعمِدِاخلطأِواتِباعِاهلوىِ،فالنبِقدَِيتهِدِفيصيبِاألجرِوإنِفاتهِالصوابِ،
يصوبِهِالوحيِ،
لكنِفرقِماِبينهِوبنيِغريهِأنهِالِيِقِرِِعلىِالنسيانِوالِعلىِاخلطأِ،بلِالِبدِأنِ ِ
وحنيلِيفِذلكِإىلِاآلايتِالواردةِِفيهِ،واليتِمنهاِقولهِسبحانه{ِ:عفاِاّللِِعنكِِملِِأذنتِِهلمِِ
حّتِ ِي ت بنيِ ِلكِ ِالذينِ ِصدقواِ ِوت علمِ ِالكاذبني} ِ[التوبةِ ،]43ِ:وقوله ِسبحانه ِعن ِاجتهاد ِدا ِودِ
وسليمان{ِ :ف فهمناها ِسليمانِ ِوكالِ ِآت ي نا ِحكما ِوعلما ِوسخرانِ ِمعِ ِداوودِ ِاجلبالِ ِيسبحنِِ
والطريِِوكناِفاعلني}ِ[األنبياءِِ.]79ِ:
فخصِِسليمانِابلفهمِدونِداودِ،وهوِظاهرِيفِأنِاملصيبِللحقِواحد(ِ،)1وهذاِالتقعيدِ
يوضِحِبعضِِماِسوفِأنتِعليهِمنِاألمثلةِ،وسوفِنقتصرِيفِاألمثلةِعلىِماِرودِفيهِلفظِ
أنهِفتنةِيفِحقِِنبِ؛ِولذلكِأمثلةِمنهاِِ:
أول :فتنة موسى عليه السالم:
قالِهللاِتعاىل{ِ:ف نجي ناكِِمنِِالغمِِوف ت ناكِِف توانِِف لبثتِِسننيِِيفِِأهلِِمدينِِمثِِجئتِِعلىِ
قدرِِايِِموسى}ِ[طهِِ.]40ِ:
وقد ِورد ِفيه ِحديث ِالفتون ِعن ِابن ِعباسِ ،وهو ِحديث ِطويل ِوذكر ِفيه ِقصة ِموسىِ
بكاملها(ِ ،)2وقد ِاتفقتِِكلمة ِاملفسرين ِعلى ِمعىن ِواحد ِهلذه ِالفتنة ِيف ِحقِ ِموسى ِ-عليهِ
السالمِ-الِخيرجِعنِاالبتالءِواالختبارِ،قالِِابنِِعباسِِرضيِِاّللِِعن هِما(ِ:اختربانكِِاختبارا)ِ،
وقالِِالضحاكِِومقاتلِ(ِ:اب ت لي ناكِِابتالءِ)ِ،وقالِِجماهدِ(ِ:أخلصناكِِإخالصا)(ِ.)3
وهذاِاالبتالءِواالختبارِملوسىِوامتحانهِوجناتهِمنِحمنةِِبعدِحمنةِِتفصيلِهِ:أنِموسىِمحلتهِ
أمِهِيفِالعامِالذيِيِقتلِفيهِفرعونِاألطفالِِ،فهذهِهيِأولِفتنةِ،مثِإلقاؤهِيفِالبحرِيفِالتابوتِ،
(ِ)1ينظرِ:تفسريِالطربيِ(ِ،)475ِ/18وتفسريِالسمعاينِ(.)394ِ/3
(ِ)2أخرجهِالنسائيِيفِالسننِالكربىِ(.)11263
(ِ)3ينظرِ:تفسريِالبغويِ(.)262ِ/3

مثِمنعِهِالرضاعِإالِمنِثديِِأمهِ،مثِأخذهِبلحيةِفرعونِحّتِهمِِبقتلهِ،مثِتناولهِاجلمرةِبدلِِ
الدرةِ ،مث ِقتلِه ِالقبطيِ ،مث ِخروجه ِإىل ِمدين ِخائفِاِ ،وهذا ِهو ِمعىن ِقول ِبعضهمِ :أخلصناكِ
إخالصا(ِ.)1
وحنيِنتأمِلِهذهِالفتنةِِالواقعةِعلىِموسىِجندِأنهِليسِفيهاِذنبِِوالِصرفِِعنِاحلقِِ،
بلِِكلها ِترجع ِإىل ِمعىن ِاالختبار ِواالبتالء ِالذي ِتظهر ِبه ِحكمة ِهللا ِوقدرتهِ ،وليس ِفيها ِمماِ
يشكل ِإال ِقتل ِالنفسِ ،وموسى ِقتلها ِابالجتهادِ ،فلم ِيكِن ِقاصدا ِللقتلِ ،وإمنا ِوقع ِبسببِ
الضربِةِاليتِالِتقتِلِعادةِِ،ويدلِعلىِذلكِالسياقِِ،حيثِقالِبعدِهِمباشرة{ِ:قالِِهذاِمنِِ
عملِِالشيطانِِإنهِِعدوِِمضلِِمبني}ِ[القصصِ،]15ِ:والندمِدليلِعدمِالقصدِ،قالِاملاورديِ:
"فعلِموسىِذلكِوهوِالِيريدِقتلهِ ِ،وإمناِيريدِدفعه{ِ،ف قضىِعليه}ِأيِ:فقتلهِ.و{قالِِهذاِ
منِِعملِِالشيطان}ِأيِ:منِإغوائه"(ِ.)2
وماِسوىِذلكِليسِفيهِذنبِ،والِميلِعنِاحلقِ،وإمناِهيِأقدارِمؤملةِجرتِعلىِموسىِ،
ِوأعانهِهللاِسبحانهِوتعاىلِفيهاِ.
اثنيا :فتنة داود عليه السالم:
وردِيفِالقرآنِأنِهللاِفتِداودِِعليهِالسالمِ،وقصةِهذهِالفتنةِودرتِيفِصورةِصِ،قالِ
سبحانهِوتعاىل{ِ:وهلِِأاتكِِن بأِِاخلصمِِإذِِتسورواِالمحرابِِ(ِ)21إذِِدخلواِعلىِداودِِف فزعِِ
من همِِقالواِالِختفِِخصمانِِبغىِب عضناِعلىِب عضِِفاحكمِِب ي نناِابحلقِِوالِتشططِِواهدانِإىلِ
سواءِ ِالصراطِ ِ(ِ )22إنِ ِهذا ِأخي ِلهِ ِتسعِ ِوتسعونِ ِن عجةِ ِولِ ِن عجةِ ِواحدةِ ِفقالِ ِأكفلنيهاِ
وعزينِ ِيفِ ِاخلطابِ ِ(ِ )23قالِ ِلقدِ ِظلمكِ ِبسؤالِ ِن عجتكِ ِإىل ِنعاجهِ ِوإنِِِكث ِرياِمنِ ِاخللطاءِِ
لي بغيِب عضهمِِعلىِب عضِِإالِِالذينِِآمنواِوعملواِالصاحلاتِِوقليلِِماِهمِِوظنِِداودِِأمناِف ت ناهِِ
فاست غفرِِربهِِوخرِِراكعِاِوأانبِِ(ِ)24ف غفرانِِلهِِذلكِِوإنِِلهِِعندانِِلزلفىِوحسنِِمآب}ِ[صِ:
ِِ.]25-21

(ِ)1ينظرِ:تفسريِالبغويِ(.)264ِ/3
(ِ)2النكتِوالعيونِ(ِ.)242ِ/4

وقدِذكرِاملفسِِرونِيفِهذهِالفتنةِقصصِاِواهيةِِ،والِتليقِِبقامِاألنبياءِعليهمِالسالمِ،وكثريِِ
منها ِمنتحِل ِمن ِبين ِإسرائيل؛ ِولذلك ِنضرب ِعنه ِصفحِاِ ،ونقتصر ِعلى ِما ِذكره ِابن ِعطيِةِ،
طول ِالناس ِفيهاِ،
فبه ِيتِضح ِاملعىن ِويتجلِىِ ،حيث ِيقول ِتعليقِا ِعلى ِاآلايت"ِ:وهنا ِقصص ِ ِ
واختلفتِالرواايتِبهِ،والِبدِأنِنذكرِمنهِماِالِيقومِتفسريِاآليةِإالِبهِ،والِخالفِبنيِأهلِ
التأويلِأهنمِإمناِِكانواِمالئكةِِبعثهمِهللاِضربِمثلِلداودِعليهِالسالمِ،فاختصمواِإليهِيفِانزلةِ
قد ِوقع ِهو ِيف ِحنوهاِ ،فأفّت ِبفتيا ِهي ِواقعة ِعليه ِيف ِانزلتهِ ،وملا ِشعر ِوفهم ِاملراد ِخرِ ِوأانبِ
واستغفرِ ،وأما ِانزلته ِاليت ِوقع ِفيهاِفروي ِأنه ِ-عليه ِالسالمِ -جلس ِيف ِمأل ِمن ِبين ِإسرائيلِ،
فأعجبِبعمِلهِ،وظهرِمنهِماِيقتضيِأنهِالِخيافِعلىِنفسِهِالفِتنةِ،ويقالِ:بلِوقعِتِلهِيفِ
جرابين ِيومِاِ ،فإين ِوإن ِغبتما ِعين ِالِ
اورة ِمع ِامللكني ِاحلافظني ِعليهِ ،فقال ِهلماِ ِ:
مثلِ ِهذا ِحم ِ
أواقعِمكروها"(ِ.)1
وذكرِالقصصِاألخرىِوعلِقِعليهاِقائال"ِ:والرواةِعلىِاألولِأكثرِ،ويفِِكتبِبينِإسرائيلِ
يفِهذهِالقصِةِصورِِالِتليقِ،وقدِحدِثِهباِقِصاصِيفِصدرِهذهِاألمةِ،فقالِعليِبنِأيبِ
طالبِرضيِهللاِعنهِ:منِحدِثِِباِقالِهؤالءِالقصِاصِيفِأمرِداودِ-عليهِالسالمِ-جلدتهِ
حدِين؛ِملاِارتكبِمنِحرمةِمِنِرفعِهللاِحملِه"(ِ.)2
وأكثرِاملفسرينِعلىِأنِاخلصمنيِاللذينِجاءاهِِكاانِملكِنيِ،وضرابِلهِهذاِاملثلِليتضحِ
له ِاحلقِ ِويتبنيِ ،وحني ِحكم ِيف ِالنازلة ِابحلق ِتبني ِله ِاحلقِ ،وعلى ِالقول ِأبن ِالقصة ِنفسهاِ
وقعت ِلداود ِمع ِأوراي ِفهي ِحممولة ِ-كما ِنقل ِالبغويِ -على ِما ِيليق ِابألنبياء ِحيث ِقالِ:
"وقال ِالقائلون ِبتنزيه ِاألنبياء ِيف ِهذه ِالقصةِ:إن ِذنب ِداود ِإمناِِكان ِأنه َِتىن ِأن ِتكون ِامرأةِ
أوراي ِحالال ِلهِ ،فاتِفق ِغزو ِأوراي ِوتقدِمه ِيف ِاحلرب ِوهالكهِ ،فلما ِبلغ ِقتله ِداود ِمل َِيزع ِعليهِ
كما ِجزع ِعلى ِغريه ِمن ِجنده ِإذا ِهلكِ ،مث ِتزوج ِامرأتهِ ،فعاتبه ِهللا ِعلى ِذلك؛ ِألن ِذنوبِ
األنبياءِوإنِصغِرتِفهيِعظيمةِعندِهللا"(ِ.)3

(ِ)1تفسريِابنِعطيةِ(ِ.)498ِ/4
(ِ)2تفسريِابنِعطيةِ(.)499ِ/4
(ِ)3تفسريِالبغويِ(.)82ِ/7

فليسِيفِاألمرِمعصيةِِظاهرةِ،والِخمالفةِ،وقدِضربِهللاِاملثلِلداودِواختربه؛ِليبنيِلهِوجهِ
الصوابِيفِهذاِاحلكمِ،وقدِعلقِابنِالعريبِتعليقِاِحسنِاِعلىِهذهِالرواايتِفقال"ِ:والذيِ
أوقعِالناسِيفِذلكِروايةِاملفسرينِوأهلِالتقصريِمنِاملسلمنيِيفِقصصِاألنبياءِمصائبِِ،الِ
قدرِعندِهللاِملنِاعتقدهاِرواايتِِومذاهبِِ،ولقدِِكانِمنِحِسنِاألدبِمعِاألنبياءِ-صلواتِ
هللاِعليهمِ-أنِالِتبثِِعثراهتمِلوِعثرواِ،والِتبثِِفلتاهتمِلوِاستفلتواِ،فإنِإسبالِالسرتِعلىِ
اجلارِوالولدِواألخِفضيلةِِأكرمِفضيلةِ،فكيفِسرتتِِعلىِجاركِحّتِملِتقصِِنبأهِيفِأخباركِ،
وعكفت ِعلى ِأنبيائك ِوأحبارك ِتقول ِعنهم ِما ِمل ِيفعلواِ ،وتنسب ِإليهم ِما ِمل ِيتلبسوا ِبهِ ،والِ
تلوثوا ِبه؟! ِنعوذ ِابهلل ِمن ِهذا ِالتعدي ِواجلهل ِحبقيقة ِالدين ِيف ِاألنبياء ِواملسلمني ِوالعلماءِ
والصاحلنيِ.وقدِوصيناكمِ:إذاِِكنتمِالِبدِآخذينِيفِشأهنمِذاكرينِقصصهمِأالِتِعِدِواِماِأخربِ
هللا ِعنهمِ ،وتقولوا ِذلك ِبصفة ِالتعظيم ِهلم ِوالتنزيه ِعن ِغري ِما ِنسب ِهللا ِإليهمِ ،وال ِيقولنِ
أحدكمِ:قدِعصىِاألنبياءِفكيفِحنن؟!ِفإنِذكرِذلكِِكفر"(ِ.)1
ولذاِاتفقِاملفسرونِعلىِأنِالفتنةِيفِاآليةِِبعىنِاالبتالءِواالختبارِ ِ،ويؤكدِهذاِأنِالفتنةِ
وقعتِيفِعرضِاخلصمنيِوتنبيههماِ،الِيفِشيءِفعلهِداودِ-عليهِالسالمِ-وارتكبهِ.
اثلثا :فتنة سليمان عليه السالم:
شأنِسليمانِشأنِِكلِاألنبياءِ،وَيريِعليهِماَِيريِعليهمِمنِاالبتالءِواالختبارِ،وقصةِ
الفتنة ِاليت ِجرت ِعليه ِنصِ ِعليها ِالقرآنِ ،فقال ِسبحانه{ِ :ولقدِ ِف ت نا ِسليمانِ ِوألقي نا ِعلىِ
كرسيهِ ِجسدا ِمثِ ِأانب} ِ[صِ .]34ِ:فقد ِأمجع ِاملفسرون ِعلى ِأن ِالفتنة ِهنا ِِبعىن ِاالبتالءِ
واالختبار(ِ)2مثلِماِمرِِِ،واختلفواِيفِسببِهذهِالفتنةِعلىِمخسةِأقوالِِ:
أوهلاِ :أنهِِكانت ِله ِامرأة ِيقال ِهلاِ:جرادةِ ،فكان ِبني ِبعض ِأهلها ِوبني ِقوم ِخصومةِ،

فقضىِبينهمِابحلقِ،إالِأنهِودِِأنِاحلقِِكانِألهلهاِ،فعوقِبِحنيِملِيكنِهواهِفيهمِواحدِاِ.
قالهِسعيدِبنِجبريِعنِابنِعباسِِ.

(ِ)1تفسريِابنِالعريبِ(.)564ِ/3
(ِ)2ينظرِ:تفسريِالقرطبِ(ِ،)198ِ/15تفسريِالعزِبنِعبدِالسالمِ(.)81ِ/3

والثاينِ:أنِزوجتهِجرادةِِكانتِآث رِِالنساءِِعندهِ،فقالتِلهِيومِاِ:إنِأخيِبينهِوبنيِفالنِ

خصومةِ،وإينِِأحبِِأنِت قضيِِلهِ،فقالِ:نعمِ،وملِيفعلِ،فابتليِِألجلِماِقالِ.قالهِالسديِ.
والثالثِ:أنِزوجتهِجرادةِِكانِقدِسباهاِيفِغزاةِِلهِ،وكانتِبنتِِملكِفأسلمتِ،وكانتِ

تبكيِعندهِابلليلِوالنهارِ،فسأهلاِعنِحاهلاِ،فقالتِ:أذكرِأيبِوماِِكنتِِفيهِ،فلوِأنكِأمرتِِ
الشياطنيِفصورواِصورتهِيفِداريِفأتسلىِِهباِ،ففعلِ،فكانتِإذاِخرجِسليمانِتسجدِلهِهيِ
ووالئدهاِأربعنيِصباحِاِ،فلماِعلمِسليمانِِكسرِتلكِالصورةِ،وعاقبِاملرأةِووالئدهاِ،مثِتضرعِ
مستغفراِمماِِكانِيفِدارهِ،فسلطِالشيطانِِعلىِخاَتهِ.هذاِقولِوهبِبنِمنبهِ.
ِ
إىلِهللاِتعاىلِ
والرابعِ:أنهِاحتجبِعنِالناسِثالثةِأايمِ،فأوحىِهللاِتعاىلِإليهِ:ايِسليمانِ،احتجبتِِ

عنِالناسِثالثةِِأايمِ،فلمِتنظرِِيفِأمورِعباديِ،وملِت نصفِمظلومِاِمنِظامل!ِفسلطِالشيطانِ
علىِخاَتهِ.قالهِسعيدِبنِاملسيبِ.
واخلامسِ:أنهِقاربِِامرأةِِمنِنسائهِيفِاحليضِأوِغريهِ.قالهِاحلسن(ِ.)1
واختلفواِيفِاجلسدِامللقىِعلىِِكرسيهِعلىِأربعةِأقوالِِ:
القول األولِ :أن ِسليمانِِكان ِله ِخامت ِملكه ِوكان ِفيه ِاسم ِهللاِ ،فكان ِينزعه ِإذا ِدخلِ

اخلالء ِتوقريا ِالسم ِهللا ِتعاىلِ ،فنزعه ِيوما ِودفعه ِإىل ِجاريةِ ،فتمثل ِهلا ِجين ِيف ِصورة ِسليمانِ
وطلبِمنهاِاخلامتِ،فدفعتهِلهِ،وجلسِيفِمكانِسليمانِحيكمِبنيِالناسِ،وفرِسليمانِبنفسهِ
وأصابهِاجلوعِ،فطلبِحواتِفوجدِفيهِخاَتهِ،فرجعِلهِملكهِ.
القول الثاينِ:أنِاجلسدِهوِالصورةِاليتِصنعِلزوجتهِ،فعبدهتاِدونِعلمهِ.
القول الثالثِ :أن ِسليمانِِكان ِله ِولد ِوكان ِحيبِهِ ،فقتله ِاجلنِِ ،فالفتنة ِعلى ِهذا ِحبِ

الولدِ،واجلسدِهوِالولدِامللقىِبالِروحِ.

(ِ)1ينظرِ:زادِاملسريِ(ِ،)573ِ/3تفسريِالبغويِ(ِ91ِ/7وماِبعدها).

القول الرابعِ:قولهِ:ألطوفنِِِبائةِامرأةِتلدِِكلِواحدةِمنهنِبولدَِياهدِيفِسبيلِهللاِ،وملِ

يقلِ:إنِشاءِهللاِ،فلمِحتملِإالِواحدةِمنهمِ،محلتِبشقِِإنسانِ،فالفتنةِعدمِقولهِ:إنِشاءِ
هللا(ِِ.)1
وقد ِأمجع ِاملفسِرون ِعلى ِأن ِالشياطني ِمل ِيسلِطوا ِعلى ِنساء ِسليمانِ ،والِِكان ِله ِعليهمِ
من ِسلطانِ ،وأوىل ِاألقوال ِابلصواب ِهو ِنسيانه ِقولِ :إن ِشاء ِهللا("ِ،)2وأنه ِمل ِيلد ِمن ِتلكِ
النساءِإالِواحدةِنصفِِإنسانِ،وأنِذلكِاجلسدِالذيِهوِنصفِإنسانِهوِالذيِألقيِعلىِ
كرسيهِبعدِموتهِيفِقولهِتعاىل{ِ:وألقي ناِعلىِِكرسيهِِجسدا}ِاآلية"(ِ،)3وهلذاِنظريِ،فقدِنسيِ
رسولِهللاِصلىِهللاِعليهِوسلمِقولِ:إنِشاءِهللاِ،فأدبهِهللاِيفِذلكِوأنزلِعليه{ِ:والِِت قولنِِ
لشيءِِإينِِفاعلِِذلكِِغداِإالِِأنِيشاءِاّللِِواذكرِربكِِإذاِنسيتِِوقلِِعسىِأنِي هدينِِريبِِ
ألق ربِِمنِِهذاِرشدا}ِ[الكهفِِ.]24ِ:

فحاصل ِاألمر ِأن ِالالئق ِِبقام ِاألنبياء ِهو ِمحل ِما ِيرد ِيف ِحقِهم ِعلى ِالالئق ِبعصمتهمِ
ومقامهمِعندِهللاِمنِاالصطفاءِوالتكريِ،والَِيوزِللمسلمِأنِيعتقدِفيهمِغريِذلكِِ،كماِأنهِ
ينبغيِيفِالتعاملِمعِالوحيِأنِحتملِألفاظهِعلىِاصطالحهِوحقائقهِالشرعيةِ،الِعلىِفهومِ
منِِكفرِبهِأوِمنِملِيفهمهِ،ومقامِاألنبياءِيفِالقرآنِعظيمِ،وقدرهمِعندِهللاِِكبريِ،ومنَِتامِ
اإلميانِهبمِاعتقادِذلكِ،والتنقصِمنِواحدِمنهمِِكفرِهبمِمجيعِاِ،فالِينفعِالتوسِطِيفِاإلميانِ
ببعضهمِوالكفرِابلبعضِاآلخرِ،فقدِقالِهللاِتعاىل{ِ:إنِِالذينِِيكفرونِِابّللِِورسلهِِويريدونِِ
أن ِي فرقواِ ِبنيِ ِاّللِ ِورسلهِ ِويقولونِ ِن ؤمنِ ِبب عضِ ِونكفرِ ِبب عضِ ِويريدونِ ِأن ِي تخذواِ ِبنيِ ِذلكِِ
سبيال ِأول ئكِ ِهمِ ِالكافرونِ ِحقا ِوأعتدانِ ِللكافرينِ ِعذاابِ ِمهينا} ِ[النساءِ .]151ِ:فهذا ِالكفرِ
والعياذِابهللِ.
كماِينبغيِالتنبِهِإىلِأنِاملفسِرينِينقل ِونِيفِمثلِهذهِاألمورِاإلسرائيليِاتِ،ويتجوزونِيفِ
ذلكِ،وبعضهمِيقصدِإىلِاالستقصاءِالِإىلِالتحقيقِ،فمهمِتهِأنَِيمعِِكلِِماِنِقلِيفِاملسألةِ،
والِيهتمِِبتنقيحهِ،وبعضِهمِيكتفيِبظهورِبطالنِالقولِعنِالتعليقِعليهِ،فيأتِمِنِالِعلمِلهِ
(ِ)1ينظرِ:التسهيلِلعلومِالتنزيلِ(ِ.)208ِ/2
(ِ)2ينظرِ:تفسريِالبيضاويِ(ِ،)29ِ/5أضواءِالبيانِ(.)254ِ/3
(ِ)3أضواءِالبيانِ(.)245ِ/3

بطرائقِالفسرينِوالِبكالمهمِ،فيعتمدِقوالِمنِبنيِأقوالِعدِةِ،دونِأنِينظرِإىلِمدىِتوافقهِ
معِظاهرِالنصوصِالصحيحةِالصرحيةِيفِالبابِ،واليتِهيِمنِِكلياتِالشرعِاليتِالِتنخرمِ،
واليت ِمن ِأعظهما ِمحاية ِجناب ِاألنبياء ِعليهم ِالسالم؛ ِألهنم ِمحلة ِالوحيِ ،والواسطة ِبني ِهللاِ
وبني ِخلقهِ ،وشهداؤه ِعليهم ِيوم ِالقيامةِ ،فويل ِملن ِشهِد ِعليه ِنبيِه ِابلتنقِص ِمنه ِبتكذيبه ِأوِ
ابعتقادِابطلِفيهِ،وهللاِولِالتوفيق.

