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 ]102[ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َحقَّ تـَُقاتِِه َوال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ 

يعًا َوال تـََفرَّقُوا َواذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ   ُكْنُتْم َواْعَتِصُموا ِحبَْبِل اللَِّه مجَِ

أَْعَداًء فَأَلََّف بـَْنيَ قـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا وَُكْنُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة 

ُ اللَُّه َلُكْم آيَاتِِه َلَعلَُّكْم تـَْهَتُدوَن  َها َكَذِلَك يـُبَـنيِّ  ]103[ِمْن النَّاِر فَأَنـَْقذَُكْم ِمنـْ
َهْوَن َعْن اْلُمْنَكِر  َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمَّةٌ  َيْدُعوَن ِإَىل اخلَْْريِ َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

َوال َتُكونُوا َكالَِّذيَن تـََفرَّقُوا َواْختَـَلُفوا ِمْن بـَْعِد  ]104[َوأُْولَِئَك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن 

يـَْوَم تـَبـَْيضُّ ُوُجوٌه  ]105[ َما َجاَءُهْم اْلبَـيـَِّناُت َوأُْوَلِئَك َهلُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 

َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه فََأمَّا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم َأَكَفْرُمتْ بـَْعَد ِإميَاِنُكْم َفُذوقُوا 

َوأَمَّا الَِّذيَن ابـَْيضَّْت ُوُجوُهُهْم َفِفي َرْمحَِة  ]106[ اْلَعَذاَب ِمبَا ُكْنُتْم َتْكُفُرونَ 

ُلوَها َعَلْيَك بِاحلَْقِّ َوَما اللَُّه  ]107[ اِلُدونَ اللَِّه ُهْم ِفيَها خَ  تِْلَك آيَاُت اللَِّه نـَتـْ

 ]108[يُرِيُد ظُْلماً لِْلعاَلِمَني 

 ω                                                                               
 ]108-102ان[آل عمر                                                  
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 مقدمة

إلى  الناس لقد بعث اهللا تعالى رسوله محمدا، علیه السالم، برسالته الخاتمة، تدعو
ما تحمله من تفعیل آلیات عمل قلوبهم، وٕالى تدبر رسالة اهللا إلیهم، للوقوف على حقیقة 

 .لتخرج الناس من الظلمات إلى النور "آیة قرآنیة"، جاءت بالهدى ودین الحق

اهللا تعالى القرآن الحكیم على قلب رسوله محمد، علیه السالم، إعالنا عن  نزلألقد و 
بدایة عصر جدید، عصر الرسالة اإللهیة العالمیة التي تحمل آیة صدقها في ذاتها 

 والممتدة العطاء إلى یوم الدین.

المحكوم فهي ال ، یجعلها في موقع الحاكم عالمیة"اآلیة القرآنیة" رسالة مجيء ٕان و 
 الناس، على مر العصور، إلى صراط ربهم المستقیم.هدي تالتي 

ال یتركوها ویرجعوا إلى وأنحو المستقبل، وعلى الناس أن یتبعوها، هم یإنها تأخذ بأید
 الماضي یستقون من معاصریه فهمهم لنصوصها!!

دعو الناس جمیعا إلى تفعیل نصوصها، واستخراج ت"اآلیة القرآنیة"  لقد جاءت
جاءت "اآلیة العلمیة والمعرفیة والثقافیة.  عصركل  اتیحسب إمكان، عطائها المكنون

تدعو الناس إلى تفعیل آلیات عمل القلب: آلیات التدبر والتعقل والتفكر القرآنیة" 
 .أساس الحجة والبرهان لتقیم منظومة العلم علىوالنظر..، 

ال یمكن ف لكتب،في ا لذلك فإن دعوى أن اآلیات القرآنیة، قد تم تفسیرها، وتوثیقها
ال ادعاء عطاءات جدیدة على ما دونه السلف، من قرون مضت..،  وأإضفاء معان 

بطبیعة عدم رشده في عدم فهمه، أو جهله، یكمن و  ،یوصف بأقل من أنه غیر رشید
، وٕانما قوى ، لیس فقط العامة من الناسخاطبتجاءت التي هذه "اآلیة القرآنیة" عمل 
تدعوهم إلى الوقوف على حقیقة التناغم بین  لى مر العصور،عالحاكمة للعالم، العلم 

 .الحقائق العلمیة ودالئل الوحدانیة

لقد جاءت "اآلیة القرآنیة" تخاطب العالم أجمع، بإمكاناته، وبما یملكه من قوى، في 
الذین آمنوا برسول اهللا محمد علیه السالم، وبسنته المسلمین وتأمر مختلف المجاالت، 

الوعي الحضاري مستوى یصلوا إلى یعدوا ما استطاعوا من قوة وٕامكانات، ل أنالنبویة، 
 .الصحیح هامكنهم من إقامة الشهادة على العالمین، على وجهیي ذالالعالمي 
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منابر  على، فقط المسلمیناإلسالمیة، إلى  ةدعو توجه مناهج وبرامج الفهل یكفي أن 

تجیب على حكام العبادات، والمعامالت و إلى العمل بأفرق والمذاهب المختلفة، تدعوهم ال
النقاب وعذاب القبر  شرعیةقضایا مثل تتصارع حول ، و رؤاهمفسر لهم ت..، و أسئلتهم

التي دونت من قرون مضت أئمة السلف، متخذة أمهات كتب وزراعة األعضاء..، 
التي أن یظهروا فاعلیة هذه "اآلیة القرآنیة"،  اهمیتحد ممرجعا لها..، والعالم من حوله

 یدعون أنها جاءت لتخرج الناس من الظلمات إلى النور؟!

[ نور الدنیا] وهم  وهل یعفیهم تغیر المواقع، حیث أصبح العالم الیوم یعیش في النور
یعیشون في ظالمها..، من مسئولیتهم في الشهادة على الناس، ومن ضرورة التحرك 

 نحو التغییر الجذري، للنهوض من أزمتهم؟!   

القرآن، الذي یتلى على العالمین لیل نهار، وٕانما  همكالیة لیست في هجر إن اإلش
 . ، كما أمرهم اهللا تعالىفي هجر "اآلیة القرآنیة" وعدم تفعیلهااإلشكالیة الحقیقة 

إنها قضیة  إن القضیة هنا قضیة تفهم للدور الذي جاءت "اآلیة القرآنیة" لتقوم به.
لكتاب اهللا  "أزمة التدبر"إن  یة" والمعاصرین لها.تدبر، وفهم لطبیعة العالقة بین "اآل

سببا في كل ما واجهه ، والتي كانت حقیقة یشهد لها حال المسلمین وعلمائهمتعالى، 
 .، ویواجهونه إلى یومنا هذاالمسلمون من تحدیات وأزمات

، ومن فقه عصري یقوم ء "اآلیة القرآنیة"من نور عطا ناسال "تدبرالأزمة "لقد حرمت 
والسبب: أن معظم المسلمین ى التفاعل بین نصوصها والمنظومة المعرفیة العالمیة، عل

والتراكم الفقهي..، التي شقت طریقها  ،منظومة التراث الدینيهجروها، وراحوا یتبعون 
 قدسیة النص اإللهي. صبحت تأخذ بینهمعبر العصور، وأ

بیق شریعته..، دون أن إقامة دین اهللا في األرض، وتط في فكرونی نإن الذیلذلك ف
في حقیقة یؤهلوا تأهیال علمیا یحصلون علیه، من مدرسة "تدبر القرآن"، هؤالء لن یقیموا 

 مذاهبهم المختلفة!! تفرقهم، و شریعة سیقیمون وٕانما تعالى، شریعة اهللا األمر 

وكیف  ..،إذا حكموا البالد كیف سیواجهون التحدیات العالمیةوتعقلوا، فكروا، فهل 
اعلون مع النظام االقتصادي، والسوق العالمي الموحد، األمر الذي یستلزم فهما سیتف

 والتكنولوجي الجدید؟! ،وفقها جدیدا یستطیع أن یتعامل مع هذا الواقع العلمي

لقد كانت األمة اإلسالمیة في عصر الرسالة وعصر الخالفة الراشدة، وقبل ظهور 
توجه دیني واحد، وذات مركزیة عالمیة  الفرق والمذاهب المختلفة، أمة واحدة، ذات
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 .كتاب اهللال "تدبر"كانت أمة ..، ألنها واحدة، تطبق شریعة اهللا، بأسلوب وصیغة واحدة

 هامع نویتفاعلو "اآلیة القرآنیة"، حول فرق والمذاهب المختلفة، علماء الفهل یجتمع 
فقها یقیموا لمستقیم بتدبر وفهم واع لمكانتها ودورها في هدایة الناس إلى صراط ربهم ال

یحمل اآلیة الدالة على أن محمدا  ،أن هذا القرآن ،یثبت للعالم أجمع ،عصریا قرآنیا
 سیخرجهم من أزماتهم، وسیواجه تحدیاتهم بحكمة وسالم؟!المنهج الذي أنه و ، رسول اهللا

وال نجاة  ،بمصیر أمة تخلت عن مسئولیتها وشهادتها على الناس إنه عمل یتعلق
أساس منهج على آلیات الذكر الحكیم، الفهم الواعي  ةمسئولی واحملتإال إذا ، ألفرادها

المعرفي  همبه، وتفاعله مع واقعجمیعا "التدبر" القرآني، الذي أمر اهللا تعالى الناس 
 وتحاوره. " تخاطبهالقرآنیةالعالمي، الذي جاءت "اآلیة 

عطاء "اآلیة القرآنیة" فادة من إلا یةإن هذه الدراسة ستلقي بعض الضوء على كیف
 مع ،فردت بها عن غیرها من آیات الرسل السابقینتالتي  ،خصائص هذه "اآلیة"على و 

 بعض األمثلة لبیان موقف المسلمین من "أزمة التدبر".ضرب 

وكان من الضروري أن أبدأ هذه الدراسة بمبحث عن حجیة الدین اإللهي والصعوبات 
 بین الناس.  التي واجهت بعض الرسل عند إقامتها

وقد یرى القارئ الكریم أن هذا المبحث كان من المناسب أن یكون مكانه بین 
صفحات الدراسة السابقة "فتنة اآلبائیة"، ولكني رأیت أن موضوعها یصلح أن یكون 
مقدمة تاریخیة، لبیان الدور الذي یلعبه الشیطان وهوى النفس، في صد الناس عن تفعیل 

 ع حیاتهم.دین اهللا تعالى في واق
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 حجیة الدین اإللهي

 اإلیمانخلق اهللا تعالى اإلنسان بنفس تقبل النقیضین، الحق والباطل، الخیر والشر، 
والكفر، وجعل توجهها نحو أي من النقیضین یقوم على عدة عوامل أهمها: طبیعة البیئة 

فعیله آللیات وت اهللا بها،التي خلقه  ،التي یتربى فیها اإلنسان، وفاعلیة فطرته اإلیمانیة
 ومدى تمكن فتنة [اآلبائیة] وٕاغواء الشیطان من نفسه.عمل قلبه، 

ساعد اإلنسان على تفعیل فطرته وآلیات عمل تفإذا تربت النفس في بیئة إیمانیة، 
أما إذا  بسهولة ویسر. دعوة الرسلستقبل  ها، فإن..قلبه، والوقوف على دالئل الوحدانیة
ضویته في منظومة [اآلبائیة] بغیر علم وسلم نفسه تربى اإلنسان حسب هواه فقبل ع

 لإلغواء الشیطاني، فإنه لن یقبل دعوة الرسل.

هو بلوغ  ،بین اإلیمان الوراثي، واإلیمان الحق ،فإن الحد الفاصلفي الحالین، و 
أمام اهللا، فال عذر یتحمل اإلنسان مسئولیته كاملة ، حیث رشده ٕادراكاإلنسان النكاح و 

، ولكن علیه وعدم اتباع الحق المنزل من اهللا تعالى ،عن دعوة الرسل لإلعراضه دفعی
على حجیة الدین اإللهي واجب [اآلبائیة] لیستطیع أن یقف  ینتزع نفسه من أسرأن 

 بداخلها. اإلنسان التي یولد ا الكم الهائل من الموروثات الدینیة االتباع، وسط هذ

 موقف األنبیاء من هذه اإلشكالیة."اآلیة القرآنیة"  تفتعالوا نعرف كیف عالج

 من الجنة هوزوج آدمأبینا في إخراج إن أول الطریق هو معرفة دور الشیطان الرجیم 
حمایة لهم  ،آدم اتباعهي على بنفي هذا السیاق، والذي یجب الذي صدر األمر اإللهي و 

  اإلغواء الشیطاني.في فتنة من الوقوع 

يعاً  َفَمْن تَِبَع ُهَداَي َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال  ُهًدىفَِإمَّا يَْأتِيَـنَُّكْم ِمينِّ  قـُْلَنا اْهِبطُوا ِمنـَْها مجَِ
بُوا  ]38[ُهْم َحيَْزنُوَن  أُْولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن  ِبآيَاتَِناَوالَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّ

 البقرة ]39[

ا َیْأِتَینَُّكْم " ج، واجب االتباع، بـ "الهدى":صف هذا المنهو ونالحظ أن اهللا تعالى  َفِإمَّ
َفَمْن " :الناس إال اتباعهفاهللا تعالى ال ینزل على رسله إال "الهدى"، وما على  "،ِمنِّي ُهًدى
 ر لهم الطریق إلیه.یسفقد  "،الهدىالناس باتباع "تعالى أمر اهللا ألن و  "،تَِبَع ُهَدايَ 

 فقال بعدها:، هذا المنهج الهادي إلى صراطه المستقیملذلك بین اهللا طبیعة وحدود 
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، وال اهللا ال مرجعیة له "هدى". فالذي یرید أن یتعرف "ِبآَیاِتَناَوالَِّذیَن َكَفُروا َوَكذَُّبوا "

 . للناس الرسل"كتاب اهللا"، الذي حمله إال طریق أمامه 

ُقصُّوَن َعَلْيُكْم آيَاِيت َفَمْن اتـََّقى َوَأْصَلَح َفال َخْوٌف يَا َبِين آَدَم ِإمَّا يَْأتِيَـنَُّكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يَـ 
َها أُْولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر  ]35[َعَلْيِهْم َوال ُهْم َحيَْزنُوَن  بُوا بِآيَاتَِنا َواْسَتْكبَـُروا َعنـْ َوالَِّذيَن َكذَّ

 األعراف ]36[ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن 

ن اإللهي، یستمد حجیته من اآلیات التي أید اهللا تعالى أن الدییبین  ،إن سیاق اآلیات
 المتناغمة مع اآلیات الكونیة، فتدبر:هي بها رسله، و 

وَن َعَلْیُكْم آَیاِتي" ا َیْأِتَینَُّكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم َیُقصُّ  "َیا َبِني آَدَم ِإمَّ

التواصل  فدین اهللا تعالى ال یقوم على غیر اآلیات اإللهیة، وتفاعلها مع "منظومة
 افتراء على اهللا تعالى. هو المعرفي"، وما عدا ذلك، ف

َفَمْن َأْظَلُم ِممَّْن افْـتَـَرى َعَلى اللَِّه َكِذبًا أَْو َكذََّب بِآيَاتِِه أُْولَِئَك يـََناُهلُْم َنِصيبـُُهْم ِمْن 
َما ُكنُتْم َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه قَالُوا  اْلِكَتاِب َحىتَّ ِإَذا َجاَءتْـُهْم ُرُسُلَنا يـَتَـَوفـَّْونـَُهْم َقالُوا أَْينَ 
 األعراف ]37[ َضلُّوا َعنَّا َوَشِهُدوا َعَلى أَنـُْفِسِهْم أَنـَُّهْم َكانُوا َكاِفرِينَ 

  سلطان منما أنزل بها مصادر تشریعیة األبناء توریث افتراء الكذب على اهللا و إن 
ویكفرون  لیسوا هم فقط الذین ینكرونهاذلك أن المكذبین بآیات اهللا  ،..أمر جد خطیر

اتبعوا آباءهم بغیر علم، وقلدوهم تقلیدا أعمى!! والمصیبة هم أیضا الذین ٕانما ، و ..بها
فیه یتبرأ الذي سذلك الیوم یوم القیامة، في كفرهم باهللا إال حقیقة حقا، أنهم لن یقفوا على 

 . ن من التابعینو عوالمتبو ، الذین أضلوهم السبیل ،التابعون من المتبوعین

قَاَل اْدُخُلوا ِيف أَُمٍم َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلُكْم ِمْن اجلِْنِّ َواِإلنِس ِيف النَّاِر ُكلََّما َدَخَلْت أُمَّةٌ 
يعًا قَاَلْت ُأْخرَاُهْم ألُوالُهْم َربـََّنا َهُؤالِء َأَضلُّونَا  َلَعَنْت ُأْختَـَها َحىتَّ ِإَذا ادَّارَُكوا ِفيَها مجَِ

 األعراف ]38[َفآهِتِْم َعَذاباً ِضْعفاً ِمْن النَّاِر قَاَل ِلُكلٍّ ِضْعٌف َوَلِكْن ال تـَْعَلُموَن 
على إیمانه الوراثي  ،ملة وشریعة ،لمن یقیم تدینه ،الجزاء العادل يه"النار"  إن

التدبر وال یلتفت إلى ما أنعم اهللا تعالى به علیه من فطرة التوحید، وآلیات الباطل، 
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 صراط ربه المستقیم.إلى  لهديالتفكر والتعقل والنظر..، التي لو قام بتفعیلها و 

على [اآلبائیة] الكفر والشرك باهللا تعالى، والظلم واإلفساد في األرض  فتنةلقد نشرت 
یعرف و  حجیة إیمانه الوراثيبها مّر الرساالت، فكیف ال یقف المرء مع نفسه وقفة یعلم 

 سیر!!یإلى أین 

د قوم نوح سادتهم وكبراءهم، وجعلوهم آلهة، ونحتوا لهم من الجبال التماثیل لقد عب
 لیعكفوا على عبادتها، لیال ونهارا، فهل نفعتهم دعوة نوح؟!

  ]6[فـََلْم يَزِْدُهْم ُدَعاِئي ِإالَّ ِفرَاراً  ]5[قَاَل َربِّ ِإينِّ َدَعْوُت قـَْوِمي لَْيًال َونـََهاراً  
أن جعل إلغوائه أبوابا كثیرة، یضل بها عن سبیل  ،مكرهو  ،إن من دهاء الشیطان
عمل القلب من آلیات و  اإلدراك،أن ُیغلقوا وسائل  ، من قوم نوح،اهللا. فها هو یأمر أتباعه

الذي جاء به نوح  ،حقدین الونظر..، لیظلوا في معزل عن ال ،وتعقل ،تفكرتدبر، و 
 علیه السالم.

ْغِفَر َهلُْم َجَعُلوا َأَصاِبَعُهْم ِيف آَذاِ�ِْم َواْستَـْغَشْوا ثَِيابـَُهْم َوَأَصرُّوا َوِإينِّ ُكلََّما َدَعْوتـُُهْم لِتَـ 
ُمثَّ ِإينِّ َأْعَلنُت َهلُْم َوَأْسَرْرُت َهلُْم  ]8[ُمثَّ ِإينِّ َدَعْوتـُُهْم ِجَهارًا  ]7[َواْسَتْكبَـُروا اْسِتْكَبارًا 

 نوح ]9[ِإْسرَاراً 
 :اهللا محمد، علیه السالم، حین قالوا فعل قوم رسولكذلك كان و 

 فصلت ]26[َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا ال َتْسَمُعوا ِهلََذا اْلُقْرآِن َواْلَغْوا ِفيِه َلَعلَُّكْم تـَْغِلُبوَن 

 :، فتراهم یقولونعلى مر العصور وأتباعه، شیطانالوهذه سنة 

 !! ...فالنشاهد برنامج ، ال ت..ال تسمع لفالن، ال تقرأ لفالن، ال تجلس مع فالن

إنهم یخشون من إقامة الحجة على بطالن مذاهبهم، وٕاثبات حجیة الدین الحق واجب 
نجح الشیطان في تغییب  بعد أن، نفع معهم ترغیبیأال  لذلك كان من الطبیعي االتباع.

 :همآلیات عمل قلوب

َوُميِْددُْكْم  ]11[ْرِسْل السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَاراً يُـ  ]10[ فـَُقْلُت اْستَـْغِفُروا َربَُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّاراً 
 نوح ]12[بَِأْمَواٍل َوبَِنَني َوَجيَْعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوَجيَْعْل َلُكْم أَنـَْهاراً 
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 ، الموصلة إلى التوحید الخالص:في اآلفاق واألنفس ،دالئل الوحدانیةهم فعتن مول

 ]14[َوَقْد َخَلَقُكْم َأْطَواراً  ]13[قَاراً َما َلُكْم ال تـَْرُجوَن لِلَِّه وَ 

َوَجَعَل اْلَقَمَر ِفيِهنَّ نُورًا َوَجَعَل  ]15[َأملَْ تـََرْوا َكْيَف َخَلَق اللَُّه َسْبَع َمسَاَواٍت ِطَباقًا 
  ]16[الشَّْمَس ِسرَاجاً 

  ]18[َها َوُخيْرُِجُكْم ِإْخرَاجاً ُمثَّ يُِعيدُُكْم ِفي ]17[َواللَُّه أَنـَْبَتُكْم ِمْن اَألْرِض نـََباتاً 

َها ُسُبالً ِفَجاجاً  ]19[َواللَُّه َجَعَل َلُكْم اَألْرَض ِبَساطاً   نوح ]20[لَِتْسُلُكوا ِمنـْ
بغیر اآلباء اتباع  اأفسده ا، وهذه الحجج، أن تلین قلوباآلیاتفهل استطاعت هذه 

 وا أهواءهم: واتبع ،ظهورهمبراهین أعطوا هذه الالحقیقة أنهم علم؟! 

 نوح ]21[قَاَل نُوٌح َربِّ ِإنـَُّهْم َعَصْوِين َواتـَّبَـُعوا َمْن َملْ يَزِْدُه َمالُُه َوَوَلُدُه ِإالَّ َخَساراً 
من ذریة و  ته،لقد تواصلت حلقات النبوات والرساالت، بعد نوح علیه السالم، من ذری

 . ح والتزموا منهجهإبراهیم علیهم السالم. وكان إبراهیم ممن ناصروا دعوة نو 

ِإنَُّه ِمْن ِعَباِدنَا  ]80[ِإنَّا َكَذِلَك َجنْزِي اْلُمْحِسِنَني  ]79[َسالٌم َعَلى نُوٍح ِيف اْلَعاَلِمَني 
ِإْذ َجاَء َربَُّه  ]83[َوِإنَّ ِمْن ِشيَعِتِه ٍإلبـْرَاِهيَم  ]82[ُمثَّ َأْغَرقْـَنا اآلَخرِيَن  ]81[اْلُمْؤِمِنَني 
  الصافات ]84[يٍم ِبَقْلٍب َسلِ 

 یهلثناء علمن باب ا ،من شیعة نوحعلیه السالم،  ،تعالى أن إبراهیم لقد ذكر اهللا
 .صفاتهفي ته بیان مشاركو 

المتتبع لقضیة المتدبر لكتاب اهللا، ولقصة إبراهیم، علیه السالم، مع قومه، و ٕان و 
 تلك فقط، لیست تعالى التي تعبد من دون اهللا، یجد أن اآللهة ..عبادة التماثیل واألصنام

قد  ،، فهذه ما هي إال رموز آللهة حقیقیینالتي یراها الناس أمامهماألحجار أو األصنام 
وفتنة  ،هوى النفس بسبب ،والحكم بغیر ما أنزل اهللا تعالى ،أعطوا أنفسهم حق التشریع

 والوحي الشیطاني. [اآلبائیة] 

ضمیر غیر العاقل، فیكون الحدیث عن فعندما یأتي السیاق القرآني بذكر هذه اآللهة ب
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المشركون. أما إذا ذكرت بضمیر العاقل فهذا یعكف أمامها هذه الرموز المشاهدة، التي 

 یعني أن الحدیث عن اآللهة الحقیقیین.  

 ؟!تدبر ماذا كان موقف قوم إبراهیم، علیه السالم، من آلهتهم، وبماذا رد علیهمتفل

َقالُوا نـَْعُبُد َأْصَناماً  ]70[ِإْذ قَاَل ألَبِيِه َوقـَْوِمِه َما تـَْعُبُدوَن  ]69[رَاِهيَم َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبَأ ِإبْـ 
َفُعوَنُكْم أَْو َيُضرُّوَن  ]72[قَاَل َهْل َيْسَمُعوَنُكْم ِإْذ َتْدُعوَن  ]71[فـََنَظلُّ َهلَا َعاِكِفَني  أَْو يـَنـْ

  ]74[يـَْفَعُلوَن  َقالُوا َبْل َوَجْدنَا آبَاَءنَا َكَذِلكَ  ]73[

فَِإنـَُّهْم َعُدوٌّ ِيل ِإالَّ  ]76[أَنـُْتْم َوآبَاؤُُكْم األَْقَدُموَن  ]75[قَاَل أَفـََرأَيـُْتْم َما ُكْنُتْم تـَْعُبُدوَن 
 الشعراء ]77[َربَّ اْلَعاَلِمَني 

 عاقلة.  معبودات غیر بوصفها "،َنْعُبُد َأْصَنامًا َفَنَظلُّ َلَها َعاِكِفینَ تدبر قولهم: "

أما إبراهیم، علیه السالم، الذي یعرف حقیقة هذه األصنام، فقد جاء رده من منطلق 
ولم یقل  "،َهْل َیْسَمُعوَنُكمْ " :عاقلة، فقالالمعبودات الالتي تمثل  ،حقیقة هذه الرموز

 ."تنفعكم"ولم یقل  "،َأْو َیْنَفُعوَنُكمْ " :وقال" تسمعكم"

 وفي سیاق آخر یقول اهللا تعالى:

َنا ِإبـْرَاِهيَم ُرْشَدُه ِمْن قـَْبُل وَُكنَّا ِبِه َعاِلِمَني  ِإْذ قَاَل ألَبِيِه َوقـَْوِمِه َما َهِذِه  ]51[َوَلَقْد آتـَيـْ
قَاَل َلَقْد ُكنُتْم  ]53[َقالُوا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َهلَا َعاِبِديَن  ]52[التََّماثِيُل الَِّيت أَنـُْتْم َهلَا َعاِكُفوَن 

  ]54[َوآبَاؤُُكْم ِيف َضالٍل ُمِبٍني  أَنـُْتمْ 

َواَألْرِض  قَاَل َبل رَبُُّكْم َربُّ السََّمَواتِ  ]55[َقالُوا َأِجْئتَـَنا بِاحلَْقِّ أَْم أَْنَت ِمْن الالَِّعِبَني 
 األنبياء ]56[الَِّذي َفَطَرُهنَّ َوأَنَا َعَلى َذِلُكْم ِمْن الشَّاِهِديَن 

 وحرفمؤكدا بالضمیر البارز [أنتم]  ]ُكنُتمْ ه السالم، فعل [لقد استخدم إبراهیم، علی
شبهة ثم  ىبال أدن دینهم الباطل، في وانغماسهم ،الضالل من تمكنهملبیان  ]ِفي[ الظرفیة

َوَأَنا ، في الوقت الذي تبرأ فیه من ضاللهم بقوله "]ُمِبینٍ أكد وصفه لهذا الضالل بقوله [
 ". نَ َعَلى َذِلُكْم ِمْن الشَّاِهِدی

  تجعل كل موروث دیني معبودا من دون اهللا تعالى!!الضالة، إن [اآلبائیة] 
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َما َهِذِه التََّماِثیُل الَِّتي وعكفوا على عبادتها: "قوم إبراهیم، عبادة األصنام، لقد ورث 

 . حترامالابالتقدیس و المقترنة الدائمة "العكوف" یعني المالزمة و "،َأْنُتْم َلَها َعاِكُفونَ 

یعبدون آلهة من دون اهللا، وینحتون لها التماثیل، ویعكفون  على  ،ها هم قوم إبراهیمف
لهم إبراهیم  ، فبین"َقاُلوا َوَجْدَنا آَباَءَنا َلَها َعاِبِدینَ ": اتباعا آلبائهم ،هان لیمالزمعبادتها، 

َأْنُتْم َوآَباُؤُكْم ِفي  َقاَل َلَقْد ُكنُتمْ : "ضالل ،عبد من دون اهللا تعالىن كل ما یُ أ علیه السالم،
 . "َضالٍل ُمِبینٍ 

 . األنبیاء إبراهیم علیه السالم يهذه هي ملة أب

جعلتهم أیضا األصنام، عبادة على األبناء یعكفون  تجعل كما ]إن فتنة [اآلبائیة
 .الدعوة إلیهتقدیسه، و و  ،على دراسته ونیعكف ا،دینی اتراثیرثون عن آبائهم 

 عنائیین دائما واهیة، ال یملكون برهانا أو منطقا یدافعون به لذلك نجد أن حجج اآلب
 فساد معتقداتهم..، فكل ما یستطیعون قوله، هو إلقاء مسئولیة الباطل الذي هم علیه

  ."َقاُلوا َوَجْدَنا آَباَءَنا َلَها َعاِبِدینَ : "على عاتق آبائهم

 تهمودعا همنجد علماءعندما یتفرقون في الدین، فأتباع الرسل،  فتنةوهكذا كانت 
 یفعلون!!  همسلف واوجدبدعوى أنهم هكذا أئمتهم،  عن مذهبون یدافع

البرهان اإللهي فقد ببشهادات األموات، وٕانما حجیته ثبت تالدین اإللهي ال ولّما كان 
ضلوا  همأنمن ، علیه السالم، على قومه بما ثبت عنده على وجه الیقین، إبراهیمرد 

 ."َلَقْد ُكنُتْم َأْنُتْم َوآَباُؤُكْم ِفي َضالٍل ُمِبینٍ " :لقاف، ..الىالطریق إلى اهللا تع

 :فال ترى الحق المبصر أمامها قالوا ،على القلوب التقلید األعمىؤثر یثم انظر كیف 
 !! ؟"َأِجْئتََنا ِباْلَحقِّ َأْم َأْنَت ِمْن الالَِّعِبینَ "

الم، أن حق التشریع ال یكون إال لقد بین اهللا تعالى، على لسان إبراهیم، علیه الس
 للذي خلق وحده، فالذي یخلق هو الذي ُیشرع ویهدي:

َوِإَذا َمِرْضُت فـَُهَو  ]79[َوالَِّذي ُهَو يُْطِعُمِين َوَيْسِقِني  ]78[الَِّذي َخَلَقِين فـَُهَو يـَْهِديِن 
  ]81[َوالَِّذي ُميِيُتِين ُمثَّ ُحيِْيِني  ]80[َيْشِفِني 

يِن َوالَِّذي أَ   الشعراء ]82[ْطَمُع َأْن يـَْغِفَر ِيل َخِطيَئِيت يـَْوَم الدِّ
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الذي خلق هو الذي یهدي من یشرع من دون اهللا بأن ومن منطلق إقامة الحجة على 

 الذي حاجه في ربه. بین ویشرع، دار هذا الحوار بین إبراهیم، علیه السالم، و 

 َربِِّه َأْن آتَاُه اللَُّه اْلُمْلَك ِإْذ قَاَل ِإبـْرَاِهيُم َريبِّ الَِّذي َأملَْ تـََر ِإَىل الَِّذي َحاجَّ ِإبـْرَاِهيَم ِيف 
ُحيِْيي َوُميِيُت قَاَل أَنَا ُأْحِيي َوأُِميُت قَاَل ِإبـْرَاِهيُم فَِإنَّ اللََّه يَْأِيت بِالشَّْمِس ِمْن اْلَمْشرِِق 

 البقرة ]258[اللَُّه ال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمَني َفْأِت هِبَا ِمْن اْلَمْغِرِب فـَُبِهَت الَِّذي َكَفَر وَ 

مصادر تشریعیة ما أنزل اهللا بها من سلطان  ،اهللا تعالىدین إن الذین ینسبون إلى 
 یشاركون اهللا في حكمه.  ،هؤالء جعلوا من أنفسهم آلهة

ة إن القضیة لیست في أن هذا ُولد في بیئة مسلمة فورث اإلسالم، وذاك ولد في بیئ
كافرة فورث الكفر، وٕانما القضیة في كیف یعرف اإلنسان، بعد بلوغه الرشد، ما إذا كان 
دین آبائه هو الدین اإللهي الحق واجب االتباع أم ال؟! وهذا ال یكون إال بالتعرف على 

 :في هذا الوجود ،صفات من له وحده حق التشریع

 "ِق َفْأِت ِبَها ِمْن اْلَمْغِربِ َفِإنَّ اللََّه َیْأِتي ِبالشَّْمِس ِمْن اْلَمْشرِ "

 "َفُبِهَت الَِّذي َكَفَر َواللَُّه ال َیْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمینَ "

وٕانما صنم أو وثن، فهذه مجرد رموز تؤدى ل في طقوسإن قضیة الشرك باهللا، لیست 
تفعیل لعدم التي هي نتیجة طبیعیة و  ،التي ترمز لها تلك األنصامآللهة في عبادة ا

إلنسان آللیات عمل قلبه من تدبر، وتفكر، وتعقل، ونظر..، للوقوف على دالئل ا
والفرق بین الخالق [الحاكم والمشرع] والمخلوق [المحكوم المتبع لشریعة  ،الوحدانیة

  الخالق] ثم إقامة البرهان على صحة الكتاب اإللهي الذي ُتستقى منه الشریعة اإللهیة.

َوَال َيْسَتِطيُعوَن َهلُْم َنْصرًا َوَال أَنُفَسُهْم  ]191[ُلُق َشْيئًا َوُهْم ُخيَْلُقوَن أَُيْشرُِكوَن َما َال خيَْ 
َوِإن َتْدُعوُهْم ِإَىل اْهلَُدى َال يـَتَِّبُعوُكْم َسَواء َعَلْيُكْم أََدَعْوُمتُوُهْم أَْم أَنُتْم  ]192[يَنُصُروَن 
ُدوِن اللَِّه ِعَباٌد أَْمثَاُلُكْم فَاْدُعوُهْم فـَْلَيْسَتِجيُبواْ  ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمن ]193[َصاِمُتوَن 

أََهلُْم َأْرُجٌل َميُْشوَن هِبَا أَْم َهلُْم أَْيٍد يـَْبِطُشوَن هِبَا أَْم َهلُْم  ]194[َلُكْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقَني 
اْدُعوا ُشرََكاءَُكْم ُمثَّ ِكيُدوِين َفال تُنِظُروِن  َأْعُنيٌ يـُْبِصُروَن هِبَا أَْم َهلُْم آَذاٌن َيْسَمُعوَن هِبَا ُقلْ 

 األعراف ]195[
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لیؤكد حقیقة التوحید، ویعلن والءه محمد، علیه السالم، الخاتم، رسول اهللا لقد جاء و 

 بعد اآلیات السابقة:الكامل هللا رب العالمین، فتدبر ماذا قال 

َل اْلِكَتابَ   اِلِحیَن [ ِإنَّ َوِلیِّي اللَُّه الَِّذي َنزَّ  األعراف ]196َوُهَو َیَتَولَّى الصَّ

وٕانما  ،اإلیمان الوراثيأتي من إن األدلة والبراهین المثبتة لحجیة الدین اإللهي ال ت
 وهذا ما بینه إبراهیم علیه السالمتفعیل آلیات التدبر والتفكر والتعقل والنظر..،  من

 عندما قال لقومه:

 الصافات ]96[َواللَُّه َخَلَقُكْم َوَما تـَْعَمُلوَن  ]95[ُتوَن قَاَل أَتـَْعُبُدوَن َما تـَْنحِ 

ن تشرب قلوبهم حب فإومع اعتراف قوم إبراهیم بفساد منطقهم، وضعف حجتهم، 
، التي ما هي إال مهلهتقه، انتصارا آلیحر تجعلهم یطالبون بإلى حد التقدیس،  ،السلف

 .ون من كونها آلهةهم سدنتها المنتفعالذین و ، رموز لملوكهم وسادتهم

قـُْلَنا يَا نَاُر ُكوِين بـَْردًا َوَسالمًا َعَلى  ]68[َقالُوا َحرُِّقوُه َوانُصُروا آِهلََتُكْم ِإْن ُكنُتْم فَاِعِلَني 
 األنبياء ]70[َوَأرَاُدوا ِبِه َكْيداً َفَجَعْلَناُهْم اَألْخَسرِيَن  ]69[ِإبـْرَاِهيَم 

الطریق إلى ملة قومه، وبین لهم دین و جة على فساد ولقد أقام هود، علیه السالم، الح
دین رفضوا دعوته وتمسكوا بو عذاب الجحیم، ولكنهم كذبوه، هم من ذنقاإ ما فیه سعادتهم و 

 .آبائهم

ِمْن  َقالُوا َأِجْئتَـَنا لِنَـْعُبَد اللََّه َوْحَدُه َوَنَذَر َما َكاَن يـَْعُبُد آبَاُؤنَا فَْأتَِنا ِمبَا َتِعُدنَا ِإْن ُكنتَ 
 األعراف ]70[الصَّاِدِقَني 

َقاُلوا " :أسلوب االستفهام التهكميولبیان زیادة إنكار قوم هود علیه دعوته، استخدموا 
 . "ِلَنْعُبَد اللََّه َوْحَدهُ " ،الدال على استهزائهم بدعوة التوحید "َأِجْئتََنا

هم المقدس، ثم الذي أنكره هود علیهم هو دین سلف أنفعل [كان] لبیان واستخدموا 
 بقولهمبّینوا أن هذا الدین مازال متواصل الحلقات دون نكیر من أحد، فعبروا عن ذلك 

 !!"َما َكاَن َیْعُبُد آَباُؤَنا"

َأِجْئَتَنا ِلَنْعُبَد اللََّه " :یقول ..،الشیطانإلغواء و  ،م قلبه لهواهوهكذا حال كل من سلّ 
 اآلبائیة] الیوم: وذلك كما یقول أعضاء منظومة [ "؟!َوْحَدهُ 
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 وهل یكفي كتاب اهللا وحده؟!

عمل ولقد بّین هود، علیه السالم، لقومه أن هذه اآللهة المدعاة ما هي إال أصنام من 
 ، ما أنزل اهللا بها من سلطان...حسب أهوائهمو  ،آبائهم

َأْمسَاٍء َمسَّْيُتُموَها أَنـُْتْم َوآبَاؤُُكْم قَاَل َقْد َوَقَع َعَلْيُكْم ِمْن َربُِّكْم رِْجٌس َوَغَضٌب َأُجتَاِدُلوَنِين ِيف 
 األعراف  ]71[ َما نـَزََّل اللَُّه هِبَا ِمْن ُسْلطَاٍن فَانَتِظُروا ِإينِّ َمَعُكْم ِمْن اْلُمنَتِظرِينَ 

متصل الحلقات من لدن نوح علیه  ،اع بغیر علمبتدبر حجم إشكالیة االتانظر، و 
والحجة مت علیها حجیة الدین اإللهي هي قاعدة الدلیل السالم، لتعلم أن القاعدة التي قا

أو وحي  ،فریسة هواهمن الوقوع اإلنسان والتي هي طوق النجاة الذي ینقذ ، ..والبرهان
 ، فتدبر، مرة أخرى:الشیطان، فیتبع ما لم ینزل اهللا به سلطانا

ْیُتُموَها َأْنُتْم َوآَباُؤكُ " َل اللَُّه ِبَها ِمْن ُسْلَطانٍ َأُتَجاِدُلوَنِني ِفي َأْسَماٍء َسمَّ  "ْم َما َنزَّ

ال حول لها  ،أسماءلقد بّین هود علیه السالم، لقومه أنهم ما یعبدون من دون اهللا إال 
عندما عبدوا الالت محمد علیه السالم، ما فعله قوم رسول اهللا تماما وهذا  وال قوة،
  :لهمفقال ومناة،  ،والعزى

َمسَّْيُتُموَها أَنـُْتْم َوآبَاؤُُكْم َما أَنَزَل اللَُّه هِبَا ِمْن ُسْلطَاٍن ِإْن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ  ِإْن ِهَي ِإالَّ َأْمسَاءٌ 
ْم اْهلَُدى   النجم ]23[الظَّنَّ َوَما تـَْهَوى األَنـُْفُس َوَلَقْد َجاَءُهْم ِمْن َرهبِِّ

هو الحجة اإللهیة التي  "َطانٍ َما َأنَزَل اللَُّه ِبَها ِمْن ُسلْ " ،في قوله تعالى "السلطان"إن 
فهذه األسماء من میراث اآلباء  القلب أمامها إال التسلیم والخضوع.آلیات عمل جد تال 

!! وهذا دلیل على تواصل اتباع الظن أبناءهم وعلَّموه دیناً  واّتخذوه الّشرك انتحلوا الذین
 وما تهوى األنفس. 

صیرة قبل للببّین الُمْبصر، ألن الرؤیة ال "السلطان"وال یشترط أن یرى كل إنسان هذا 
ه نالتي جاء بها، ویتهمو  ]البینةحجیة الدین [لبصر. فها هم قوم هود ال یرون لأن تكون 

 بالجنون!! 
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 ]53[َقالُوا يَا ُهوُد َما ِجْئتَـَنا بِبَـيـَِّنٍة َوَما َحنُْن بَِتارِِكي آِهلَِتَنا َعْن قـَْوِلَك َوَما َحنُْن َلَك ِمبُْؤِمِنَني 

ِإْن نـَُقوُل ِإالَّ اْعتَـرَاَك بـَْعُض آِهلَِتَنا ِبُسوٍء قَاَل ِإينِّ ُأْشِهُد اللََّه َواْشَهُدوا َأينِّ بَرِيٌء ِممَّا 
يعاً ُمثَّ ال تـُْنِظُروِن  ]54[ُتْشرُِكوَن   هود ]55[ِمْن ُدونِِه َفِكيُدوِين مجَِ

[اآلبائیة] في مواجهة دعوة  وأزمة فتنةإنها نفس الخطة الشیطانیة متصلة الحلقات ب
ملة آبائهم [اآللهة] وال یقبلون حجیة دین دین و الرسل. فها هم قوم هود یؤمنون بحجیة 

 اهللا [البّینة] الذي جاء به هود، علیه السالم!! 

! أال یطابق الحق والباطل على مّر الرساالت؟ ألیست هذه هي سنة الصراع بین
ما یواجهه دعاة الحق، على مر العصور  "َراَك َبْعُض آِلَهِتَنا ِبُسوءٍ ِإْن َنُقوُل ِإالَّ اْعتَ "قولهم 

ویعتبرونها دلیال على عدم رضا اهللا وغضبه  ،هم مصیبة یفرح بها أعداؤهمبعندما تصی
 :اوواضح الذلك كان رد هود صریح على هؤالء الدعاة المصلحین؟!

ا ِمْن َدابٍَّة ِإالَّ ُهَو آِخٌذ بَِناِصَيِتَها ِإنَّ َريبِّ َعَلى ِصرَاٍط ِإينِّ تـَوَكَّْلُت َعَلى اللَِّه َريبِّ َورَبُِّكْم مَ 
رَُكْم  ]56[ُمْسَتِقيٍم  فَِإْن تـََولَّْوا فـََقْد أَبـَْلْغُتُكْم َما أُْرِسْلُت بِِه إِلَْيُكْم َوَيْسَتْخِلُف َريبِّ قـَْوماً َغيـْ

 هود ]57[َشْيٍء َحِفيٌظ  َوال َتُضرُّونَُه َشْيئاً ِإنَّ َريبِّ َعَلى ُكلِّ 

دائما بالتكذیب واالتهامات، مع أن  اهللافلماذا ُیقابل أعضاء منظومة [اآلبائیة] دین 
 كالشمس؟! ،مبصرة ،نةحجته بیّ 

 وٕانما أضافوا إلى ذلك السفه والكذب. ،إن قوم هود لم یكتفوا باتهامه بالجنون

 ]66[ا لَنَـرَاَك ِيف َسَفاَهٍة َوِإنَّا لََنظُنَُّك ِمْن اْلَكاِذِبَني قَاَل اْلَمأل الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قـَْوِمِه ِإنَّ 
أُبـَلُِّغُكْم رَِساالِت َريبِّ  ]67[قَاَل يَا قـَْوِم لَْيَس ِيب َسَفاَهٌة َوَلِكينِّ َرُسوٌل ِمْن َربِّ اْلَعاَلِمَني 

 األعراف ]68[َوأَنَا َلُكْم نَاِصٌح أَِمٌني 

الحجة] اإللهیة و [ الدین الحقفرأوا  ،ائیة] قلوب أعضائهالقد أعمت منظومة [اآلب
 . اورأوا النصیحة المخلصة كذب ،سفاهة

ا الموروث داخل هذ ،والطغیان تتواصل وتتفاعل وتقوىاالستكبار وها هي حلقات 
  .في مواجهة حجیة الدین اإللهي ،الباطلالدیني 
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 خاتم النبیین محمد وحتىدم لم یقم في یوم من األیام، من لدن آ ،إن الدین اإللهي

والبرهان. ولقد كانت الحجة كتابا إلهیا وآیة والدلیل إال على الحجة ، جمیعا علیهم السالم
الخاتم اهللا فیما بلغ. ثم جاء رسول  هوصدق رسول ،دالة على صدق اهللا فیما أنزل ،حسیة

 .إلى یوم الدینقائمة بین الناس حجة آیة قرآنیة"، "تحمل رسالة بمحمد، علیه السالم، 

. غیرها "بّینة"، ولن تكون هناك هذه "اآلیة القرآنیة" بعدتحمل رسالة جدیدة  "نبوة"فال 
على حجیتها، وأنها  ،وبتفاعلها مع اآلیات الكونیة ،تشهد بذاتهاجاءت نصوصها لذلك 
 من عند اهللا تعالى.حق 

 إلهي: نة وبرهاندون بیّ  شریعةفال إن حجیة دین اهللا ال تقوم إال على البینات، 

ِإالَّ  َأملَْ يَْأِتُكْم نـََبُأ الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم قـَْوِم نُوٍح َوَعاٍد َوَمثُوَد َوالَِّذيَن ِمْن بـَْعِدِهْم ال يـَْعَلُمُهمْ 
َفْرنَا ِمبَا أُْرِسْلُتْم بِِه اللَُّه َجاَءتْـُهْم ُرُسُلُهْم بِاْلبَـيـَِّناِت فـََردُّوا أَْيِديـَُهْم ِيف أَفْـَواِهِهْم َوَقالُوا ِإنَّا كَ 

 إبراهيم ]9[َوِإنَّا َلِفي َشكٍّ ِممَّا َتْدُعونـََنا ِإلَْيِه ُمرِيٍب 

أمام دعوة جمیع الرسل، وكانت سنة التكذیب واالتهامات ] اآلبائیة[فتنة  وقفت لقدو 
ا َشكٍّ  َلِفي َوإِنََّنا"وقالوا:  "،َأْفَواِهِهمْ  ِفي َأْیِدَیُهمْ  َفَردُّوا" :واحدة  "ُمِریبٍ  ِإَلْیهِ  َتْدُعوَنا ِممَّ

 بشر مثلهم!!  عن طریقكون الدین اإللهي یأنهم ال یقبلون أن  األعجب من ذلكو 

 ]94[َوَما َمَنَع النَّاَس َأْن يـُْؤِمُنوا ِإْذ َجاَءُهْم اْهلَُدى ِإالَّ َأْن َقالُوا أَبـََعَث اللَُّه َبَشرًا َرُسوًال 
َألْرِض َمالِئَكٌة َميُْشوَن ُمْطَمِئنَِّني لَنَـزَّْلَنا َعَلْيِهْم ِمْن السََّماِء َمَلكًا َرُسوالً ُقْل َلْو َكاَن ِيف ا

 اإلسراء ]95[

 ك على صورة بشر لكذبوه ولما تحقق طلبهم ملكا رسوال!!لَ المَ تعالى لو أظهر اهللا إن 
دون كتاب اهللا وحده ، ال یریالخالص هللا تعالى ال یریدون التوحید ،إنهم في حقیقة األمر

حسب یریدون دینا  ،مع ذلك تراث آبائهمحجة [البّینة] وحدها إنهم یریدون الال یریدون 
 هم!!ئهواأ

َواَألْرِض َيْدُعوُكْم لِيَـْغِفَر َلُكْم ِمْن ُذنُوِبُكْم  َقاَلْت ُرُسُلُهْم َأِيف اللَِّه َشكٌّ فَاِطِر السََّمَواتِ 
ُمَسمًّى َقالُوا ِإْن أَنـُْتْم ِإالَّ َبَشٌر ِمثْـُلَنا تُرِيُدوَن َأْن َتُصدُّونَا َعمَّا َكاَن َويـَُؤخِّرَُكْم ِإَىل َأَجٍل 

 إبراهيم ]10[يـَْعُبُد آبَاُؤنَا فَْأتُونَا ِبُسْلطَاٍن ُمِبٍني 
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فتنة [اآلبائیة] !! إنه هوى النفس المریضة، و "ُمِبینٍ  ِبُسْلَطانٍ  َفْأُتوَنا"تدبر قولهم 

ن الرسل جاءوا لیصدوهم عما كان یعبد [آباؤهم]، ولیس إقول المكذبین  !! إنةالمضل
اآلباء، وأن قدسیة الدین اإللهي  دینلیصدوهم عن [دینهم] یبین أن الدین عندهم هو 

 الصالح!!السلف بكل فریق منهم  یسمیههم، الذي عندهم في اتباع سلف

مع حجیة تراث السلف  ونستنتج من ذلك أن حجیة الدین اإللهي ال یمكن أن تلتقي
قد  ،مهما كانت درجة صحة نسبته إلى صاحبه، إال إذا أقمنا الدلیل على أن هذا التراث

  فتدبر: بینة]ال[وهو  ،ٕاذن من اهللا تعالىبرهان و قام على 

َشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَما  قَاَلْت َهلُْم ُرُسُلُهْم ِإْن َحنُْن ِإالَّ َبَشٌر ِمثْـُلُكْم َوَلِكنَّ اللََّه َميُنُّ َعَلى َمْن يَ 
َوَما لََنا   ]11[َكاَن لََنا َأْن نَْأتَِيُكْم ِبُسْلطَاٍن ِإالَّ بِِإْذِن اللَِّه َوَعَلى اللَِّه فـَْلَيتَـوَكَّْل اْلُمْؤِمُنوَن 

َوَعَلى اللَِّه فـَْلَيتَـوَكَّْل  َأالَّ نـَتَـوَكََّل َعَلى اللَِّه َوَقْد َهَدانَا ُسبـَُلَنا َولََنْصِربَنَّ َعَلى َما آَذيـُْتُمونَا
 إبراهيم ]12[اْلُمتَـوَكُِّلوَن 

َوَلِكنَّ اللََّه َیُمنُّ َعَلى َمْن َیَشاُء " :یبینه قول الرسل "،ِإْن َأْنُتْم ِإالَّ َبَشٌر ِمْثُلَنا" :إن قولهم
 .ةدلیل على أن حجیة الشریعة اإللهیة تختلف عن الشرائع البشری هذاو "، ِمْن ِعَباِدهِ 

لذلك فإن حجیة "اآلیة اإللهیة" ال عالقة لها بحجیة "الروایة البشریة"، فاألساس الذي 
الذي  ،اإللهي والحفظ البرهانأنها تقوم على هو  ،"اإللهیة"اآلیة حجیة قامت علیه 
 :لذلك عقب الرسل بقولهمفیه صاحب قلب سلیم، یشك یستحیل أن 

  "ُسْلَطاٍن ِإالَّ ِبِإْذِن اللَّهِ َوَما َكاَن َلَنا َأْن َنْأِتَیُكْم بِ "

اآلیة الدالة  ،إال عن طریق هذا السلطان المبین منبوتهال یستطیعون إثبات رسل فال
وكان على الناس  ،وٕاال الستطاع آالف البشر ادعاء النبوة ،رسل اهللا معلى أنه
 :هو السببلكن البشر، و  فالنبوة، واتبعهم آال واادع!! صحیح أن هناك من تصدیقهم

أن التابعین والمتبوعین كانوا أعضاء في منظومة [اآلبائیة]، فال غرابة أن یحدث 
فتشربت قلوبهم  "،ما لم یأذن به"بینهم ذلك، فقد قبل آباؤهم أن ُینسب إلى اهللا تعالى 

 !!كشيء مقدسمسألة "النبوة" 

هم "النبوة" حجیة ادعائ خذوا منهاوأ ،المرویات البشریة المنسوبة إلى الرسللقد قبلوا 
لم لذلك مقام اآلیة [البّینة] المثبتة لصدق بالغ الرسل عن اهللا، وجعلوا مقامها مقدما على 
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 غیر هذه "النبوة" المدعاة.تعد قلوبهم قادرة على رؤیة 

فهل قبلوا اإلیمان باهللا الواحد، لقد جاء صالح علیه السالم، یدعو قومه [ثمود] إلى و 
بعد  وآمنوا به صّدقوههل ، أنه مرسل من عند اهللایثبت  ارهانب؟! وعندما طلبوا منه دعوته

 !؟، الدالة على صدقهجاءهم بالبرهان واآلیة اإللهیةأن 

ٌة َوِإَىل َمثُوَد َأَخاُهْم َصاِحلًا قَاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغيـْرُُه َقْد َجاَءْتُكْم بـَيـِّنَ 
ِه نَاَقُة اللَِّه َلُكْم آيًَة َفَذُروَها تَْأُكْل ِيف أَْرِض اللَِّه َوال َمتَسُّوَها ِبُسوٍء ِمْن رَبُِّكْم َهذِ 

 األعراف ]73[فـََيْأُخذَُكْم َعَذاٌب أَلِيٌم 

 َهِذهِ " :قوله بعدهابیانه لهذه البینة بثم  "،َربُِّكمْ  ِمنْ  َبیَِّنةٌ  َجاَءْتُكمْ  َقدْ " :تدبر قوله تعالى
 :ومع ذلك قالوا "..،آَیةً  َلُكمْ  هِ اللَّ  َناَقةُ 

َا أَْنَت ِمْن اْلُمَسحَّرِيَن   الشعراء ]153[َقالُوا ِإمنَّ

لتكون هي [البّینة] على صدق دعوته  الناقة ]آیةـ [ب اصالح رسوله تعالى اهللا أیدلقد 
 وأنه رسول رب العالمین. ولكن اختلفت طبیعة هذه اآلیة عن اآلیات الحسیة التي أید بها

  ، فتدبر:الرسل

ِإْن  قَاَل يَا قـَْوِم َأرَأَيـُْتْم ِإْن ُكنُت َعَلى بـَيـَِّنٍة ِمْن َريبِّ َوآتَاِين ِمْنُه َرْمحًَة َفَمْن يَنُصُرِين ِمْن اللَّهِ 
َر َختِْسٍري  َها تَْأُكْل ِيف َويَا قـَْوِم َهِذِه نَاَقُة اللَِّه َلُكْم آيًَة َفَذُرو  ]63[َعَصْيُتُه َفَما َتزِيُدوَنِين َغيـْ

 هود ]64[َأْرِض اللَِّه َوال َمتَسُّوَها ِبُسوٍء فـََيْأُخذَُكْم َعَذاٌب َقرِيٌب 
قومه حل بها لم یلتزم  نواجبة االتباع، إ "، إلهیةشریعةأوامر، "لقد كانت آیة صالح 

 بهم العذاب. 

ُهْم َواْصطَ  َنًة َهلُْم فَاْرَتِقبـْ نَـُهْم ُكلُّ  ]27[ِربْ ِإنَّا ُمْرِسُلو النَّاَقِة ِفتـْ ُهْم َأنَّ اْلَماَء ِقْسَمٌة بـَيـْ َونـَبِّئـْ
 القمر ]28[ِشْرٍب ُحمَْتَضٌر 

 الماء هو هاموضوع كانو  تعالى، هللا الوجه وٕاسالم ،والتزام طاعة فتنةهنا،  والفتنة
 ولقد. بسببه وظلموهم هم،استعبدو منعوه الناس، و ف صالح، قوم من المأل امتلكه الذي
 .اآلیة هذه في دورا للناقة تعالى اهللا جعل
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َوال َمتَسُّوَها ِبُسوٍء فـََيْأُخذَُكْم  ]155[قَاَل َهِذِه نَاَقٌة َهلَا ِشْرٌب َوَلُكْم ِشْرُب يـَْوٍم َمْعُلوٍم 

َفَأَخَذُهْم اْلَعَذاُب ِإنَّ ِيف  ]157[فـََعَقُروَها َفَأْصَبُحوا نَاِدِمَني  ]156[َعَذاُب يـَْوٍم َعِظيٍم 
 الشعراء ]158[َك آليًَة َوَما َكاَن َأْكثـَُرُهْم ُمْؤِمِنَني َذلِ 

 قوم من المأل فعله ما وهذا الناس، حیاة امتلكوا فقد الماء الطغاة یمتلك عندما إنه
 الناقة تعالى اهللا أطلق لقد. طغیانهم جنس من الثمن یدفعوا أن علیهم كان لذلك. صالح

 َهِذهِ " :شرط أو قید دون ،منه تشرب للماء مصدرا وحدها لها وجعل األرض، في حرة
 ِقْسَمةٌ  اْلَماءَ  َأنَّ  َوَنبِّْئُهمْ " :جمیعا فیه یشتركون للماء مصدرا لثمود وجعل "،ِشْربٌ  َلَها َناَقةٌ 

 ."َمْعُلومٍ  َیْومٍ  ِشْربُ  َوَلُكمْ " :معلومات أیام فيو  "،ُمْحَتَضرٌ  ِشْربٍ  ُكلُّ  َبْیَنُهمْ 

 اشتهروا أو القوم، فیه برع ما جنس من ،الحسیة باآلیات لرسلا تعالى اهللا تأیید إن
الخاتم  رسولهحتى بعث اهللا تعالى  ،الناس على الحجةإلقامة ذلك  كانو  ،..ملكوه أو ،به

"، لیبدأ عصر إقامة حجیة الدین اإللهي على أساس القرآنیة تهآیبـ " السالم، علیه ،امحمد
مال آلیات التدبر، والتفكر، والتعقل.. آلیات عمل "اآلیة"، التي ال فاعلیة لها، دون إع

 تخاطبها."اآلیة" ، التي جاءت القلب

 الناقة هي ها !بسوء؟ یمسوها أال أمروا التي "الناقة آیة" من ثمود موقف كان فماذا
 في فهم، اهللا بأوامر ملتزمون أنهم طالمادون أن یمسهم سوء، و  نهار، لیل هم،بین تتحرك
 . العذاب من مأمن

 أنها غیر ،ـ "اآلیة القرآنیة"ب االلتزام كفتنةااللتزام بالمحافظة على ناقة صالح،  فتنة إن
 والتزمت دورها الناقة عرفت لقد. الناس بین تتحركفتنة  وٕانما الكتب، في مدونة لیست
 لمن والعذاب اإلنذار تحمل ،إلهیة كآیة ،وتعود ،شربها إلى تذهب وكانت ربها، أوامر
 :، فتدبرعصاه

َنا َمثُوَد النَّاَقَة ُمْبِصَرًة َفظَ  َلُموا َوَما َمنَـَعَنا َأْن نـُْرِسَل بِاآليَاِت ِإالَّ َأْن َكذََّب هِبَا اَألوَّلُوَن َوآتـَيـْ
 اإلسراء ]59[هِبَا َوَما نـُْرِسُل بِاآليَاِت ِإالَّ َختْوِيفاً 

حاملة معها  ،الناس ینب تتحركألنها  "،ُمْبِصَرةً لقد وصف اهللا تعالى الناقة بأنها "
 بطاعة ویأمرهمالخالص هللا عز وجل،  دیوحتال إلى یدعوهم الذي ،]البّین[ والبرهان الحجة
 . السالم علیه صالح، اهللا رسول
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 الماء واواحتكر  ،العباد واوظلم ،االستكبار على أصروا صالح، قوم من المأل، ولكن

 . إلیه یتوبوا ولم ربهم، یستغفروا ولم

الناس  تدعومثلها مثل سائر اآلیات الدالة على صدق "النبوة"،  "،ناقةال"آیة إن 
ن و المكذبقبله وال  صالح، وهذا ما لم یقبله قومرسل. اللدعوة  ایستجیبو و  ،لیفتحوا قلوبهم

بقى یلمن قوم رسول اهللا محمد، علیهما السالم. لقد أعدوا العدة للقضاء على هذه "اآلیة" 
 على حیاة الناس. احاكمه المقدسة، لهم تراث اآلباء، بمرویات

هو نفسه و على مّر الرساالت،  ،المنطق الذي واجه به المكذبون دعوة الرسل هإن
على مر العصور، ومازالت  ن یالمصلحوقفت عقبة أمام ي تالالمؤسسات الدینیة منطق 

 !!عصر المعلومات، واالنفتاح الفضائي، والتقنیات الرقمیةفي إلى یومنا هذا..، 

 تعلن نهاهذا یعني أ !الناقة؟عقر  وتقرررسول ربها  ثمود تعصى أن عنىی ذاافم
 .یناتجمیعا باآلیات البجاءوا ألنهم  ..،رسله جمیععلى و  ،تعالى اهللا على الحرب

عقر لآلیات التي سبقتها. وهكذا..، فكل رسول كذبه قومه فكأنهم لناقة لثمود عقر  إن
 عقروا آیته، واآلیات التي سبقتها. 

 للكون أن وبیان ،التوحید فطرة بمیثاق الناس تذكیر على الرسلجمیع  دعوة قامت لقد
 من أعطته بها أخذ من ملة، وال لونا وال جنسا تعرف ال كله، الوجود لصالح تعمل ُسنًنا
 !! األلیم للعذاب تركته بها یأخذ لم ومن یحصى، ال ما النعم

 .السابقة األمم بمصیر یعتبروا ولم ،بالسنن یأخذوا لمف ،..ثمود مصیر كان وهكذا

َنا َصاِحلًا َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه ِبَرْمحٍَة ِمنَّا َوِمْن ِخْزِي يـَْوِمِئٍذ ِإنَّ رَبَّ  َك ُهَو فـََلمَّا َجاَء أَْمرُنَا َجنَّيـْ
  ]66[اْلَقِويُّ اْلَعزِيُز 

َكَأْن ملَْ يـَْغنَـْوا ِفيَها َأال   ]67[يَارِِهْم َجاِمثَِني َوَأَخَذ الَِّذيَن ظََلُموا الصَّْيَحُة فََأْصَبُحوا ِيف دِ 
 هود ]68[ِإنَّ َمثُوَد َكَفُروا رَبـَُّهْم َأال بـُْعداً لَِثُموَد 

والبرهان والحجة الدلیل بمنظومة [اآلبائیة] أعضاء  ،ولقد واجه یوسف علیه السالم
 فقال لصاحبي السجن:

ٌر أَْم اللَُّه اْلَواِحُد اْلَقهَّاُر يَا َصاِحَيبِ السِّْجِن أََأْربَاٌب    ]39[ُمتَـَفرُِّقوَن َخيـْ
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ِإْن َما تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدونِِه ِإالَّ َأْمسَاًء َمسَّْيُتُموَها أَنـُْتْم َوآبَاؤُُكْم َما أَنَزَل اللَُّه هِبَا ِمْن ُسْلطَاٍن 

يُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـَْعَلُموَن احلُْْكُم ِإالَّ لِلَِّه أََمَر َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّ  اُه َذِلَك الدِّ
 يوسف ]40[

ال تستقیم شریعة اهللا تعالى و  ..،إنه ال یستقیم هذا الوجود مع وجود أرباب متفرقین
لیس من دین فوهناك من یدعي أنها شریعتان: شریعة "اآلیة"، وشریعة "الروایة"!! لذلك 

مهما كان قدر ومنزلة  ،تراث األمم الدینيادي إلى صراطه المستقیم، اهللا تعالى، اله
 :ذلك أن حجیة الدین اإللهي ال تقوم إال بإذن وسلطان من اهللا تعالىأصحابه، 

 "ِإْن اْلُحْكُم ِإالَّ ِللَِّه َأَمَر َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإیَّاُه َذِلَك الدِّیُن اْلَقیِّمُ "

قول یوسف، علیه السالم، بعد بیان رفضه عبادة فت إلى من الضروري أن نلتإنه 
إلى إنما یكون أن التحاكم أي  "،ِإْن اْلُحْكُم ِإالَّ ِللَّهِ قال: "، ..في صورها المختلفة ،اآلباء

" َأَمَر َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإیَّاهُ " :لذلك عقب بقولهغیرها من شرائع البشر.  دون شریعة اهللا،
بیان مقتضى ذلك، وهو وجوب  إلى ،هیةو لألبا تعالى اهللا انفراد إثبات أدلة منلینتقل 

الذي قام على الحجة  الدین أي "الدِّیُن اْلَقیِّمُ ، التي وصفها اهللا تعالى بـ "االمتثال لشریعته
 والبرهان اإللهي. 

لذلك  كثیرا من الناس لم یسلكوا طریق العلم الموصل إلى حقیقة التوحید الخالصإن 
. إن الناس یظنون أن التوحید "َذِلَك الدِّیُن اْلَقیُِّم َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َیْعَلُمونَ " تعالى:قال 

ثم ال مانع بعد ذلك أن ، صمد أحد فردینتهي عند قول "ال إله إال اهللا"، واإلیمان بأن اهللا 
 !! عز وجل دون إذن منه ،أخرى یشركوا مع كتاب اهللا مصادر تشریعیة

. إنها ملة فیها للشكالذي ال مجال  ،حقالملة هي الخالص هللا تعالى ملة التوحید  إن
 علیه السالم. ،إبراهیم، وذریته من األنبیاء والمرسلین. وهذا ما أعلنه یوسف

َشْيٍء َذِلَك  َواتـَّبَـْعُت ِملََّة آبَاِئي ِإبـْرَاِهيَم َوِإْسَحَق َويـَْعُقوَب َما َكاَن لََنا َأْن ُنْشرَِك بِاللَِّه ِمنْ 
َنا َوَعَلى النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال َيْشُكُروَن   يوسف ]38[ِمْن َفْضِل اللَِّه َعَليـْ

الحجة على تقام مع فرعون، علمنا كیف علیه السالم،  ،فإذا ذهبنا إلى قصة موسى
اهللا ة على المفترا ،وكیف تثبت مرجعیة الدین اإللهي أمام مرجعیات البشر ،المكذبین
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 تعالى ورسوله.

آلیات نظرهم، إلى ضرورة تفعیل یجب أن تبدأ بتوجیه  ،ن إقامة الحجة على الناسإ
 دالئل الوحدانیة. للوقوف على  ،عمل قلوبهم

نَـُهَما إْن ُكنُتْم  قَاَل َربُّ السََّمَواتِ  ]23[قَاَل ِفْرَعْوُن َوَما َربُّ اْلَعاَلِمَني  َواَألْرِض َوَما بـَيـْ
 الشعراء ]24[وِقِنَني مُ 

إلیه رسله یسأل موسى، علیه السالم، عن اإلله الذي یعبده، والذي أ ،فها هو فرعون
 ...برهانعلى فرعون، وكیف أقام علیه الحجة وال موسى ردّ فانظر كیف  .یبلغه رسالتهل

 ؟!انفعل معها وسجد لهاوهل  ؟!بصرهب الببصیرته فهل أبصر فرعون دالئل الوحدانیة، 
 تدبر: ؟!استكباره في األرضصده عن ذلك أم 

  ]25[قَاَل ِلَمْن َحْوَلُه َأال َتْسَتِمُعوَن 
 علیه السالم، دالئل الوحدانیة بیانا: فزاد موسى

  ]26[قَاَل َربُُّكْم َوَربُّ آبَاِئُكْم اَألوَِّلَني 
 تكذیبا وجحودا: ،فرعون من أدلة كفره واستكبارهالوزاد 

 الشعراء ]27[ْم الَِّذي أُْرِسَل إِلَْيُكْم َلَمْجُنوٌن قَاَل ِإنَّ َرُسوَلكُ 
فما كان من موسى، علیه السالم، إال أن بّین لفرعون أن المجنون الحقیقي هو الذي 

 ُغّیَبت عنده آلیات التعقل والتفكر والنظر...، الموصلة إلى دالئل الوحدانیة:    

نَـُهَما ِإْن ُكْنُتْم تـَْعِقُلوَن قَاَل َربُّ اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َوَما بَـ   الشعراء ]28[يـْ

وهنا، وأمام الحجج اإللهیة، یهرب أي مكذب من استكمال الحوار، متوعدا مخالفه 
 آبائه:ومذهب إن لم یتبع تراث  ،بالعذاب األلیم

 راءالشع ]29[قَاَل لَِئْن اختََّْذَت ِإَهلَاً َغْريِي َألْجَعَلنََّك ِمْن اْلَمْسُجوِنَني   

بالحجة اإللهیة [البّینة] وذلك وكان البد من حسم القضیة نهائیا، وبدون رجعة، 
 المدعمة لصدق الرسل في بالغهم عن اهللا، وهي اآلیات الحسیة، فقال موسى:
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َفأَْلَقى  ]31[قَاَل َفْأِت ِبِه ِإْن ُكْنَت ِمْن الصَّاِدِقَني  ]30[ ُمِبنيٍ  قَاَل أََوَلْو ِجْئُتَك ِبَشْيءٍ 

 الشعراء ]33[َونـَزََع َيَدُه فَِإَذا ِهَي بـَْيَضاُء لِلنَّاِظرِيَن  ]32[ ثـُْعَباٌن ُمِبنيٌ َعَصاُه فَِإَذا ِهَي 

 "ِللنَّاِظِرینَ َبْیَضاُء " :ثم قوله "،ُمِبینٌ ُثْعَباٌن " :ثم قوله بعدها "،ُمِبینٍ ِبَشْيٍء " :تدبر قوله
سلطان هي ٕانما ایة بسند إلى الرسول، و أو رو  ،ظناً تكون لتعلم أن الحجة ال یمكن أن 

 مبین.

لقد وضع موسى، علیه السالم، قواعد الحوار العلمي الذي یجب أن یتأسى به كل 
فال آبائیة، وال مذهبیة، وال مرجعیات دینیة  ،إنسان یرید أن یتعرف صراط ربه المستقیم

  تعالى. إلى اهللا ذلكإال بعد إقامة الحجة والبرهان العلمي على صحة نسبة كل 

 ه هارون: اوهذا ما فعله موسى، علیه السالم، مع فرعون عندما سأله وأخ

  ]49[ قَاَل َفَمْن رَبُُّكَما يَا ُموَسى

 طه ]50[قَاَل رَبـَُّنا الَِّذي أَْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه ُمثَّ َهَدى 

ة، بین لقد لفت موسى، علیه السالم، نظر فرعون إلى الفرق بین البصر والبصیر  
 والمنهجیة العلمیة: ،والحجج الشیطانیة، بین العشوائیة الدینیة اآلبائیة ،الحجج اإللهیة

قَاَل ِعْلُمَها ِعْنَد َريبِّ ِيف ِكَتاٍب ال َيِضلُّ َريبِّ َوال يَنَسى  ]51[قَاَل َفَما بَاُل اْلُقُروِن األُوَىل 
 طه ]52[

 "؟!ُألوَلىَفَما َباُل اْلُقُروِن ا" :تدبر سؤال فرعون

 .نفس السؤال الذي یسأله دائما أهل الباطل لدعاة الحق، على مر الرساالت هإن
الذي  ك،من هو إمام !؟ونهیسألون: من سبقكم من علماء السلف في هذا الذي تقول

 ؟! ؟! وهل كل السلف في ضالل إال أنتالذي قال بقولك هذا ،اتبعته

أن الذي جاءهم به من حجة إلهیة هو  ،لقد بین موسى علیه السالم، لفرعون وملئه
 زهوق. دوما لباطل االحق الذي ال یشك فیه عاقل، وأن الحق غیر الباطل، ف

ُن َقالُوا َأِجْئتَـَنا لِتَـْلِفتَـَنا َعمَّا َوَجْدنَا َعَلْيِه آبَاَءنَا َوَتُكوَن َلُكَما اْلِكْربِيَاُء ِيف اَألْرِض َوَما حنَْ 
 يونس ]78[َلُكَما ِمبُْؤِمِنَني 
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َأِجْئَتَنا " :یؤمنون بأن تراث آبائهم الدیني حجة ودین مقدس ،وملؤه ،الفرعونإن 

ِلَتْلِفَتَنا َعمَّا َوَجْدَنا "... :یستحیل التنازل عنه أمام دعوة األنبیاء والرسللذلك،  ..."،ِلَتْلِفَتَنا
 "!!َعَلْیِه آَباَءَنا

ة الدینیة المزیفة، المرجعیة لقد كان الفرعون، على مّر العصور، یمثل المرجعی
بعد وفاة الرسل. لقد كان هو الملة  ،اآلبائیة، التي اعتاد الشیطان أن یزینها للناس

 من دون اهللا عز وجل. ،الناس اتباعهالتي زین لوالشریعة والمنهج 

َها قَاَل ِفْرَعْوُن آَمنُتْم ِبِه قـَْبَل َأْن آَذَن َلُكْم ِإنَّ َهَذا َلَمْكٌر َمَكْرُمتُو  ُه ِيف اْلَمِديَنِة لُِتْخرُِجوا ِمنـْ
 األعراف ]123[َأْهَلَها َفَسْوَف تـَْعَلُموَن 

ذا كان الفرعون، الذي یدعي األلوهیة، ال ه. ف"آَمنُتْم ِبِه َقْبَل َأْن آَذَن َلُكمْ " :تدبر قوله
َقْبَل َأْن آَذَن  آَمنُتْم ِبهِ " ، فتدبر:إذن منه وسلطانبإال  ،المفتراةألوهیته ُیطعن في یقبل أن 

 :وتوعد من یخالف ذلك بالعذاب األلیم !؟"َلُكمْ 

 األعراف ]124[ألَقطَِّعنَّ أَْيِدَيُكْم َوأَْرُجَلُكْم ِمْن ِخالٍف ُمثَّ ألَصلِّبَـنَُّكْم َأْمجَِعَني 

وأراد إبادة نسل كل من لیس  ،جنونالسحر و فرعون برسل اهللا، واتهمهم بالاستهزأ لقد 
 لته:مو  هعلى دین

ِإَىل ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوقَاُروَن فـََقالُوا  ]23[َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى بِآيَاتَِنا َوُسْلطَاٍن ُمِبٍني 
اٌب  فـََلمَّا َجاَءُهْم بِاحلَْقِّ ِمْن ِعْنِدنَا َقالُوا اقْـتـُُلوا أَبـَْناَء الَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه  ]24[َساِحٌر َكذَّ

 غافر ]25[اَءُهْم َوَما َكْيُد اْلَكاِفرِيَن ِإالَّ ِيف َضالٍل َواْسَتْحُيوا ِنسَ 

ویقتلع  لیطفئ مصابیح الهدى، لقد أراد فرعون أن یقطع حلقات التواصل اإلیماني
 واتباعه!!لعبادته ، لیتفرغ الناس ..هذا الوجود البشريعن  ،المرجعیة اإللهیة الحقة

على تأثیرا واألكثر قوى مستشارین األلبالذلك كان علیه أن یستعین في هذه المهمة 
  المستشار اإلعالمي، هامان، والمستشار االقتصادي، قارون. ،الشعوب

أرسل اهللا تعالى موسى علیه السالم إلیهم وتأثیرها على الشعوب، ولخطورة هذه القوى 
 جمیعا:
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اِت فَاْسَتْكبَـُروا ِيف اَألْرِض َوَما َكانُوا َوقَاُروَن َوِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوَلَقْد َجاَءُهْم ُموَسى بِاْلبَـيـِّنَ 

 العنكبوت ]39[َساِبِقَني 

الفساد یمثل كان قارون و اسي والعسكري، السی اإلرهابكان فرعون یجسد لقد 
  .لفرعون وموضع سره اإلعالميأما هامان فقد كان المستشار  .االقتصادي

 علىأصروا و  ،اهللا المستقیم بنو إسرائیل عن صراطانحرف وبعد هالك قوى الفراعنة، 
 اتباع ما ورثوه عن آبائهم من شریعة مزیفة كتبوها بأیدیهم. 

التوراة واإلنجیل، ویعید لهم ما بني إسرائیل  علم، یُ السالمجاء عیسى، علیه لقد 
 ضیعوه من أحكام الشریعة. 

یثبت  ما ،من اآلیات والبراهین اإللهیةعیسى، علیه السالم، أن یحمل من البد  وكان
 یقیم الحجة علیهم. كي وٕارساله إلى بني إسرائیل،  ،نبوته

 ]48[َويـَُعلُِّمُه اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوالتـَّْورَاَة َواِإلِجنيَل 
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ْيَئِة َوَرُسوًال ِإَىل َبِين ِإْسرَائِيَل َأينِّ َقْد ِجْئُتُكْم ِبآيٍَة ِمْن َربُِّكْم َأينِّ َأْخُلُق َلُكْم ِمْن الطِِّني َكهَ  

اللَِّه الطَّْريِ فَأَنُفُخ ِفيِه فـََيُكوُن َطْرياً بِِإْذِن اللَِّه َوأُْبرُِئ اَألْكَمَه َواألَبـَْرَص َوُأْحِي اْلَمْوَتى بِِإْذِن 
ْؤِمنَني َوأُنـَبُِّئُكْم ِمبَا تَْأُكُلوَن َوَما َتدَِّخُروَن ِيف بـُُيوِتُكْم ِإنَّ ِيف َذِلَك آليًَة َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم مُ 

 آل عمران ]49[
في عموم الرسالة  ،لقد جاء عیسى، علیه السالم، مصدقا لما بین یدیه من التوراة

 . وأصولها

قًا ِلَما بـَْنيَ َيَديَّ ِمْن التـَّْورَاِة َوُألِحلَّ َلُكْم بـَْعَض الَِّذي ُحرَِّم َعَلْيُكْم َوِجْئُتُكْم ِبآيٍَة  َوُمَصدِّ
 آل عمران ]50[ا اللََّه َوَأِطيُعوِن ِمْن َربُِّكْم َفاتـَُّقو 

 ! عیسى؟رسول اهللا هذه البراهین والحجج اإللهیة أطاع بنو إسرائیل  بعدفهل 

 علنوا إسالمهمأمن آمنوا باهللا، و  یمیزلقد كذبوه، وكفروا به، حتى اضطر إلى أن 
 .ونصرتهم له

ُهْم اْلُكْفَر قَاَل َمْن أَْنَصا رِي ِإَىل اللَِّه قَاَل احلََْوارِيُّوَن َحنُْن أَْنَصاُر فـََلمَّا َأَحسَّ ِعيَسى ِمنـْ
َنا  ]52[اللَِّه آَمنَّا بِاللَِّه َواْشَهْد بِأَنَّا ُمْسِلُموَن  َربـََّنا آَمنَّا ِمبَا أَنـَْزْلَت َواتـَّبَـْعَنا الرَُّسوَل فَاْكتُبـْ

 آل عمران ]53[َمَع الشَّاِهِديَن 

ن كان بإلهام من اهللا تعالى، وهذا یعني أن [اآلبائیة] والالفت للنظر أن إیمان الحواریی
علیه السالم، فلم یعد لهم وجود  ،الجیل األول من أتباع موسى على كانت قد قضت

ن عیسى، علیه السالم، لم یجد من یؤمن به إال هؤالء الحواریین، وبعد أن ألهمهم إحتى 
 .تصدیقهإلى لمبادرة ااهللا 

 حلََْوارِيَِّني َأْن آِمُنوا ِيب َوِبَرُسوِيل قَاُلوا آَمنَّا َواْشَهْد بِأنَنا ُمْسِلُمونَ َوِإْذ أَْوَحْيُت ِإَىل ا
 ملائدةا ]111[

 ن على صدقه.یهاعلیه السالم، مزیدا من البر لقد طلب الحواریون من عیسى، و 
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َنا َماِئَدًة ِمْن السََّماِء ِإْذ قَاَل احلََْوارِيُّوَن يَا ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ َهْل َيْسَتِطيُع َربَُّك أَ  ْن يـُنَـزَِّل َعَليـْ

 ]112[قَاَل اتـَُّقوا اللََّه ِإْن ُكنُتْم ُمْؤِمِنَني 

َها ِمْن  َها َوَتْطَمِئنَّ قـُُلوبـَُنا َونـَْعَلَم َأْن َقْد َصَدقْـتَـَنا َوَنُكوَن َعَليـْ َقالُوا نُرِيُد َأْن نَْأُكَل ِمنـْ
 املائدة ]113[الشَّاِهِديَن 

تقیم الحجة  "بّینة"دعا عیسى، علیه السالم، ربه أن ینزل علیهم هذه المائدة، كآیة لقد 
 .علیهم، فاستجاب له ربه

َنا َماِئَدًة ِمْن السََّماِء َتُكوُن لََنا ِعيدًا َألوَّلَِنا  قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ اللَُّهمَّ َربـََّنا أَنزِْل َعَليـْ
قَاَل اللَُّه ِإينِّ ُمنَـزُِّهلَا َعَلْيُكْم َفَمْن  ]114[زُقْـَنا َوأَْنَت َخُري الرَّازِِقَني َوآِخرِنَا َوآيًَة ِمْنَك َوارْ 

بُُه َأَحداً ِمْن اْلَعاَلِمَني  بُُه َعَذاباً ال أَُعذِّ  املائدة ]115[َيْكُفْر بـَْعُد ِمْنُكْم فَِإينِّ أَُعذِّ

آیاته، ونصرتهم لرسوله یحذرهم  فها هم الحواریون، مع إیمانهم باهللا تعالى، ورؤیتهم
على كل إنسان، مهما كانت درجة تقواه، ومهما بلغ من یفرض وهذا  ،..اهللا من الكفر

 هو الدین اإللهي.من دین كون على یقین أن ما یتبعه الصالح مبلغه، أن ی

ثم انحرف أتباع عیسى، علیه السالم، عن ملة التوحید بعد وفاته، وغالوا في عالقته 
 تدحض هذه االفتراءات تعالى، وافتروا على اهللا الكذب، فجاءت الرسالة الخاتمةباهللا 

هم، یحمل في الوقت نفسه تحذیرا ألتباع الرسول م، وذلك ببیان وتبین فساد منطقهم
 الخاتم، محمد، علیه السالم، فتدبر ماذا قال اهللا بعدها:

ُذوِين َوأُمِّي ِإَهلَْنيِ ِمْن ُدوِن اللَِّه  َوِإْذ قَاَل اللَُّه يَا ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ أَأَنتَ  قـُْلَت لِلنَّاِس اختَِّ
قَاَل ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن ِيل َأْن أَُقوَل َما لَْيَس ِيل ِحبَقٍّ ِإْن ُكنُت قـُْلُتُه فـََقْد َعِلْمَتُه تـَْعَلُم َما 

  ]116[اْلُغُيوِب  ِيف نـَْفِسي َوال َأْعَلُم َما ِيف نـَْفِسَك ِإنََّك أَْنَت َعالَّمُ 

 َما قـُْلُت َهلُْم ِإالَّ َما أََمْرَتِين بِِه أَْن اْعُبُدوا اللََّه َريبِّ َوَربَُّكْم وَُكنُت َعَلْيِهْم َشِهيدًا َما ُدْمتُ 
 املائدة ]117[ ِفيِهْم فـََلمَّا تـََوفـَّْيَتِين ُكنَت أَْنَت الرَِّقيَب َعَلْيِهْم َوأَْنَت َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيدٌ 

 ، ثم قوله بعد ذلك: "َما ُقْلُت َلُهْم ِإالَّ َما َأَمْرَتِني ِبهِ : "تدبر قول عیسى، علیه السالم
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 !!"َوُكنُت َعَلْیِهْم َشِهیدًا َما ُدْمُت ِفیِهمْ "

كغیرهم من  ،نزل به من سلطانلم یلقد حرف أهل الكتاب كتبهم، ونسبوا إلى اهللا ما 
   الولد!! ،یه عز وجلكن األخطر من ذلك أن ینسبوا إلول ..،أتباع الرسل السابقین

َما اختَََّذ اللَُّه ِمْن َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُه ِمْن ِإَلٍه ِإذًا َلَذَهَب ُكلُّ ِإَلٍه ِمبَا َخَلَق َوَلَعال بـَْعُضُهْم 
 املؤمنون ]91[َعَلى بـَْعٍض ُسْبَحاَن اللَِّه َعمَّا َيِصُفوَن 

 سبحانه وتعالى عما یصفون. ، ..ثالث ثالثةقالوا إن اهللا كنهم ول، ذلكلم یكتفوا بو 

َا اْلَمِسيُح ِعيَسى  يَا َأْهَل اْلِكَتاِب ال تـَْغُلوا ِيف ِديِنُكْم َوال تـَُقولُوا َعَلى اللَِّه ِإالَّ احلَْقَّ ِإمنَّ
ِمْنُه َفآِمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه َوال تـَُقولُوا َثالثٌَة  اْبُن َمْرَميَ َرُسوُل اللَِّه وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها ِإَىل َمْرَميَ َوُروحٌ 

َا اللَُّه ِإَلٌه َواِحٌد ُسْبَحانَُه َأْن َيُكوَن َلُه َوَلٌد َلُه َما ِيف السََّمَواتِ  َوَما ِيف  انتَـُهوا َخْرياً َلُكْم ِإمنَّ
 النساء ]171[اَألْرِض وََكَفى بِاللَِّه وَِكيالً 

دلیل حجیة إسالمهم، و یه عل والیقیم ،تباعالللناس المنهج واجب اعالى تن اهللا بیّ لقد 
 ها. ونبها ویتبع ونالملة التي یؤمن

" ِإنََّما اْلَمِسیُح ِعیَسى اْبُن َمْرَیَم َرُسوُل اللَّهِ " :الباطلة ائدبتصحیح العقهذا المنهج یبدأ و 
َكِلَمُتُه َأْلَقاَها ِإَلى َمْرَیَم َوُروٌح وَ للناس "آیة ذلك كون یل ،من غیر أب، علیه السالم، قد ولدو 

 !؟"َوال تَُقوُلوا َثالَثةٌ " :أنه ثالث ثالثةبن جاءوا یفمن أ". ِمْنهُ 

 ".انَتُهوا َخْیرًا َلُكمْ "

بیان الحق، وٕاقامة الدلیل والبرهان ، تأتي مرحلة ة..الباطلالمفاهیم وبعد تصحیح 
َوَما ِفي  َلُه َما ِفي السََّمَواتِ " "،ُسْبَحاَنُه َأْن َیُكوَن َلُه َوَلدٌ " "،ِإنََّما اللَُّه ِإَلٌه َواِحدٌ علیه: "
 ".َوَكَفى ِباللَِّه َوِكیالً " ثم تدبر: ."اَألْرضِ 

تنطلق من تفعیل ، "حجیة الدین اإللهي" اي تقوم علیهتال ،إن أصول المنهج العلمي
 .تفعیل آلیات عمل القلبل "الفطرة اإلیمانیة" وتناغمها مع دالئل الوحدانیة، من خال

َوَكِلَمُتُه َأْلَقاَها ِإَلى َمْرَیَم ، علیها السالم: "إن [الكلمة] التي ألقاها [الروح] إلى مریم
ما هي إال مجرد أسباب وآلیات لتنفیذ مشیئة اهللا تعالى، وأنها ال ُتخرج  "،َوُروٌح ِمْنهُ 

 صفة من صفات البشر.تعالى  اهللاال تعطي كذلك و عیسى بن مریم عن بشریته، 
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أو تصرفا هللا تعالى  ،أو كالما ،ننا فعالاذهأإننا ال نستطیع مطلقا أن نضع في 

سخر قوى تحمل فاهللا عز وجل یالمخلوقین. أفعال وكالم وتصرفات عباده الخالق، مثل 
، ومن هذه القوى "كن فیكون" األمر اإللهيآلیات تفعیل أسمائه الحسنى، وفاعلیة 

 على رأسهم جبریل علیه السالم."المالئكة"، و 

 .لیكون آیة إلهیةفإن ذلك إن كان قد ولد من غیر أب، فعیسى، علیه السالم، 

احلَْقُّ  ]59[ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد اللَِّه َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن تـُرَاٍب ُمثَّ قَاَل َلُه ُكْن فـََيُكوُن 
 آل عمران ]60[يَن ِمْن َربَِّك َفال َتُكْن ِمْن اْلُمْمرتَِ 

بجمیع مراحل الخلق والتكوین وهو في بطن أمه، وكانت والدته  تقد مر  والدته إال أن
 بینه اهللا تعالى بقوله: اطبیعیة، كسائر البشر، وهذا م

ْت يَا َفَأَجاَءَها اْلَمَخاُض ِإَىل ِجذِْع النَّْخَلِة َقالَ  ]22[َفَحَمَلْتُه فَانَتَبَذْت بِِه َمَكانًا َقِصّيًا 
 مرمي ]23[لَْيَتِين ِمتُّ قـَْبَل َهَذا وَُكنُت َنْسياً َمْنِسّياً 

 لذلك جاء القرآن یحذر من اتخاذ [آیة] خلق عیسى علیه السالم، دلیال على ألوهیته
 ثالث ثالثة..، تعالى اهللا عما یصفون.أنه على أو 

ة من عند اهللا ، علیه السالم، لإلعالن أنه آیإن أول كلمة قالها عیسى بن مریم
 تعالى، هي:

آتَاِين  قَاَل ِإينِّ َعْبُد اللَّهِ  ]29[َفَأَشاَرْت ِإلَْيِه قَالُوا َكْيَف نَُكلُِّم َمْن َكاَن ِيف اْلَمْهِد َصِبّيًا 
 مرمي ]30[اْلِكَتاَب َوَجَعَلِين نَِبيّاً 

 .لهيوتدبر هذه اآلیات لتعلم أهمیة إقامة المسلم دینه على الحجة والبرهان اإل

َعمَّا َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن َقالُوا ِإنَّ اللََّه ثَاِلُث َثالثٍَة َوَما ِمْن ِإلٍَه ِإالَّ إِلٌَه َواِحٌد َوِإْن ملَْ يَنتَـُهوا 
ُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم  ونَُه أََفال يـَُتوبُوَن ِإَىل اللَِّه َوَيْستَـْغِفرُ  ]73[يـَُقولُوَن لََيَمسَّنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمنـْ

  ]74[َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم 
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يَقٌة َكانَا يَْأُكالِن  َما اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَميَ ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلِه الرُُّسُل َوأُمُُّه ِصدِّ

ُ َهلُْم اآليَاِت ُمثَّ انظُْر َأىنَّ يـُْؤَفُكوَن  الطََّعامَ   املائدة ]75[انظُْر َكْيَف نـُبَـنيِّ

یخرج  تعالى، وعلى رسله بغیر علم، وبغیر إذن من اهللا ،التقول على اهللا تعالىن إ
 جهنم وبئس المصیر. دخله ، ویتوحیدصاحبه من ملة ال

 .وهذا تحذیر ألتباع الرسل جمیعا

ِين ِإْسرَائِيَل اْعُبُدوا َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَالُوا ِإنَّ اللََّه ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَميَ َوقَاَل اْلَمِسيُح يَا بَ 
َما لِلظَّاِلِمَني اللََّه َريبِّ َوَربَُّكْم ِإنَُّه َمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فـََقْد َحرََّم اللَُّه َعَلْيِه اْجلَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر وَ 

 املائدة ]72[ِمْن أَنَصاٍر 

َم اللَّ " فتدبر:  . "ُه َعَلْیِه اْلَجنَّةَ ِإنَُّه َمْن ُیْشِرْك ِباللَِّه َفَقْد َحرَّ

كل هذه اآلیات البینات یجرؤ مسلم أن ینسب إلى رسول من الرسل، قوال أو وهل بعد 
، فهل كان معهم "ِإنَّ اللََّه ثَاِلُث َثالَثةٍ لقد قالوا: " فعال..، لم یقم البرهان اإللهي علیه؟!

  علیه آباءهم!!لم یكن معهم من حجة وال برهان إال ما وجدوا برهان على ذلك؟! 

اإلذن اإللهي والبرهان یحمل تدینهم الوراثي، وتبین لهم، أنه ل، الرس أقوامهل راجع ف
نزل على الذي یتبعون الدین اإللهي الحق هم الدال على أن ،تعالىقطعي الثبوت عن اهللا 

 على وجه الیقین؟! ،رسولهم

دون إذن من اهللا  ،لقد جاء الرد المثبت لكذب كل من یدعي نسبة شریعة إلى اهللا
 أن یقوم مقامألحد لبیان أنه ال یمكن  ،.."َوَما ِمْن ِإَلٍه ِإالَّ ِإَلٌه َواِحدٌ " :بقوله تعالى بعدها

بدعوى تجدید  ،توزیع النبواتأو في أو في إدارة شئون الكون،  ،في التشریععز وجل  اهللا
من حیث الثبوت  ،تهحجی ال تقل ،ابرهاندون أن یحمل الدین على رأس كل مئة سنة..، 

 ."اآلیة القرآنیة"عن حجیة  ،تعالى.. وصحة النسبة إلى اهللا

، فبدلوا وحرفوا دون نكیر من أحد، فلم تعد التوراة هي ..لقد انحرف أهل الكتاب
 ، ولم یعد اإلنجیل هو اإلنجیل.التي أنزلها اهللا التوراة

 َما َحرََّم ِإْسرَائِيُل َعَلى نـَْفِسِه ِمْن قـَْبِل َأْن تـُنَـزََّل ُكلُّ الطََّعاِم َكاَن ِحالًّ لَِبِين ِإْسرَائِيَل ِإالَّ 
  ]93[التـَّْورَاُة ُقْل فَْأتُوا بِالتـَّْورَاِة فَاتْـُلوَها ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقَني 
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  ]94[َفَمْن افْـتَـَرى َعَلى اللَِّه الَكِذَب ِمْن بـَْعِد َذِلَك َفأُْولَِئَك ُهْم الظَّاِلُموَن 

 آل عمران ]95[َصَدَق اللَُّه فَاتَِّبُعوا ِملََّة ِإبـَْراِهيَم َحِنيفاً َوَما َكاَن ِمْن اْلُمْشرِِكَني  ُقلْ 

لو أن حلقات السلسلة اإلیمانیة تواصلت، وأقام أهل الكتاب التوراة التي أنزلت على و 
 دیسى، والقرآن الذي أنزل على محمموسى في حیاتهم، ثم اإلنجیل الذي أنزل على ع

 علیهم جمیعا أفضل السالم، لنالوا ما وعدهم اهللا تعالى به من نعم ال تحصى. 

 َوَلْو أَنـَُّهْم أَقَاُموا التـَّْورَاَة َواِإلِجنيَل َوَما أُنزَِل إِلَْيِهْم ِمْن َرهبِِّْم َألَكُلوا ِمْن فـَْوِقِهْم َوِمنْ 
ُهْم أُمٌَّة ُمْقَتِصَدٌة وََكثِ  ُهْم َساَء َما يـَْعَمُلوَن َحتِْت أَْرُجِلِهْم ِمنـْ  ]66[ٌري ِمنـْ

 .ة الناس في الدنیا واآلخرةسعادوالعمل به، فیه  "الدین اإللهي"حجیة إقامة إن 

  ، علیه السالم.الخاتماهللا لذلك جاء بعد اآلیة السابقة مباشرة، بیان لمهمة رسول 

َك َوِإْن ملَْ تـَْفَعْل َفَما بـَلَّْغَت رَِسالََتُه َواللَُّه يَا أَيـَُّها الرَُّسوُل بـَلِّْغ َما أُنزَِل إِلَْيَك ِمْن رَبِّ 
 املائدة ]67[يـَْعِصُمَك ِمْن النَّاِس ِإنَّ اللََّه ال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِيَن 

ولقد بلغ رسول اهللا، علیه السالم، الرسالة، وأدى األمانة..، وبین ألهل الكتاب حقیقة 
 أن یخرجوا أنفسهم من فتنة [اآلبائیة] وظلماتها:تدینهم الوراثي، وأن علیهم 

َنُكْم َأالَّ نـَْعُبَد ِإالَّ اللََّه َوال ُنْشرِ  نَـَنا َوبـَيـْ َك ُقْل يَا أَْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْوا ِإَىل َكِلَمٍة َسَواٍء بـَيـْ
تـََولَّْوا فـَُقوُلوا اْشَهُدوا بِأَنَّا  بِِه َشْيئًا َوال يـَتَِّخَذ بـَْعُضَنا بـَْعضًا أَْربَابًا ِمْن ُدوِن اللَِّه فَِإنْ 

  ]64[ُمْسِلُموَن 
 يَا أَْهَل اْلِكَتاِب ِملَ ُحتَاجُّوَن ِيف إِبـْرَاِهيَم َوَما أُْنزَِلْت التـَّْورَاُة َواِإلِجنيُل ِإالَّ ِمْن بـَْعِدِه أََفال

ِعْلٌم فَِلَم ُحتَاجُّوَن ِفيَما لَْيَس َهاأَنـُْتْم َهُؤالِء َحاَجْجُتْم ِفيَما َلُكْم بِِه  ]65[تـَْعِقُلوَن 
  ]66[َلُكْم بِِه ِعْلٌم َواللَُّه يـَْعَلُم َوأَنـُْتْم ال تـَْعَلُموَن 

 َما َكاَن ِإبـْرَاِهيُم يـَُهوِديًّا َوال َنْصرَانِّيًا َوَلِكْن َكاَن َحِنيفًا ُمْسِلمًا َوَما َكاَن ِمْن اْلُمْشرِِكنيَ 
]67[  
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َوالَِّذيَن آَمُنوا َواللَُّه َوِيلُّ اْلُمْؤِمِنَني  َوَهَذا النَِّيبُّ ِس بِِإبـْرَاِهيَم لَلَِّذيَن اتـَّبَـُعوُه ِإنَّ أَْوَىل النَّا

 آل عمران ]68[

حتى ال یرتدوا عن ملة الكفر  ،لقد كان اآلباء یخفون عن أبنائهم كثیرا من الحقائق
 إلى ملة التوحید. 

ُ َلُكمْ ْم َرُسولَُنا يَا َأْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءَكُ  َكِثريًا ِممَّا ُكْنُتْم ُختُْفوَن ِمْن اْلِكَتاِب َويـَْعُفو   يـُبَـنيِّ
  ]15[َعْن َكِثٍري َقْد َجاءَُكْم ِمْن اللَِّه نُوٌر وَِكَتاٌب ُمِبٌني 

اِت ِإَىل النُّوِر بِِإْذنِِه يـَْهِدي ِبِه اللَُّه َمْن اتـََّبَع ِرْضَوانَُه ُسُبَل السَّالِم َوُخيْرُِجُهْم ِمْن الظُُّلمَ 
 املائدة ]16[َويـَْهِديِهْم ِإَىل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم 

 ، علیه السالم، وصفاتهخبر التبشیر ببعثة رسول اهللا محمد ،ومما كانوا یخفونه
وتوعدهم  ،في كتبهم، هذا الخبر الذي كانوا ینشرونه بین المشركین لتهدیدهم ةالموجود

 !!كفروا بهأخفوه و فلما بعثه اهللا تعالى  ،یم وقتالهم معهببعثة هذا الرسول الكر 

َوَلمَّا َجاَءُهْم ِكَتاٌب ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعُهْم وََكانُوا ِمْن قـَْبُل َيْستَـْفِتُحوَن َعَلى 
 البقرة ]89[َلى اْلَكاِفرِيَن عَ  الَِّذيَن َكَفُروا فـََلمَّا َجاَءُهْم َما َعَرُفوا َكَفُروا ِبِه فـََلْعَنُة اللَّهِ 

سألوا اهللا الیهود إذا قاتلوا المشركین وقد كان  ،أي النصر ،طلب الفتح هوواالستفتاح 
فلما  فیؤید المؤمنین ویعاقب المشركین، أن یبعث إلیهم الرسول الموعود به في التوراة

 !!كفروا به ،كانوا یستفتحون بهالرسول، الذي أي ، جاءهم ما عرفوا

قد أنذر اهللا تعالى أهل الكتاب اإلنذار النهائي، وتوعدهم بالعذاب األلیم إن هم لم ول
 .یؤمنوا برسوله الخاتم محمد، علیه السالم

قًا ِلَما َمَعُكْم ِمْن قـَْبِل َأْن َنْطِمَس  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب آِمُنوا ِمبَا نـَزَّْلَنا ُمَصدِّ
أَْو نـَْلَعنَـُهْم َكَما َلَعنَّا َأْصَحاَب السَّْبِت وََكاَن أَْمُر اللَِّه َمْفُعوالً  َها َعَلى أَْدبَارَِهافـَنَـُردَّ ُوُجوهاً 

 النساء ]47[

. هذا هو ثمن اإلعراض آلباءتقلیدهم األعمى لب األبناءهذا هو الثمن الذي یدفعه 
یوما بعد یوم إلى الخلف رتد یجعل المرء یالذي  ،. إنه العقاب النفسيتعالى عن ذكر اهللا
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 الخسران المبین. بال یعود علیه إال األمر الذي 

األبناء غالبا ما ینحرفون عن الدین الحق، الذي كان علیه أن ومما سبق یتبین لنا، 
 وذلك بسبب تفرق آبائهم إلى مذاهب شتى، واختالفهم، وتخاصمهم!!ن، و اآلباء األول

بسبب دینا محرفا، ، ..تفكر أو تعقل أو نظر تدبر منهم، أودون إن األبناء یرثون، 
  اآلباء!! وضبط وصالح ةثقتهم في عدال

الرسل بالكذب، وأنهم جاءوا لیصدوهم عن األبناء لذلك كان من الطبیعي أن یتهم 
 الدین، الذي یظنون أنه الحق، الذي كان علیه آباؤهم.

لقة األخیرة في سلسلة یكون النبي محمد، علیه السالم، هو الحهل یعقل أن والسؤال: 
حلقات النبوات، المتبعة لملة إبراهیم، علیه السالم، ثم ال یسیر أتباعه على نهج هذه 
النبوة فیختلفون في الدین، ویتفرقون إلى مذاهب دینیة متصارعة، یتبعون "فتنة [اآلبائیة] 

 التي وقع فیها أتباع الرسل السابقین؟! فتدبر:

َنا َبِين ِإسْ  رَائِيَل اْلِكَتاَب َواحلُْْكَم َوالنُّبـُوََّة َوَرَزقْـَناُهْم ِمْن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َوَلَقْد آتـَيـْ
َناُهْم بـَيـَِّناٍت ِمْن اَألْمِر َفَما اْختَـَلُفوا ِإالَّ ِمْن بـَْعِد َما َجاَءُهْم  ]16[اْلَعاَلِمَني   اْلِعْلمُ َوآتـَيـْ

نَـُهْم ِإنَّ َربَّ  نَـُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُوا ِفيِه َخيَْتِلُفوَن بـَْغياً بـَيـْ   ]17[َك يـَْقِضي بـَيـْ

ِإنـَُّهْم  ]18[ُمثَّ َجَعْلَناَك َعَلى َشرِيَعٍة ِمْن اَألْمِر فَاتَِّبْعَها َوال تـَتَِّبْع َأْهَواَء الَِّذيَن ال يـَْعَلُموَن 
الظَّاِلِمَني بـَْعُضُهْم أَْولَِياُء بـَْعٍض َواللَُّه َوِيلُّ اْلُمتَِّقَني  َلْن يـُْغُنوا َعنَك ِمْن اللَِّه َشْيئًا َوِإنَّ 

 اجلاثية ]20[َوُهًدى َوَرْمحٌَة ِلَقْوٍم يُوِقُنوَن  َهَذا َبَصائُِر لِلنَّاسِ  ]19[

َأْهَواَء الَِّذیَن ال "باتباع شریعته، وعدم اتباع محمدا، رسوله یأمر تعالى إن اهللا 
أتباعه فكیف یقبل  "..،اْخَتَلُفوا ِإالَّ ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهْم اْلِعْلُم َبْغیًا َبْیَنُهمْ الذین ما " ،"َیْعَلُمونَ 

 ، فیقعون فیما وقع فیه بنو إسرائیل؟!مصدرا تشریعیا أحاطت به اإلسرائیلیات

 ساطیرولكن، لماذا اختلطت الرساالت اإللهیة، بعد وفاة الرسل، بالخرافات، واأل
 وایات المفتراة المنسوبة إلیهم؟! والر 

 والجواب: بسبب فتنة [اآلبائیة]، واإلغواء الشیطاني. 

على مر الرساالت، الذي لم یترك اآلیة والحجة الدالة على  ي،الشیطاناإلغواء إنه 

35 



 
الشیطان  صدق الرسول الخاتم، علیه السالم، لتكون وحدها الحجة على الناس، لعلم

ولدخلوا في  ،الناس تعمل وحدها لتفاعلت معها قلوب "القرآنیة ةاآلی"أنه لو ُتركت  الرجیم،
 ، األمر الذي یهدد مصالحه الشیطانیة. ..دین اهللا أفواجا

صرفهم عن یل ،منهموآمن وخاصة من أسلم  ،فماذا أعد هذا الشیطان الرجیم للناس
 !بعد أن عجز عن اختراقها؟ "اآلیة القرآنیة"

إغواءه مع حملة هذه "اآلیة القرآنیة"، أكثر الشیطان َفّعل أن یُ  ،لقد كان من المنطقي
وأكثر، ویجعلهم، كما نجح مع أتباع الرسل السابقین، ینسبون إلى اهللا ورسوله من الدین 

 ما لم ینزل به سلطانا. 

ولماذا لم تحرف، رسالة رسول اهللا الخاتم محمد علیه السالم، ولم تختلط بمرویات 
 فة، وباجتهادات علماء المسلمین الفقهیة؟! الفرق والمذاهب المختل

 والجواب: ألن اهللا تعالى تعهد بحفظها إلى یوم الدین.

اتهموا قد وٕاذا كان المكذبون، في عصر الرسالة، عصر التنزیل واكتمال الدین، 
 رسول اهللا، بأنه أخذ القرآن من أساطیر األولین، ومن الرساالت المحرفة: 

َلى َعَلْيهِ  ْعَنا َلْو َنَشاُء َلُقْلَنا ِمْثَل َهَذا ِإْن َهَذا ِإالَّ َأَساِطُري َوِإَذا تـُتـْ ْم آيَاتـَُنا قَالُوا َقْد مسَِ
 األنفال ]31[اَألوَِّلَني 

 الفرقان ]5[َوَقالُوا َأَساِطُري اَألوَِّلَني اْكَتَتبَـَها َفِهَي ُمتَْلى َعَلْيِه ُبْكَرًة َوَأِصيالً 

  ]24[ا أَنَزَل َربُُّكْم قَالُوا َأَساِطُري اَألوَِّلَني َوِإَذا ِقيَل َهلُْم َماذَ 

َما  لَِيْحِمُلوا أَْوزَاَرُهْم َكاِمَلًة يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوِمْن أَْوزَاِر الَِّذيَن ُيِضلُّونـَُهْم ِبَغْريِ ِعْلٍم َأال َساءَ 
 النحل ]25[يَزُِروَن 

تمام النعمة، وحفظ اهللا تعالى واكتمال الدین، و بعد وفاة رسول اهللا، فهل یعقل، 
لكتابه، أن یقبل علماء المسلمین، اختراق الشیطان لحجیة رسالة هذا الرسول الكریم بعد 

ممثلة في أن عجز عن اختراق حجیة "اآلیة القرآنیة"، لیرث المسلمون رسالة رسول اهللا 
 مصدرین للتشریع:

 .القرآنیة"أحدهما، محفوظ بحفظ اهللا تعالى له، وهو نصوص "اآلیة  
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منسوب إلى اهللا تعالى، وٕالى رسوله، قد تولى علماء الفرق والمذاهب  ،واآلخر

 المختلفة حفظه في أمهات كتبهم، كل حسب توجهاته العقدیة والتشریعیة؟! 

ون جیدا، أن هذا مولكن اإلشكالیة األكبر، أن علماء الفرق والمذاهب المختلفة، یعل
الباطل، واخترقته األساطیر واإلسرائیلیات، التي ما زالت  تاهأالمصدر الثاني للتشریع، قد 

موجودة به إلى یومنا هذا..، لیسعد الشیطان ویفرح، بتحقق جانب من مخططه وهو 
 الجانب المستطاع بالنسبة له!!

لقد جاءت رسالة رسول اهللا محمد علیه السالم، "آیة قرآنیة"، لیعلم الناس أن "حجیة 
 إال على الدلیل قطعي الثبوت عن اهللا تعالى. الدین اإللهي" ال تقوم 

فهل یعقل، بعد كل هذا "النور"، الهادي إلى صراط اهللا المستقیم، وبیان أن حجیة 
الدین ال تثبت مطلقا بأدلة ظنیة، وال باجتهادات الرواة ومدارس المحدثین في الجرح 

 وایة القرآنیة" وینسبوالتعدیل، وشروطهم في التصحیح والتضعیف، أن یأتي حملة هذه "اآل
إلیه ما  اإلى رسولهم، الذي اصطفاه اهللا تعالى من دون الرسل، لحمل هذه "اآلیة" ینسبو 

 لم یقم الدلیل قطعي الثبوت على صحة نسبته إلى اهللا تعالى؟!

 هل تدبر أتباع الفرق والمذاهب المختلفة، قول اهللا تعالى مخاطبا رسوله محمدا:

قًا ِلَما بـَْنيَ َيَدْيِه ِمْن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمنًا َعَلْيِه فَاْحُكْم َوأَنَزْلَنا ِإلَْيَك ا ْلِكَتاَب بِاحلَْقِّ ُمَصدِّ
نَـُهْم ِمبَا أَنَزَل اللَُّه َوال تـَتَِّبْع َأْهَواَءُهْم َعمَّا َجاَءَك ِمْن احلَْقِّ ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعةً   بـَيـْ

ُلوَُكْم ِيف َما آتَاُكْم فَاْسَتِبُقوا  اللَُّه جلَََعَلُكْم أُمًَّة َواِحَدةً َوِمنـَْهاجًا َوَلْو َشاَء  َوَلِكْن لَِيبـْ
يعاً فـَيـَُنبُِّئُكْم ِمبَا ُكنُتْم ِفيِه َختَْتِلُفوَن   املائدة ]48[اْخلَيـْرَاِت ِإَىل اللَِّه َمْرِجُعُكْم مجَِ

ت بصفات عدیدة تمیزها عن ، اتصفارسالة خاتمة، ال نبوة وال رسالة بعدهها ولكون
دفاع ت احتو قد تعهد اهللا تعالى بحفظها، و  :وعلى رأس هذه الصفات ،الرساالت السابقة

 فتدبر:لیبقى هذا الدفاع خالدا بخلودها،  ،اهللا عن رسوله

َر َممُْنوٍن َوِإنَّ َلَك َألجْ  ]2[َما أَْنَت بِِنْعَمِة َربَِّك ِمبَْجُنوٍن  ]1[ن َواْلَقَلِم َوَما َيْسطُُروَن  راً َغيـْ
 القلم ]4[َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم  ]3[
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ِإْن  ]3[َوَما يـَْنِطُق َعْن اْهلََوى  ]2[َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى  ]1[َوالنَّْجِم ِإَذا َهَوى 

 النجم ]5[َعلََّمُه َشِديُد اْلُقَوى  ]4[ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى 

لم تختلف  ،والصد عن سبیل اهللاى رسول اهللا، علیه السالم، علحمالت الهجوم إن 
 :، یقول اهللا في سورة آل عمراننبیاء السابقیناألرسل و جمیع العن تلك التي واجهت 

بُوَك فـََقْد ُكذَِّب ُرُسٌل ِمْن قـَْبِلَك َجاُءوا بِاْلبَـيـَِّناِت َوالزُّبُِر َواْلِكَتاِب اْلُمِنريِ    ]184[ فَِإْن َكذَّ

على كیف وهم  م،علیه آباءه واما وجد واال یمكن أن یعبدحملوا [البینات] الذین إن 
 م!!علم وبینة من ربه

َفال َتُكْن ِيف ِمْريٍَة ِممَّا يـَْعُبُد َهُؤالِء َما يـَْعُبُدوَن ِإالَّ َكَما يـَْعُبُد آبَاُؤُهْم ِمْن قـَْبُل َوِإنَّا 
َر َمنُقوصٍ   هود ]109[ َلُمَوفُّوُهْم َنِصيبَـُهْم َغيـْ

أنه على أو یشك لحظة  ،بّینة من ربه، ال یمكن أن ُیفتنعلم و إن من كان على 
َفال َتُكْن ِفي ِمْرَیٍة ِممَّا غیر ذلك: "على ولو أجمع الناس  الذي أمر اهللا باتباعه، حقال

  ".َیْعُبُد َهؤُالءِ 

ِإالَّ َكَما َیْعُبُد آَباُؤُهْم َما َیْعُبُدوَن " :هؤالء یرثون دینهم عن آبائهم دون فهم أو وعيإن 
 ."ِمْن َقْبلُ 

هم اآلباء وأن أن الذین ساروا في طریق الضالل والتي تبین  ]ِمْن َقْبلُ وتدبر كلمة [
 !! دور األبناء كان االقتداء والتأسي بهم

تربي الناس إذن فلماذا وقع حملة "اآلیة القرآنیة" في فتنة [اآلبائیة] وهي التي جاءت 
 ؟!الخرافات والمتناقضاتعلى نبذ 

لتربي الناس على العلم الذي یربط قلوبهم بخالق هذا لقد جاءت "اآلیة القرآنیة" 
، كقاعدة یقیمون علیها عن طریق دالئل الوحدانیة الموجودة في كل ذرة منه ،الوجود

وانظر  ]64-59[حجیة الدین اإللهي. فتدبر هذه المجموعة من اآلیات من سورة النمل 
 أت:كیف بد

ٌر أَمَّا يُْشرُِكوَن   ]59[ُقْل احلَْْمُد لِلَِّه َوَسالٌم َعَلى ِعَباِدِه الَِّذيَن اْصَطَفى أَاللَُّه َخيـْ
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َنا ِبِه َحَداِئَق َذاَت بـَْهَجٍة  أَمَّْن َخَلَق السََّمَواتِ  َواَألْرَض َوأَنَزَل َلُكْم ِمْن السََّماِء َماًء َفأَنـَْبتـْ

 النمل ]60[ٌه َمَع اللَِّه َبْل ُهْم قـَْوٌم يـَْعِدلُوَن ِإلَ تـُْنِبُتوا َشَجَرَها أَ َما َكاَن َلُكْم َأْن 

َمَع اللَِّه ُقْل َهاتُوا  هٌ ِإلَ أَمَّْن يـَْبَدُأ اْخلَْلَق ُمثَّ يُِعيُدُه َوَمْن يـَْرزُُقُكْم ِمْن السََّماِء َواَألْرِض أَ 
 النمل ]64[بـُْرَهاَنُكْم ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقَني 

، وعالقته باألصول التي یجب "ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقینَ ": تدبر قوله تعالى
 أن تقوم علیها حجیة الدین اإللهي واجب االتباع.

، وكیف أن حجیة الدین اإللهي ال اتخالصة حكمة النبو لقد حملت "اآلیة القرآنیة" 
 .ٕاذن من اهللا تعالىببرهان، و تثبت إال 

َها َوَما َبَطَن َواِإلْمثَ َواْلبَـْغَي ِبَغْريِ احلَْقِّ َوَأْن ُتْشِر قُ  َا َحرََّم َريبِّ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ ُكوا ْل ِإمنَّ
  األعراف ]33[بِاللَِّه َما َملْ يـُنَـزِّْل بِِه ُسْلطَاناً َوَأْن تـَُقولُوا َعَلى اللَِّه َما ال تـَْعَلُموَن 

لیظهره على الدین كله، ولیبین للناس أنه ال  ،سوله الخاتم بدین الحقلقد أرسل اهللا ر 
فجزاؤه جهنم وبئس  ،معبود إال اهللا، وال حاكم إال اهللا، وأن كل من اتخذ من دون اهللا آلهة

 ، فتدبر:المصیر

َا  ْيٍء َوأُِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمْن ْن َأْعُبَد َربَّ َهِذِه اْلبَـْلَدِة الَِّذي َحرََّمَها َوَلُه ُكلُّ شَ أَ  أُِمْرتُ ِإمنَّ
  ]91[اْلُمْسِلِمَني 

َا أَنَا ِمْن اْلُمنِذرِيَن  اْلُقْرآنَ  أَتْـُلوَ َوَأْن  َا يـَْهَتِدي لِنَـْفِسِه َوَمْن َضلَّ فـَُقْل ِإمنَّ َفَمْن اْهَتَدى فَِإمنَّ
]92[  

 النمل ]93[ا َربَُّك ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلوَن َوُقْل احلَْْمُد لِلَِّه َسُريِيُكْم آيَاتِِه فـَتَـْعرُِفونـََها َومَ 

انظر اهللا تعالى على أهل الكتاب افتراء الكذب علیه والجدل بغیر علم، فأنكر لذلك  
، لنقف على "مصیبة" أن في سیاق بیان حجیة رسالته الخاتمة ،تعالىكیف خاطبهم اهللا 

عالى، أو إلى رسوله، شیئا لم یقم ینسب أتباع رسول اهللا محمد، علیه السالم، إلى اهللا ت
 :الدلیل على صحة ثبوته عن اهللا عز وجل
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 ولقد خاطب اهللا رسوله، والمؤمنین، والناس أجمعین، بقوله في سورة األعراف:

وا اتَِّبعُ  ]2[ِكَتاٌب أُنزَِل ِإلَْيَك َفال َيُكْن ِيف َصْدرَِك َحرٌَج ِمْنُه لُِتنِذَر بِِه َوِذْكَرى لِْلُمْؤِمِنَني 
  ]3[َما أُْنزَِل ِإلَْيُكْم ِمْن رَبُِّكْم َوال تـَتَِّبُعوا ِمْن ُدونِِه أَْولَِياَء قَِليًال َما َتذَكَُّروَن 

ته، وعما یجب على وظیف، علیه السالم، و رسول اهللاإن اآلیة تتحدث عن مهمة 
ن موضوعها فمهمة الرسول أن یبلغ رسالة اهللا للناس، والتي جاء بیا .تهرسالالناس تجاه 

یتبع  هوأنه متبع لما أنزله اهللا فإذا مدع یدعي  األولى، وهو "الكتاب"، حتى الفي اآلیة 
 !!أو تحقیق، أو تبصر ،علمغیر بتراث آبائه، 

: على اهللا غیر الحقمنتحلوها تقول یالتي  معاذیركل الل طعاً اقجاء هذا النهي لذلك 
 ."َوال تَتَِّبُعوا ِمْن ُدوِنِه َأْوِلَیاءَ "

إن اإلنسان، أمام الشریعة اإللهیة، إما أن یتخذ اهللا ولیا، باتباع كتابه، وٕاما أن یتخذ 
لذلك عقب اهللا من دون اهللا أولیاء، باتباع كتب تشریعیة ما أنزل اهللا بها من سلطان. 

 ."َقِلیًال َما َتَذكَُّرونَ " :تعالى بقوله

ولو أنهم  .یات عمل القلبتفعیل آلتذكر، وتذكیر..، قضیة فالقضیة قضیة نعم، 
 الّنظرأنهم عطلوا آلیات  علىدلیل  وهذا .أولیاء اهللا دون من وااتّبع ماما أمروا به، فعلوا 

اهللا ، وحجیة الدین اإللهي الذي أمر الحسنىء اهللا أسمافاعلیة فلم یتعرفوا  ،واالستدالل
 :تدبرف. باتباعه، وذهبوا یدرسون كتبا ما أمر اهللا تعالى باتباعها

َلى َعَلْيِهْم آيَاتـَُنا بـَيـَِّناٍت َقالُوا َما َهَذا ِإالَّ َرُجٌل يُرِيُد َأْن َيُصدَُّكْم َعمَّا َكاَن يـَْعُبدُ   َوِإَذا تـُتـْ
 آبَاؤُُكْم َوقَالُوا َما َهَذا ِإالَّ ِإْفٌك ُمْفتَـًرى َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا لِْلَحقِّ َلمَّا َجاَءُهْم ِإْن َهَذا ِإالَّ 

 سبأ ]43[ِسْحٌر ُمِبٌني 
 ثم تدبر ماذا قال اهللا تعالى بعدها:

َلَك ِمْن َنِذيٍر  َناُهْم ِمْن ُكُتٍب َيْدُرُسونـََها َوَما َأْرَسْلَنا ِإلَْيِهْم قـَبـْ   سبأ ]44[َوَما آتـَيـْ

الذي تشربته قلوبهم، على  ،ُیقّدمون تراث اآلباء، على مر الرساالت، إن المكذبین
المثبتة لصدق الرسل. لذلك كان من الطبیعي أن یعتمدوا  ،راهین القطعیةوالب ]البینات[

 :هاهمأمور أفي صد الناس عن دعوة الرسل على 
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كذلك و  "ُیِریُد َأْن َیُصدَُّكْم َعمَّا َكاَن َیْعُبُد آَباُؤُكمْ " :استغالل مشاعر الناس تجاه آبائهم ـ

 .هذه الدعوة الجدیدةبسبب  همتخویفهم من ضیاع تراث

َوَقاُلوا َما َهَذا " :التي أثارها الرسل، لصرف الناس عنهم القضایاإعداد الردود على  ـ
 .دینیةالوالمسائل عامة بكثیر من القضایا المستغلین جهل  "،ِإالَّ ِإْفٌك ُمْفَتًرى

 . "ِإْن َهَذا ِإالَّ ِسْحٌر ُمِبینٌ " :واتهام أهله بالشعوذة ،تشویه الكافرین لصورة الحق ـ

فعلها لمواجهة  على مر الرساالت التي اعتاد المكذبونهي  ة،الثالث األمورهذه إن 
مقدس دیني كتراث  ،لألبناءوتركها  ،دعوة الحق، وتدوین المدونات والكتب بشأنها

 .  ومعتقداتهممذاهبهم، على  رسلدعوة الخطر یحذرهم من 

ُكُتٍب َیْدُرُسوَنَها َوَما َأْرَسْلَنا ِإَلْیِهْم  َوَما آتَْیَناُهْم ِمنْ فلنتدبر مرة ثانیة قول اهللا تعالى: "
دون علم وبحث  هم،تحذیر للناس كافة من اتباع ما وجدوا علیه آباء". إنه َقْبَلَك ِمْن َنِذیرٍ 

یجب أن یتصف بالصفات أو إلى رسوله، ودراسة لحجیته، فكل ما ینسب إلى اهللا تعالى 
التي ال  "...َوإَِذا تُْتَلى َعَلْیِهْم آَیاتَُنا َبیَِّناتٍ " :البیناتفیكون من التي وصفه اهللا بها، 

 .، أو تحریفهایستطیع مخلوق معارضتها

، على طلب اآلیات الحسیة ظنا محمد أصر المكذبون بدعوة رسول اهللالذلك، عندما 
أن ینزل من هذه الطلبات ، كان منهم أن استجابة اهللا لمطالبهم دلیل على صدق رسوله

 : ا من اهللا تعالى یثبت صدقه!! فتدبرعلیهم كتاب

أَْو َتُكوَن َلَك َجنٌَّة ِمْن  ]90[َوقَالُوا َلْن نـُْؤِمَن َلَك َحىتَّ تـَْفُجَر لََنا ِمْن اَألْرِض يـَْنُبوعًا 
  ]91[خنَِيٍل َوِعَنٍب فـَتـَُفجَِّر اَأل�َاَر ِخالَهلَا تـَْفِجرياً 

َنا ِكَسفاً أَْو تَْأِيتَ بِاللَِّه َواْلَمالِئَكِة قَِبيالً أَْو ُتْسِقَط السََّماَء َكَما َزَعْمَت عَ   ]92[َليـْ
واستهزائهم  ،لتقف على حجم تبجحهم "،َأْو تَْأِتَي ِباللَِّه َواْلَمالِئَكِة َقِبیالً " :تدبر قولهم

 !!لیست قضیة إتیان بآیاتة األمر، في حقیقتهم برسول اهللا، علیه السالم، وأن قضی

!! إنهم ال یدرون ماذا یفعلون أمام هذه وكذب بها األولون ،باآلیات جاء الرسللقد 
 یقولون: و  ،طلباتهملذلك یستمرون في . "اآلیة القرآنیة"
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َنا   أَْو َيُكوَن َلَك بـَْيٌت ِمْن ُزْخُرٍف أَْو تـَْرَقى ِيف السََّماِء َوَلْن نـُْؤِمَن ِلرُِقيَِّك َحىتَّ تـُنَـزَِّل َعَليـْ

 اإلسراء ]93[ُقْل ُسْبَحاَن َريبِّ َهْل ُكنُت ِإالَّ َبَشراً َرُسوالً ه نـَْقَرؤُ  ِكَتاباً 
َل َعَلْیَنا ِكتَابًا َنْقَرُؤه" :تدبر قولهم لتعلم مدى افتقاد هؤالء  "،َوَلْن ُنْؤِمَن ِلُرِقیَِّك َحتَّى تَُنزِّ

یرونه  ،ماءإنزال كتاب من السسیكفیهم ، فهل ..والنظر ،والتعقل ،التفكرالتدبر، و آللیات 
 ! بأعینهم؟

 لقد جاء موسى وعیسى، علیهما السالم، بأعظم وأكبر من ذلك وُكّذبوا!! 

 ، مخاطبا رسوله:قوله تعالى ،وتدبرثم انظر، 

لتقف على الحدود التي وضعها اهللا تعالى  "،ُقْل ُسْبَحاَن َربِّي َهْل ُكنُت ِإالَّ َبَشرًا َرُسوالً "
 ا حدود النبوة. و ز تجاو وأنهم یستحیل أن ی ،للرسل

 :بعدها اهللا تعالىلذلك قال 

 ]94[َوَما َمَنَع النَّاَس َأْن يـُْؤِمُنوا ِإْذ َجاَءُهْم اْهلَُدى ِإالَّ َأْن َقالُوا أَبـََعَث اللَُّه َبَشرًا َرُسوًال 
ْن السََّماِء َمَلكًا َرُسوالً ُقْل َلْو َكاَن ِيف اَألْرِض َمالِئَكٌة َميُْشوَن ُمْطَمِئنَِّني لَنَـزَّْلَنا َعَلْيِهْم مِ 

 اإلسراء ]95[
إن الذین یّدعون أن اهللا تعالى أعطى رسوله محمدا، علیه السالم، معجزات حسیة 

رسوله أن یشرع تشریعات خارج حدود لفوض  عز وجلأنه و كما أعطى الرسل السابقین، 
، وفي ضوء هذه علیهم أن یراجعوا أنفسهم، في ضوء هذه اآلیاتهؤالء  ..،كتابه الحكیم

 .الشهادة، التي سیعلم الناس جمیعا فاعلیتها یوم القیامة

َنُكْم ِإنَُّه َكاَن ِبِعَباِدِه َخِبرياً َبِصرياً   اإلسراء ]96[ُقْل َكَفى بِاللَِّه َشِهيداً بـَْيِين َوبـَيـْ

ویبین اهللا تعالى موضوع هذه الشهادة، حتى یقطع الطریق على أعضاء منظومة 
 :تعالى یقولف[اآلبائیة] 

الَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى اللَِّه ُحجٌَّة بـَْعَد الرُُّسِل وََكاَن اللَُّه َعزِيزاً ئَ ُرُسًال ُمَبشِّرِيَن َوُمنِذرِيَن لِ 
 َلِكْن اللَُّه َيْشَهُد ِمبَا أَنَزَل ِإلَْيَك أَنَزَلُه ِبِعْلِمِه َواْلَمالِئَكُة َيْشَهُدوَن وََكَفى ]165[َحِكيمًا 

 النساء ]166[بِاللَِّه َشِهيداً 

42 



 
یعقل أن یخبرنا اهللا تعالى أن الذي أنزله على رسوله، قد أنزله بعلمه، ثم نرى فهل 

هذا المنزل ضائعا بین محدثي الفرق والمذاهب المختلفة، ال یعلمون، إلى یومنا هذا ما 
، للفرق هي حدوده، وذلك بالنظر إلى مدارس الجرح والتعدیل، والتصحیح والتضعیف

المختلفة، من جهة، ولمذاهب الفرقة الواحدة من جهة أخرى، والتي تشهد بها أمهات 
 كتبهم، ومواقعهم على شبكة اإلنترنت؟!

تدبر مرة أخرى، وتعقل، أهمیة هذه الشهادة، ومن هم القائمون علیها، لتقف على 
 حجم هذه "المصیبة":

 "َك َأنَزَلُه ِبِعْلِمِه َواْلَمالِئَكُة َیْشَهُدوَن َوَكَفى ِباللَِّه َشِهیداً َلِكْن اللَُّه َیْشَهُد ِبَما َأنَزَل ِإَلیْ "

ال یعلمون قدسیة التنزیل اإللهي، وقیمة شهادة اهللا تعالى ومالئكته، أولى إن الذین 
بهؤالء أن یعتزلوا الدعوة اإلسالمیة، ویعیدوا النظر في تدینهم الوراثي المذهبي الذي 

مصیبة، ویقفوا أوال على "حجیة الدین اإللهي" واجب االتباع، وعلى أوقعهم في هذه ال
ألنه لیس من المعقول، أن یكون صراط ربهم المستقیم. كیفیة هذا االتباع، الموصل إلى 

ة خاصة بها، قائمة على مرویات إن یشریعتلكل فرقة من الفرق اإلسالمیة، أحكام 
 صحت عندها لم تصح عند أخرى؟! 

ة التخاصم، بین علماء الفرق المختلفة، هي التي فرضت علیهم ذلك وٕاذا كانت أزم
 فما الذي فرض على علماء مذاهب الفرقة الواحدة هذا التخاصم؟!

ثم كیف یحدث ذلك بین من یحملون "اآلیة القرآنیة" التي تخاطب العالمین، بشریعة 
 إلهیة محكمة، قد فصلها اهللا تعالى تفصیال؟! 

 ي تضع القواعد التي تقوم علیها حجیة الدین اإللهي:تدبر هذه اآلیات، الت

َناُهْم  َر اللَِّه أَبـَْتِغي َحَكمًا َوُهَو الَِّذي أَنَزَل ِإلَْيُكْم اْلِكَتاَب ُمَفصًَّال َوالَِّذيَن آتـَيـْ أَفـََغيـْ
  ]114[ُمْمَرتِيَن اْلِكَتاَب يـَْعَلُموَن أَنَُّه ُمنَـزٌَّل ِمْن َربَِّك بِاحلَْقِّ َفال َتُكوَننَّ ِمْن الْ 

َل ِلَكِلَماتِِه َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم    ]115[َوَمتَّْت َكِلَمُة رَبَِّك ِصْدقاً َوَعْدالً ال ُمَبدِّ

 َوِإْن ُتِطْع َأْكثـََر َمْن ِيف اَألْرِض ُيِضلُّوَك َعْن َسِبيِل اللَِّه ِإْن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ 
  ]116[ُرُصوَن خيَْ 
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  ]117[ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم َمْن َيِضلُّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن 

َوَما َلُكْم َأالَّ تَْأُكُلوا ِممَّا  ]118[َفُكُلوا ِممَّا ذُِكَر اْسُم اللَِّه َعَلْيِه ِإْن ُكنُتْم بِآيَاتِِه ُمْؤِمِنَني 
ِه َعَلْيِه َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما َحرََّم َعَلْيُكْم ِإالَّ َما اْضطُرِْرُمتْ إِلَْيِه َوِإنَّ َكِثرياً اللَّ ذُِكَر اْسُم 

 األنعام ]119[ لَُيِضلُّوَن بَِأْهَوائِِهْم ِبَغْريِ ِعْلٍم ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْعَتِدينَ 

، وصحة نسبته إلى اهللا تعالى ثم انظر كیف أن مسألة ثبوت حجیة النص التشریعي
  .برأیه، حسب مذهبه الفقهي ، یقول فیها كلّ ائل األحكاممسمن من مسائل الملة ولیست 

لذََّكَرْيِن َحرََّم أَْم األُنـْثـَيَـْنيِ أَمَّا أأَ َمثَانَِيَة َأْزَواٍج ِمْن الضَّْأِن اثـْنَـْنيِ َوِمْن اْلَمْعِز اثـْنَـْنيِ ُقْل 
َوِمْن اِإلِبِل اثـْنَـْنيِ  ]143[أَْرَحاُم األُنثـَيَـْنيِ نـَبُِّئوِين ِبِعْلٍم ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقَني  اْشَتَمَلْت َعَلْيهِ 

لذََّكَرْيِن َحرََّم أَْم األُنثـَيَـْنيِ أَمَّا اْشَتَمَلْت َعَلْيِه أَْرَحاُم األُنثـَيَـْنيِ أَْم  اْ َوِمْن اْلبَـَقِر اثـْنَـْنيِ ُقْل أَ 
لُِيِضلَّ النَّاَس اللَِّه َكِذبًا  ْذ َوصَّاُكْم اللَُّه هِبََذا َفَمْن َأْظَلُم ِممَّْن افْـتَـَرى َعَلىُكنُتْم ُشَهَداَء إِ 

 األنعام ]144[ِبَغْريِ ِعْلٍم ِإنَّ اللََّه ال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمَني 

 ثم یضع اهللا تعالى القاعدة العامة:

َعَلى اللَِّه  َحرَاٌم لِتَـْفتَـُرواَهَذا َحالٌل َوَهَذا ْم اْلَكِذَب َوال تـَُقولُوا ِلَما َتِصُف أَْلِسَنُتكُ 
 النحل ]116[اْلَكِذَب ِإنَّ الَِّذيَن يـَْفتَـُروَن َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب ال يـُْفِلُحوَن 

ستقى إال من مصدر قطعي ال تُ اإلسالمیة إن أحكام الشریعة فكما هو واضح، ف
 قط عن رسوله!! ، ولیس فالثبوت عن اهللا تعالى

عند علماء فرقة ولم  حجیتهلذلك یستحیل أن یكون جزء من أحكام الشریعة قد ثبتت 
تثبت عند علماء فرقة أخرى، في الوقت الذي بّین اهللا تعالى فیه  لرسوله، أن أحكام 

 ال یتجزأ، فقال تعالى:  الشریعة كلّ 

نَـُهْم ِمبَا أَنَزَل اللَُّه َوال تَـ  َواْحَذْرُهْم َأْن يـَْفِتُنوَك َعْن بـَْعِض َما تَِّبْع أَْهَواَءُهْم َوَأْن اْحُكْم بـَيـْ
َا يُرِيُد اللَُّه َأْن ُيِصيبَـُهْم بِبَـْعِض ُذنُوهِبِْم َوِإنَّ كَ  ِثريًا ِمْن أَنَزَل اللَُّه إِلَْيَك فَِإْن تـََولَّْوا فَاْعَلْم أَمنَّ

  ]49[النَّاِس َلَفاِسُقوَن 
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ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمْن اللَِّه ُحْكماً لَِقْوٍم يُوِقُنونَ أََفُحْكَم اْجلَاِهلِ   املائدة ]50[ يَِّة يـَبـْ

 ".ِلَقْوٍم ُیوِقُنونَ " :ثم قوله بعدها "،َوَمْن َأْحَسُن ِمْن اللَِّه ُحْكماً " :تدبر قوله تعالى

 نصوص الشریعة اإللهیة لیعمل بها قوم یوقنون. لقد نزلت 

علم، وهذا یعني أن إثبات حجیة الشریعة اإللهیة ال یقوم إال والیقین أعلى درجات ال
 .ولیس فقط عن رسوله ،أدلة وبراهین یقینیة الثبوت عن اهللا تعالىب
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 !؟تدبراللماذا 

..، األمر الذي ال النظر في عاقبة األمور.حول معناها دور ی "التدبر"إن مادَّة كلمة 
دراسة تفكر وتعقل..، للوقوف على الذكر الحكیم،  یتحقق إال بالدراسة الشاملة آلیات

شریطة أن یقف المرء خلف اآلیة ویترك وأحكامها،  ا،ك معانیهاوٕادر  األلفاظ،دالالت 
، والعلوم التأویالت الباطنیة، وعن الفهم الظاهري نعبعیدا  ..،سیاقها یقوده إلى ذلك

 .التي اشترطها علماء السلف لفهم القرآن

بي" لیس وحده الحاكم على فهم اآلیات القرآنیة، فهناك أدوات أخرى إن "اللسان العر 
 "السیاق القرآني". ها تتكامل معه، ومن

قبلها اآلیات، واآلیة تفهم في سیاق  ،تفهم في سیاق اآلیةیجب أن فالكلمة القرآنیة 
 والسورة تفهم في سیاق سور القرآن، وبنائه المحكم. ،وبعدها

المكونة لآلیة القرآنیة، لذلك فإن الخطوة األولى البناء وحدة  هي "القرآنیة الكلمة"إن 
أن یتدبر المرء معنى الكلمة القرآنیة حسب هي نحو تدبر وفهم نصوص "اآلیة القرآنیة" 

لموقعها في المعنى المناسب انتقاء ثم ورودها في السیاق القرآني، وفي اللسان العربي، 
 .هذا السیاق

القرآني، هو أنسب مكان اختاره اهللا تعالى لها، وال یمكن ق سیاإن مكان الكلمة، في ال
أن تحل محلها كلمة أخرى تعطي نفس المعنى. لذلك فإن على المتدبر لكتاب اهللا أن 

 هذا السیاق. في المناسب  اهایبذل جهده للوقوف على معن

اهللا في فعلى سبیل المثال، قد یفهم قارئ القرآن، أنه ال فرق بین [فعل] اهللا، و[خلق] 
 قوله تعالى:

َواْمَرَأِيت َعاِقٌر قَاَل َكَذِلَك اللَُّه يـَْفَعُل َما قَاَل َربِّ َأىنَّ َيُكوُن ِيل ُغالٌم َوَقْد بـََلَغِين اْلِكبَـُر 
 آل عمران ]40[َيَشاُء 

 نفس السورة: قولھ تعالى فيو

َكَذِلِك اللَُّه َخيُْلُق َما َيَشاُء ِإَذا َقَضى قَاَل   َقاَلْت َربِّ َأىنَّ َيُكوُن ِيل َوَلٌد وَملَْ َميَْسْسِين َبَشرٌ 
َا يـَُقوُل َلُه ُكْن فـََيُكوُن   آل عمران ]47[أَْمراً فَِإمنَّ
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علیه السالم ، قصة زكریایتحدث عن علم أنه ولو أنه تدبر سیاق اآلیة األولى، ل

لك ناسب كلمة وكیف أن اهللا تعالى أزال العقبة التي كانت تمنع امرأته من الحمل، لذ
 [یفعل] هذا السیاق.

 لها زوج أصالكن یلم التي  ،السالم امریم علیهعن سیاقها أما اآلیة الثانیة فیتحدث 
 حتى یتم الحمل حسب األسباب الطبیعیة، فكان مجيء كلمة [یخلق] مناسبا لهذا السیاق.

معنى واحد الفقر، قد جاء ب بوقد یفهم قارئ القرآن، أن النهي عن قتل األوالد، بسب
 :في سورة اإلسراء في قوله تعالى

َلُهْم َكاَن ِخْطئاً َكِبرياً    ]31[َوال تـَْقتـُُلوا أَْوالدَُكْم َخْشَيَة ِإْمالٍق َحنُْن نـَْرزُقـُُهْم َوِإيَّاُكْم ِإنَّ قـَتـْ

 :في سورة األنعام وفي قوله تعالى

الَّ ُتْشرُِكوا بِِه َشْيئًا َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوال تـَْقتـُُلوا ُقْل تـََعاَلْوا أَْتُل َما َحرََّم َربُُّكْم َعَلْيُكْم أَ 
َها َوَما َبَطَن َوال  أَْوالدَُكْم ِمْن ِإْمالٍق َحنُْن نـَْرزُُقُكْم َوِإيَّاُهْم َوال تـَْقَربُوا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ

  ]151[احلَْقِّ َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلوَن تـَْقتـُُلوا النـَّْفَس الَِّيت َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِ 

اآلباء من الفقر بسبب  خوفولو أنه تدبر سیاق اآلیة األولى، لوجد أنه یتحدث عن 
قدم رزق أي أن الخوف یتعلق بالمستقبل..، لذلك ، ئهم..أبناة اإلنفاق على مسئولی
 آلباء أو غیرهم.مخاطبین..، فقد یكونون االعلى رزق  األبناء

لذلك  وقوعهوف من یتحدث عن فقر موجود ولیس عن الخفاآلیة الثانیة سیاق أما 
 هم المصدر الرئیس لجلب الرزق.اآلباء على رزق األوالد، ألن  اآلباءقدم رزق 

كان أمكفول من اهللا تعالى، سواء  ،في الحالین ،والمعنیان یهدفان إلى بیان أن الرزق
 توقعا.م مالفقر موجودا، أ

المنشغلین بمسائل الصفات اإللهیة، والتي قامت بسببها الحروب ولو أن المسلمین 
سیاق اآلیات التي تتحدث عن "ید اهللا"، وعن وجه اهللا" وسفكت الدماء..، لو أنهم تدبروا 

 وعن "كالم اهللا"..، بعیدا عن أمهات كتب التفسیر، ثم تدبروا قول اهللا تعالى:

َواَألْرِض َجَعَل َلُكْم ِمْن أَنـُْفِسُكْم َأْزَواجًا َوِمْن األَنـَْعاِم َأْزَواجًا َيْذَرؤُُكْم  السََّمَواتِ فَاِطُر 
 الشورى ]11[َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع الَبِصُري  ِفيِه لَْيَس َكِمْثِلهِ 
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ها " وفهموا معناه، لما احتاجوا بعدَلْیَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ  تعالى: "اهللا تدبروا قولأنهم لو 

لقراءة سطر واحد من كل ما ُكتب في هذا الموضوع، من مئات الكتب التي سودت 
 .وأسمائه الحسنى صفحاتها بالحدیث عما ال یلیق بذات اهللا تعالى

باعتبارها أقاموا فهمهم آلیات الذكر الحكیم، على أساس اآلیات المحكمات، أنهم لو 
 ا في هذه اإلشكاالت. أساس لفهم اآلیات المتشابهات..، لما وقعو  امنطلق

ُهَو الَِّذي أَنـَْزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آيَاٌت ُحمَْكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَاٌت 
َنِة َوابِْتَغاَء تَْأوِ  يِلِه َوَما يـَْعَلُم َفَأمَّا الَِّذيَن ِيف قـُُلوهِبِْم َزْيٌغ فـََيتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه ابِْتَغاَء اْلِفتـْ

ِإالَّ أُْولُوا تَْأِويَلُه ِإالَّ اللَُّه َوالرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلِم يـَُقولُوَن آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربـَِّنا َوَما َيذَّكَُّر 
 آل عمران ]7[األَْلَباِب 

ة أسمائه فلماذا جعلوا األساس، الذي أقاموا علیه فهمهم لصفات اهللا تعالى، ولفاعلی
 الحسنى، هو ما تشابه من اآلیات؟! 

هل یعقل أن یأتي السیاق القرآني بآیات، تتحدث عن "ید اهللا"، وعن وجه اهللا" وعن 
"كالم اهللا"..، لیفتح بذلك باب الفتنة، والصراع المذهبي، بین علماء الفرق والمذاهب 

 المختلفة، الذي لم یغلق إلى یومنا هذا؟!

تنة جاءت في مسألة تتعلق بأصل من أصول اإلیمان، وهو والمصیبة أن هذه الف
صورة من  ةالتوحید الخالص هللا تعالى، والذي یستحیل أن یأتي القرآن بما یهدمه، بأی

 الصور؟!

، وبیان أهمیة موضوع البناء المحكم لسور وآیات الذكر الحكیمإن األمثلة على 
أداة بوصفه عن أهمیة التدبر نا عأن موضو "التدبر" آلیات الذكر الحكیم كثیرة، ولوال 

أن  ،القارئ الكریممن هذه األمثلة، راجیا من  الذكرت مزیدرئیسة من أدوات فهم القرآن، 
 المنشورة على شبكة اإلنترنت.و  ،التي تناولت هذا الموضوعإلى الدراسات القیمة، یرجع 

ي یرید أن یتدبر إن "اآلیة القرآنیة" بناء محكم، مكون من سور وآیات وكلمات..، فالذ
منظومة محكمة بوصفها علیه أن یتعامل معها  ،نصوصها لیقف على عطاءاتها

موضوعات..، جاءت تخاطب العصور كلها بعیدا متصلة المتناغمة المعاني،  الوحدات
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  عن األفكار والمعارف والتفسیرات الموروثة، التي حجبت نور عطائها عن القلوب.

ر المرء أن قلبه، الذي یتعامل بآلیات عمله مع كالم إن عالمة صحة التدبر، أن یشع
اهللا تعالى، یعیش حالة من الخشوع والخشیة، والخوف والرجاء، والسكینة والبكاء..، مما 

 عرف من الحق.

آیاته، والخوف من التقول على صعوبة فهم لقد هجر المسلمون كتاب ربهم، بدعوى 
في فهم كتاب ربهم، وٕانما في قلوبهم التي اهللا بغیر علم!! والحقیقة أن المشكلة لیست 

 صغت إلى علماء مذاهبهم، الذین أقنعوها بذلك، مخالفین قول اهللا تعالى:أ

 القمر ]17[َوَلَقْد َيسَّْرنَا اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر فـََهْل ِمْن ُمدَِّكٍر 

 ؟!متذكر لهالقد یسر اهللا للناس تعلم القرآن ودراسته، فهل من متدبر لنصوصه 

فما معنى أن یخبر اهللا وٕاال  ،"االدكار"اإلشكالیة لیست في "القرآن"، وٕانما في  إن
 أن القرآن الحكیم میسر للذكر؟!الناس تعالى 

إن عدم فهم آیات الذكر الحكیم یرجع إلى عدم التعامل مع القرآن بأدوات فهمه 
 .و اآلیةالكلمة أوأهمها اللسان العربي المبین، ومالحظة السیاق الذي وردت فیه 

 .وٕاذا كان القلب هو محل التدبر، فإن عدم تفعیل آلیاته، من تفكر وتعقل ونظر..
 تدبره آلیات الكتاب الحكیم.یحول دون 

الذین هجروا تدبر القرآن، هم الذین أغلقوا قلوبهم بأیدیهم، فحرمهم اهللا تعالى نور إن 
 هدایته، فظلوا في شقاق وضنك وعذاب. 

 حممد ]24[اْلُقْرآَن أَْم َعَلى قـُُلوٍب أَقْـَفاُهلَا  أََفال يـََتَدبـَُّرونَ 

إن انشغال القلب بغیر كالم اهللا تعالى، یوقعه في كثیر من المعاصي، التي تقف 
 أمام تدبره آلیات الكتاب الحكیم. اودئعقبة ك

َلى َعَلْيِه آيَاتـَُنا قَاَل َأَساِطُري اَألوَِّلَني  َعَلى قـُُلوهِبِْم َما َكانُوا  َكالَّ َبْل رَانَ   ]13[ِإَذا تـُتـْ
 املطففني ]14[َيْكِسُبوَن 

القلوب إغالق إن  لذلك فإن الذي یقرأ القرآن دون أن یفهم آیاته..، لم یتدبر القرآن.
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هو إغالق آللیات عملها، فتصبح مهیأة الستقبال الوحي الشیطاني..، لذلك نراهم 

 من قوله تعالى:یجادلون في آیات اهللا بغیر علم!! وهذا ما نفهمه 

ُهْم َمْن َيْسَتِمُع إِلَْيَك َوَجَعْلَنا َعَلى قـُُلوهِبِْم َأِكنًَّة َأْن يـَْفَقُهوُه َوِيف آَذاِ�ِْم َوْقراً َوِإْن  يـََرْوا  َوِمنـْ
الَّ َأَساِطُري ُكلَّ آيٍَة ال يـُْؤِمُنوا هِبَا َحىتَّ ِإَذا َجاُءوَك ُجيَاِدلُوَنَك يـَُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا ِإْن َهَذا إِ 

 األنعام ]25[اَألوَِّلَني 

إن الذي سار في طریق هجر القرآن، وٕاغالق قلبه أمام تدبره، ال شك أنه سیجد نفسه 
 على القلوب وتوضع علیها "األكنة"بعد فترة، قد وصل إلى المنطقة التي یختم فیها 

 فیسیر في هذه الحیاة أعمى القلب!! فتدبر:

 اَألْرِض فـََتُكوَن َهلُْم قـُُلوٌب يـَْعِقُلوَن هِبَا أَْو آَذاٌن َيْسَمُعوَن هِبَا فَِإنـََّها ال أَفـََلْم َيِسريُوا ِيف 
 احلج ]46[تـَْعَمى األَْبَصاُر َوَلِكْن تـَْعَمى اْلُقُلوُب الَِّيت ِيف الصُُّدوِر 

 تدبر القرآن: توٕالیك بیان قرآني لبعض الحاالت التي لم 

 ، لم یتدبر القرآن....شعر بزیادة إیمانهالذي یقرأ القرآن وال ی ـ

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَُّه َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آياتُُه زَاَدتْـُهْم إِ  ميَانَاً ِإمنَّ
ْم يـَتَـوَكَُّلوَن   األنفال ]2[َوَعَلى َرهبِِّ

، لم ...ویخضع ألوامره به فیخشع لخالقه ویخشاهالذي یقرأ القرآن دون أن یتأثر به قلـ 
 یتدبر القرآن.

يَن أُوتُوا َأَملْ يَْأِن لِلَِّذيَن آَمُنوا َأْن َختَْشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اللَِّه َوَما نـََزَل ِمْن احلَْقِّ َوال َيُكونُوا َكالَّذِ 
ُهْم فَاِسُقونَ اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبُل َفطَاَل َعَلْيِهْم اَألَمُد فـََقَسْت   احلديد ]16[ قـُُلوبـُُهْم وََكِثٌري ِمنـْ

 ، لم یتدبر القرآن...الذي یقرأ القرآن دون أن یشعر بأثر هذه التالوة على جسده.ـ 
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ُمثَّ  اللَُّه نـَزََّل َأْحَسَن احلَِْديِث ِكَتابًا ُمَتَشاهِبًا َمثَاِينَ تـَْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الَِّذيَن َخيَْشْوَن َربـَُّهمْ 

تَِلُني ُجُلوُدُهْم َوقـُُلوبـُُهْم ِإَىل ِذْكِر اللَِّه َذِلَك ُهَدى اللَِّه يـَْهِدي ِبِه َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْضِلْل 
 الزمر ]23[اللَُّه َفَما َلُه ِمْن َهاٍد 

 ، لم یتدبر القرآن...الذي یقرأ القرآن وال یجد فیه دواء لألزمات والتحدیات المعاصرة.ـ 

يـَْهِدي لِلَِّيت ِهَي أَقْـَوُم َويـَُبشُِّر اْلُمْؤِمِنَني الَِّذيَن يـَْعَمُلوَن الصَّاِحلَاِت َأنَّ َهلُْم َهَذا اْلُقْرآَن  ِإنَّ 
 اإلسراء ]9[َأْجراً َكِبرياً 

 ، لم یتدبر القرآن....هللا تعالىبكي ساجدا الذي یقرأ القرآن وال یـ 

َعَلْيِهْم ِمْن النَِّبيَِّني ِمْن ُذرِّيَِّة آَدَم َوِممَّْن َمحَْلَنا َمَع نُوٍح َوِمْن ُذرِّيَِّة  أُْولَِئَك الَِّذيَن أَنـَْعَم اللَّهُ 
َلى َعَلْيِهْم آيَاُت الرَّْمحَِن َخرُّوا ُسجَّداً وَ  َنا ِإَذا تـُتـْ بُِكيّاً ِإبـْرَاِهيَم َوِإْسرَائِيَل َوِممَّْن َهَديـَْنا َواْجَتبَـيـْ

 مرمي ]58[

 ، لم یتدبر القرآن....رأ القرآن وال یعرف القول الفصل، بین الحق والباطلالذي یقـ 

 الفرقان ]1[تـََباَرَك الَِّذي نـَزََّل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِمَني َنِذيراً 

 ، لم یتدبر القرآن....الذي یقرأ القرآن وال یجد فیه شفاءه من األمراضـ 

 ]82[اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْمحٌَة لِْلُمْؤِمِنَني َوال يَزِيُد الظَّاِلِمَني ِإالَّ َخَسارًا َونـُنَـزُِّل ِمْن 

 اإلسراء

 ، لم یتدبر القرآن....الذي یقرأ القرآن وال یستغني به عن أیة موعظةـ 

ا ِيف الصُُّدوِر َوُهًدى َوَرْمحٌَة يَا أَيـَُّها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن َربُِّكْم َوِشَفاٌء ِلمَ 
 يونس ]57[لِْلُمْؤِمِنَني 

 ، لم یتدبر القرآن....الذي یقرأ القرآن وال یقف على البناء المحكم آلیاته، وسورهـ 

 هود ]1[الر ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آيَاتُُه ُمثَّ ُفصَِّلْت ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َخِبٍري 

، لم ...رسوله كتابا ثانیا مبینا ومكمال ألحكام القرآنالذي یؤمن أن اهللا أنزل على ـ 
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 یتدبر القرآن.

وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ  ]30[َوقَاَل الرَُّسوُل يَا َربِّ ِإنَّ قـَْوِمي اختََُّذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجورًا 
 الفرقان  ]31[ َنِيبٍّ َعُدّواً ِمْن اْلُمْجرِِمَني وََكَفى ِبَربَِّك َهاِدياً َوَنِصرياً 

عن عدم اتباعهم كتابا غیر  تعالى سیحاسب الناس یوم القیامة الذي یؤمن أن اهللاـ 
 ، لم یتدبر القرآن....كتاب اهللا

قَاَل  ]124[َمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكرِي فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنكًا َوَحنُْشرُُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى وَ 
قَاَل َكَذِلَك أَتـَْتَك آيَاتـَُنا فـََنِسيتَـَها  ]125[َأْعَمى َوَقْد ُكنُت َبِصريًا  َربِّ ِملَ َحَشْرَتِين 

 طه ]126[وََكَذِلَك اْليَـْوَم تُنَسى 

 .الذي یقرأ القرآن وال یقف في كل مرة على المعاني الجدیدة، والعطاءات المباركةـ 

بـَُّروا آيَ   ص ]29[اتِِه َولَِيَتذَكََّر أُْولُوا األَْلَباِب ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه إِلَْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ

إن أولي األلباب هم أصحاب القلوب السلیمة، الذین یتفكرون في آیات الكتاب 
 .ویقفون على ما فیها من عطاءات النظم، وٕاحكام البناء، وتناغم المعاني مع الكون..

 فیشهدون شهادة علمیة أنه من عند اهللا یقینا.

 النساء ]82[ ُروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْريِ اللَِّه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتالفاً َكِثرياً أََفال يـََتَدبـَّ 

 في الحاالت التالیة:حق تدبره، تدبر القرآن، توأیضا، أنت لم 

 إن لم تجعل نفسك تابعا، والجملة القرآنیة متبوعة.ـ 

 صیا، بآیاته، ویطلب منك العمل بها.شخ ،عندما ال تشعر أن اهللا تعالى یخاطبكـ 

، والنكت البالغیة، التي یحملها السیاق العلمیة الدقیقة اتالمالحظإن لم تقف على  ـ
 القرآني.

 فادة منها.إلإن لم تقف على السنن اإللهیة، وتكتشف القوانین التي وراءها، وكیفیة ا ـ

 إن لم تجعل من نفسك تلمیذا، والقرآن مدرسا.ـ 
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فهم اآلیات القرآنیة فهما تجزیئیا، فتفصل الجملة عن سیاقها، وعن السیاقات عندما تـ 

 األخرى، الستنباط مفاهیم تخدم توجهاتك المذهبیة.

لذلك فإن فهم نصوص "اآلیة القرآنیة"، حسب توجهات الفرق والمذاهب المختلفة لیس 
وما..، هذا إن كنا من التدبر في شيء، فكالم اهللا یعلو وال یعلى علیه، حاكما ولیس محك

 .عطاءاتها وكنوزها..أبواب نرید أن نكون من "الربانیین"، الذین ال تفتح "اآلیة القرآنیة" 
 إال لمن تخلق بأخالقهم.

 ِمنْ  َما َكاَن لَِبَشٍر َأْن يـُْؤتَِيُه اللَُّه اْلِكَتاَب َواحلُْْكَم َوالنُّبـُوََّة ُمثَّ يـَُقوَل لِلنَّاِس ُكونُوا ِعَبادًا ِيل 
آل  ]79[ُدوِن اللَِّه َوَلِكْن ُكونُوا َربَّانِيَِّني ِمبَا ُكْنُتْم تـَُعلُِّموَن اْلِكَتاَب َوِمبَا ُكنُتْم َتْدُرُسوَن 

 عمران

بالترادف في القرآن، وظنیة داللة الكلمة، أو اآلیة، ومسألة الحقیقة  قولونفالذین ی
ء ینطلقون من منطلق التراث الدیني والمجاز، والناسخ والمنسوخ، وأسباب النزول..، هؤال

لمذاهبهم المختلفة، ولیس من منطلق "اآلیة القرآنیة" المعاصرة لهم، التي كان یجب 
آیة إلهیة معاصرة، أمرهم اهللا تعالى بتفعیلها بین الناس بوصفها أن یتعاملوا معها علیهم 

 وٕاقامة الشهادة علیهم.

ین الناس إلى یوم الدین..، ثم یضع اهللا كیف یكون القرآن كتاب هدایة، وآیة قائمة ب
تعالى أدوات فهمه، في أیدي أئمة الفرق والمذاهب المختلفة، كل حسب مدرسته في 

وضعت الناسخ والمنسوخ، وأسباب النزول، والتفسیر بالمأثور..، وغیر ذلك من علوم 
 ؟! لتكون عقبة أمام تدبر القرآن

ن الحكیم، أن أصبح القرآن الیوم، بال لقد كان من ثمار عدم تدبر المسلمین للقرآ
فاعلیة، فقد انفصل المسلمون عنه، وتركوه كتابا مهجورا..، ال یبني أمة، وال یوحد صفا 
وال یجمع كلمة، وال یحفز المسلمین على النهوض من كبوتهم..، فمتى سینهضون 

 ویوحدون صفهم وكلمتهم؟!

في أذهانهم من ثقافة دینیة لقد فهم المسلمون آیات الذكر الحكیم من خالل ما 
وأحكام فقهیة مسبقة، كانت سببا في تفكیك السیاق القرآني، وهدم بنیته المحكمة والتقول 

 على اهللا بغیر علم. 

53 



 
نزاع بین علماء السلف والخلف، حاكما على الصراع و الخالف و الفكیف یكون محل 

 ول:فهم المسلمین لرسالة اهللا العالمیة الخاتمة، واهللا تعالى یق

 النساء ]82[ أََفال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْريِ اللَِّه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتالفاً َكِثرياً 

 حممد ]24[أََفال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن أَْم َعَلى قـُُلوٍب أَقْـَفاُهلَا 
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 "اآلیة القرآنیةعطاء "

لیاته، وغاب عن اإلنسان، وعن العلماء [في لقد جاء عصر العلم، وجاءت معه إشكا
معاملهم] وعن المسلمین، كل في عمله، أن هذا الكون أمانة في أیدیهم وأن رسول اهللا 

إلى نور العلم  محمدا، قد جاء لیخرج الناس من ظلمات الجهل واإلفساد في األرض،
جتماعي والكوني والفهم الواعي لمعنى اإلسالم، وكیف یحقق اإلنسان السالم النفسي واال

 في هذا الوجود.

لقد أنزل اهللا تعالى كتابه الخاتم، للناس كافة، ولكل العصور، یستطیع كل فرد أن 
عطاؤها الكون یشمل  "آیة قرآنیةكـ " ،ینهل من عطائه، حسب إمكاناته الثقافیة والمعرفیة

 كله.

اتهم وأبحاثهم في إطار یموا دراسلیق"اآلیة القرآنیة" لیهتدي بنورها العلماء، و  تلقد جاء
 الذي یعلم ما ینفع اإلنسان وما یضره. وحده سبحانه  اهللا، فاشریعته

ل ألحد، یهجر هذا القرآن بداعي عدم فهم آیاته، أو أن یحمّ  اعذرً أجد لذلك ال 
مسئولیة فهمها لعلماء مذهبه، دون أن یكون له دور في تدبر ومراجعة هذا الفهم حسب 

 ها له القرآن نفسه. أدوات الفهم التي حمل

ال یعقل أن یكون كل فرد مسئوال فأمر اهللا تعالى الناس جمیعا باتباع هذا القرآن، لقد 
 نیابة عنه!! غیره في هذا االتباع أمام اهللا تعالى عن اتباعه، ثم یفوض 

 :یقول اهللا تعالى في سورة األعراف

  ]3[تـَتَِّبُعوا ِمْن ُدونِِه أَْولَِياَء قَِليًال َما َتذَكَُّروَن  اتَِّبُعوا َما أُْنزَِل ِإلَْيُكْم ِمْن َربُِّكْم َوال

وهذا األسلوب في التعامل مع القرآن، هو ما یجعل آلیته فاعلیة بین الناس 
المعاصرین له دون أن تكون هذه الفاعلیة حكرا على فئة دون أخرى..، فعطاء القرآن 

 للناس كافة، یأخذون منه بمقدار ما یستوعبون.

فاعلیة أسمائه  ٕالىاهللا تعالى، و  إلى إن لكل إنسان في هذا الوجود حقه في أن یتعرف
الحسنى، وكیف یتعامل مع هذا الوجود، من خالل مصدر معرفي حق، ال یأتیه الباطل. 

 اب هدایةیدرس في المؤسسات التعلیمیة..، وٕانما هو كت مدرسیافالقرآن الكریم لیس كتابا 
 بین آیات اآلفاق واألنفس.  يیقوم على التفاعل الح
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فادة من هذا التفاعل، الذي ال یستطیع الوقوف علیه إال إلفكیف ُیحرم الناس ا

 ؟!هو اإلنسان نفسه..، ببصیرته، وفهمه وتدبره

َها َوَما أَنَا َعَليْ  ُكْم َقْد َجاءَُكْم َبَصائُِر ِمْن َربُِّكْم َفَمْن أَْبَصَر َفِلنَـْفِسِه َوَمْن َعِمَي فـََعَليـْ
 األنعام ]104[ِحبَِفيٍظ 

معایشة، وممارسة هو إن العطاء القرآني لیس درسا یدرس في المدارس، وٕانما 
 وبصیرة، وسلوك عملي قویم، یأخذ بأیدي الناس إلى صراط ربهم المستقیم. 

إنه بدون نقل هذا العطاء من عالم األفكار إلى عالم الواقع، المعاصر للناس، یظل 
 !!بین الناس تفعیلهبا، ینتظر من یقوم إلهی نصاالقرآن 

یبین أن كل إنسان مسسئول عن تفعیل هذا  ،"َفَمْن َأْبَصَر َفِلَنْفِسهِ " إن قوله تعالى:
وكذلك فإن كل إنسان محاسب عن إعراضه . بصائرهالقرآن في حیاته والوقوف على 

 ".َفَعَلْیِها َوَمْن َعِميَ تعالى: " د قالوهجره لهذا القرآن، فق

اهللا تعالى جعل  فإنهذا یعني أن المسئولیة وٕان كانت تقع على كل إنسان، و 
واآلخرة، ویحق علیه  دنیاالإلى سعادة اإلنسان، أمامها مختارا، فإما أن یبصرها، فیصل 

 قول اهللا تعالى:

يعًا بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ فَِإمَّا يَْأتِيَـنَُّكْم ِمينِّ  ُهًدى َفَمْن اتـََّبَع  قَاَل اْهِبطَا ِمنـَْها مجَِ
 طه ]123[ َوال َيْشَقى ُهَداَي َفال َيِضلُّ 

 أو ال یبصرها، فیحق علیه قول اهللا تعالى:

قَاَل  ]124[َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكرِي فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنكًا َوَحنُْشرُُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى 
  ]125[ُكنُت َبِصرياً َربِّ ِملَ َحَشْرَتِين َأْعَمى َوَقْد  

 طه ]126[ قَاَل َكَذِلَك أَتـَْتَك آيَاتـَُنا فـََنِسيتَـَها وََكَذِلَك اْليَـْوَم تُنَسى
مشكلة المسلمین الیوم أنهم ورثوا اإلسالم ثقافة ومعارف دینیة، ال تخرج عن دائرة  إن

الرسالة التي  الحوار والجدل الفكري، عبر منابر الدعوة المختلفة!! إنهم لم یبصروا حقیقة
على أرض الواقع، الحق والعدل بین الناس. جاءت  یحملونها، وكیف أنها جاءت لتقیم،

 لتواجه االنحرافات الفكریة، وتضع لها العالج.
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إن مشكلة المسلمین، أن "اآلیة القرآنیة" التي هي بین أیدیهم الیوم، لم تنجح في 

 هم. فلماذا؟!توحید كلمتهم، وٕانهاء أزمة التخاصم والتكفیر بین

ألنهم لم یتربوا على مائدتها، ولم یقتلعوا الفرقة والمذهبیة من جذورها، ولم یضعوا  
نحو  دوما التي تحرضهم على التطلعالبرامج التي تجعلهم یفیدون من السنن الكونیة 

 . الخیر

إن مشكلة المسلمین، أنهم لم یقفوا على فاعلیة "النور" الذي وصف اهللا به كتابه 
 تم، فقال تعالى:الخا

   التغابن ]8[َفآِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه َوالنُّوِر الَِّذي أَنَزْلَنا َواللَُّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبٌري 

ُ َلُكْم َكِثريًا ِممَّا ُكْنُتْم ُختُْفوَن ِمْن اْلِكَتاِب َويـَْعُفو  يَا َأْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءَُكْم َرُسولَُنا يـُبَـنيِّ
 املائدة ]15[ْن َكِثٍري َقْد َجاءَُكْم ِمْن اللَِّه نُوٌر وَِكَتاٌب ُمِبٌني عَ 

 فالكتاب، هو هذا المصحف، الذي بین أیدینا الیوم..، إذن فما هو "النور"؟!

إن "النور" شيء معنوي..، كالروح الذي ال یستغني عنه الجسد. فكتاب اهللا، لیس 
القرآنیة، فهذا كالجسد الذي ال یستغني عن فقط هذا المصحف الحاوي للجمل واأللفاظ 

 فاعلیته. یمده بالنور] الذي  أيالروح [

كان هذا "النور" هو الروح الذي تحمله هذه الجمل، وهذه األلفاظ، والذي یشعر به لقد 
 ، ینیر الطریق إلى صراط ربه المستقیم...قارئ القرآن

وجمل وألفاظ مدونة في  إن معظم المسلمین یتعاملون مع "اآلیة القرآنیة" كنص
فادة من نعمة "التدبر" التي تظهر لهم هذا النور، وتكشف عن أنواع إلالمصحف، دون ا

 هدایته، التي ال تحصى. 

علیه  ،لذلك سمى اهللا تعالى الملك المكلف بإنزال القرآن على قلب رسوله محمد
 بـ "الروح األمین". السالم، 

َعَلى قـَْلِبَك لَِتُكوَن ِمْن  ]193[نـََزَل ِبِه الرُّوُح اَألِمُني  ]192[َلِمَني َوِإنَُّه لَتَـْنزِيُل َربِّ اْلَعا
 الشعراء ]194[اْلُمنِذرِيَن 

 لبیان خاصیة من خصائصها:لقرآنیة" "اآلیة اعلى  "الروحاهللا كلمة "أطلق ولقد 
57 



 
َنا  ا اْلِكَتاُب َوال اِإلميَاُن َوَلِكْن إِلَْيَك ُروحًا ِمْن أَْمرِنَا َما ُكْنَت َتْدرِي مَ وََكَذِلَك أَْوَحيـْ

 ]52[َجَعْلَناُه نُورًا نـَْهِدي بِِه َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِدنَا َوإِنََّك لَتَـْهِدي ِإَىل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم 

 الشورى

فكما أن الجسد من غیر "روح" جسد میت، فكذلك اإلنسان من غیر هدایة "اآلیة 
 دبر:من غیر روح. فت نفسالقرآنیة" 

َناُه َوَجَعْلَنا َلُه نُوراً َميِْشي ِبِه ِيف النَّاِس َكَمْن َمثـَُلُه ِيف الظُُّلَماِت لَيْ  َس أََوَمْن َكاَن َمْيتاً َفَأْحيَـيـْ
َها َكَذِلَك زُيَِّن لِْلَكاِفرِيَن َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن   األنعام ]122[ِخبَارٍِج ِمنـْ

ا "الروح"، وأخبر الناس فقط ببعض المعلومات عن حقیقة هذو لقد تفرد اهللا تعالى بعلم 
 وظیفته، لذلك قال تعالى، مخاطبا رسوله محمدا:

 ]85[َوَيْسأَلُوَنَك َعْن الرُّوِح ُقْل الرُّوُح ِمْن أَْمِر َريبِّ َوَما أُوتِيُتْم ِمْن اْلِعْلِم ِإالَّ قَِليالً 
 ة"، قال تعالى بعدها:ولبیان أن هذا "الروح" مكون رئیس لهذه "اآلیة القرآنی

َنا وَِكيالً  َنا ِإلَْيَك ُمثَّ ال جتَُِد َلَك ِبِه َعَليـْ َنا لََنْذَهَنبَّ بِالَِّذي أَْوَحيـْ  اإلسراء  ]86[َولَِئْن ِشئـْ

 قرآن بهالفهل یعقل أن یهجر المسلمون هذا "الروح"، وهذا "النور" الذي وصف اهللا 
" الوحدة والحب نور"إلى الفرقة والتخاصم،  "ظلمات"یخرجهم من والذي یستطیع وحده أن 

والتآلف والتعاون..، ویتبعوا تفسیرات البشر، وتأویالتهم المذهبیة، آلیات هذا القرآن 
 الحكیم؟!

بعیدا عن هدایة السیاق ع كتاب اهللا تعالى، وهل یعقل أن یتعامل المسلمون م
هم المستقیم..، هذا األصل القرآني، وعن حكمة التنزیل، وعن النور الهادي إلى صراط رب

وصحبه  بها رسول اهللا محمد علیه السالم األصیل وهذه السنة النبویة الحقة التي تمسك
 ؟!"َوإِنََّك َلَتْهِدي ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقیمٍ "والتي أشار إلیها قوله تعالى  ،الكرام

بما  تمونمهیجد أن العلماء والمفكرین،  ،إن المتابع للتوجهات الفكریة العالمیة
المقصود  ،وباختصار فتعالوا نتعرف، .."التنمیة المستدامة" على تسمیته بـ وااصطلح
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 .المعاصرة لنا، من هذا المشروع ،بهذا المصطلح، وموقف "اآلیة القرآنیة"

الدول والمجتمعات إلى وضع الخطط الشاملة التي یدعو مشروع "التنمیة المستدامة" 
ر احتیاجات یتوفبهدف  ،یعیة ومتطلباتها الحیاتیةتضمن حسن إدراة مواردها الطب

 حیاة أفضل.دون اإلخالل بحقوق األجیال المستقبلیة في  ،األجیال الحالیة
 على أرض الواقع. لماذا؟! هذا المشروع مازال یواجه عقبات عند تنفیذه  إال أن

ا الحقیقة أن السبب یكمن في أن علم البشر مهما وصل، قاصر عن اإلحاطة بكل م
 وما یضره. اإلنسان ینفع

إن المتدبر لنصوص "اآلیة القرآنیة"، یستطیع أن یستخرج من عطاءاتها ما یضمن 
 إلى یوم الدین. میة مستدامة"، على مر العصور، نتللعالم أجمع "

اهتمت الشریعة اإلسالمیة بوضع الخطط المستقبلیة التي كیف یبین وسأضرب مثاال 
أضعف الحلقات والتي تشمل ماعي، بین الناس..، تضمن السالم والتكافل االجت

"السفهاء" الذین ال یحسنون التصرف في األموال وتدبیر وهم  ،االجتماعیة في المجتمع
  شؤونهم المالیة واالقتصادیة، وٕادارتها بما یحقق لهم منافعها، في الحاضر والمستقبل.

اللَُّه َلُكْم ِقَيامًا َواْرزُقُوُهْم ِفيَها َواْكُسوُهْم َوُقولُوا  َوال تـُْؤتُوا السَُّفَهاَء أَْمَواَلُكْم الَِّيت َجَعلَ 
 النساء ]5[َهلُْم قـَْوًال َمْعُروفاً 

َفِإْن لذلك كان بلوغ "الرشد" شرطا الستالم الیتیم أمواله، كما بینت ذلك اآلیة بعدها "
 ".ُرْشدًا َفاْدَفُعوا ِإَلْیِهْم َأْمَواَلُهمْ  آَنْسُتْم ِمْنُهمْ 

 :هاومن ..،ایحمل من التشریعات الحكیمة كثیر جاء والحقیقة أن سیاق اآلیات 
التي یتولى أمر إدارتها  ،أموال الیتامىفي سیاق الحدیث عن جاءت اآلیة أن هذه 

یمنع أن ال و ، "السفهاء من الیتامى"هنا بالسفهاء المراد  ما یفهم منه أن ،وٕانمائها األولیاء
 .لمجتمعلب اائر السفهاء، وفي هذه الحالة یكون الخطیشمل س ،یكون الحكم عاما

الموارد، وتعمل على دبر علیها أن ت ،شخصیة واحدةلقد اعتبر القرآن المجتمع 
  .ال تنفصل مصالح فرد عن مصالح اآلخرینفحسن التصرف فیها..، و تنمیتها، 

إذا لحق به ومن هذا المنطلق، اعتبر القرآن أموال الیتامى، أو السفهاء، ملكا عاما، 
  .كله لحق بالمجتمعفإنه یضرر 
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] لبیان أن هذه أموالهم[بدل ضمیر الغائب [أموالكم] بضمیر المخاطب لذلك جاء 

 .، یجب المحافظة علیهاجمیعاالناس أموال ، األموال

الجادة والعملیة،  ،أمر الناس بوضع الخطط العلمیةلقد جاءت الشریعة اإلسالمیة ت
 أفضل. ال، ومستقبامستقر  احاضر التي تضمن 

الَِّتي َجَعَل اللَُّه فانظر كیف وصف القرآن األموال، في مطلع اآلیة، بقوله تعالى: "
 یجب ،هي قوام حیاة الناس والمجتمعالتي  ،األمواللبیان أن هذه ..، وذلك "َلُكْم ِقَیاماً 

 ةمالی أضراراحتى ال یضیعوها، فیلحقوا بالمجتمع  ،لسفهاء والمسرفینلها ئِإعطا منع
 .كبیرة ةواقتصادی

على  ه" لبیان أناجعلوا رزقهم فیها] الذي یعني "فياستخدم السیاق ظرف المكان [كما 
ویرزقوهم  یستثمروهاأي  ،ا مكانا لرزقهمهجعلو وأن ی أال یعطوا السفهاء أموالهم، األولیاء

 ها.ال من أصولاألموال من أرباح هم فیجعلوا أرزاقمن أرباحها، 

من  فشیئایقتطع شیئا سأّن الولي ألن هذا یعني السیاق كلمة [منها] ولم یستخدم 
 !!ماال ینفق منهأو السفیه، بعد ذلك  ،، فینقص المال، فال یجد الیتیممالالأصل 

  فماذا نستنتج من ذلك؟!

، على وجهها الصحیح اتنستنتج، أنه یستحیل أن تتحقق توجیهات وأحكام هذه اآلی
الموارد، والمحافظة على مصادرها، وحسن تدبیر تضمن من غیر خطة علمیة جادة، 

 . إدارتها، بما یضمن استقرارها، وتوازنها
غیر معنى قد فانظر كیف أن استخدام كلمة مكان أخرى، في السیاق القرآني، 

إلى  ،واإلنفاق علیهم منهاوالسفهاء، من األمر بالمحافظة على أموال الیتامى،  ،الجملة
 .المستقببصورة رشیدة، دوام هذا اإلنفاق ن تضمالتي  ط،خطالوضع 

، لما یتحدث عنه العالم الیوم من مشاریع "التنمیة یسرةألیست هذه صورة مصغرة، وم
هذه  التي تضمن نجاحصول والقاعد العامة، األ"اآلیة القرآنیة" وقد احتوت المستدامة"، 

 ؟!وتحقیق أهدافها المرجوة المشاریع،
إال إذا وقف على عطاءاتها "اآلیة القرآنیة"،  بصدق یؤمن ، من حولنا، لنالعالمإن 

تى تنیر له الطریق أمام تحدیاته، التي عجز عن مواجهتها بإمكاناته وتقنیاته، وهذا ما ال
 أكده اهللا تعالى بقوله:
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َ َهلُْم أَنَُّه احلَْقُّ  أَوَملَْ َيْكِف ِبَربَِّك أَنَُّه  َسُنرِيِهْم آيَاتَِنا ِيف اآلفَاِق َوِيف أَنـُْفِسِهْم َحىتَّ يـََتبَـنيَّ

 فصلت ]53[َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد 

الفت للنظر، والغریب حقا، أن علماء المسلمین ال یملكون المراكز العلمیة الولكن 
..، التي تمكنهم من بحث ودراسة فاعلیة آیات ..اعد البیاناتو والتقنیات المتطورة، وق

"اآلیة  إشارات علمیة، فیخرجون إلى العالم وبأیدیهم الذكر الحكیم، التي حمل سیاقها
 القرآنیة"، واالكتشاف العلمي الذي توصلوا إلیه.

إلى مكتشفاتهم العلمیة، والتي ال عالم المتقدم ال إنهم ینتظرون حتى یتوصل علماء
ینتظرون  من دالئل الوحدانیة آیات اآلفاق واألنفستخرج في حقیقة األمر، عما تحمله 

ابة المؤتمرات وكت عقدلن العلماء عن إنجازاتهم..، ثم یخرجون على العالم بحتى یع
 !!اإلعجاز العلمي في القرآن"رافعین رایة " .البحوث..

على أیدي علماء بین أن تخرج هذه االكتشافات  ا،كبیر  اقفرْ ال شك أن هناك 
بحوثهم رار وأسحتفظ بمفاتیح تالتابعة لهم، والتي المراكز العلمیة من المسلمین، و 

، وبین أن یكونوا تابعین للغرب ال یتحركون إال إذا تحرك علماؤه، وهم الذین العلمیة..
 أنعم اهللا علیهم بحمل هذه "اآلیة القرآنیة"، لیقیموا بها الحجة والشهادة على الناس!! 

لقد بینت نصوص "اآلیة القرآنیة" األصول والقواعد العامة التي تكفل للناس حیاة 
 !ا؟أهله ا، فهل تدبرهنصوصهاالناس ال یتدبرون فإذا كان  ،على الدوامسعیدة  مستقرة

مشاریع "التنمیة قوم علیها تولقد وضعت "اآلیة القرآنیة" األصول والقواعد التي 
 فتدبر:، ومستقبال أفضل لألجیال القادمة. االمستدامة" التي تضمن حاضرا مشرق

ُ َلُكْم َكِثريًا ِممَّا ُكْنُتْم ُختُْفوَن ِمْن اْلِكَتاِب َويـَْعُفو يَا َأْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءَُكْم  َرُسولَُنا يـُبَـنيِّ
 املائدة ]15[َعْن َكِثٍري َقْد َجاءَُكْم ِمْن اللَِّه نُوٌر وَِكَتاٌب ُمِبٌني 

 انظر..، ما الذي جاء به رسول اهللا محمد، علیه السالم؟!

على  "اآلیة القرآنیة"عطاءات ة التي تنطلق منها القاعدإنه  .النور والكتاب المبین هإن
 : تعالى بعدهااهللا قول ،من هذه العطاءاتمر العصور، وٕالى یوم الدین. وٕان 
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يـَْهِدي ِبِه اللَُّه َمْن اتـََّبَع ِرْضَوانَُه ُسُبَل السَّالِم َوُخيْرُِجُهْم ِمْن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّوِر بِِإْذنِِه 

  املائدة ]16[ ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم َويـَْهِديِهْم ِإَىل 

، ویقدموا البحوث والدراسات..، تحت یعقدوا المؤتمراتأن إن على علماء العالم 
 نجاح "التنمیة المستدامة".إ، ودورها في "ُسُبَل السَّالمِ "عنوان: 

خرج هذا "السالم" الناس من وكیف سیُ  ،ما هي هذه السبل الموصلة إلى "السالم"ف
 ؟!بإذن ربهم لى النورالظلمات إ

 مهأهدافیحققوا ل ،و"التنمیة المستدامة" ،إلى "السبل اآلمنة"الناس إن الذي یهدي 
 ، فتدبر:"َوَیْهِدیِهْم ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقیمٍ " هو اهللا تعالى: ،..المرجوة

 يونس ]25[ِقيٍم َيْدُعو ِإَىل َداِر السَّالِم َويـَْهِدي َمْن َيَشاُء ِإَىل ِصرَاٍط ُمْستَ َواللَُّه 

 وٕان مما جاءت به "اآلیة القرآنیة" وینطلق من النور والكتاب المبین، قوله تعالى:

 َأملَْ تـََر َكْيَف َضَرَب اللَُّه َمَثًال َكِلَمًة طَيَِّبًة َكَشَجَرٍة طَيَِّبٍة َأْصُلَها ثَاِبٌت َوفـَْرُعَها ِيف السََّماءِ 
 بِِإْذِن َربـَِّها َوَيْضِرُب اللَُّه اَألْمثَاَل لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّرونَ تـُْؤِيت ُأُكَلَها ُكلَّ ِحٍني  ]24[
 إبراهيم ]25[

 :، هيالكلمة الطیبة إن

، والتي من قوتها وثباتها، امتدت فروعها في األرض ةمستقر شجرة الحق الثابتة، ال ـ
 في الفضاء على مد البصر. 

وبركة إیمانا وخیرا  تؤتي أكلهاوالتي  ،قطع ثمرهاال ینالتي  شجرة النبوة الثابتة،ـ 
  وتنمیة، وٕاصالحا في األرض.

شجرة اإلیمان والتقوى والخشیة والخوف من اهللا تعالى.. هذه األخالق التي تقیم ـ 
 الحق والعدل بین الناس.

شجرة العمل الصالح، و"التنمیة المستدامة" التي تضع البذور الصالحة في الحاضر ـ 
 مارا صالحة في المستقبل.لتجني ث

التي خلقت بكلمة اهللا "كن"، والتي تعمل ذراتها لیل نهار، من جمیع الموجودات، ـ 
 على استقرار وحیویة وبقاء هذا الوجود. ةأجل المحافظ
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 .ثابت، وفرع ممتد إلى السماء.. طیب طاهرأصل  منظومة من النعم متكاملة، لهاـ 

 لها.یدل على عظمة ودقة نظام صنعها وعم
إن اهللا تعالى عندما یضرب المثل بشجرة، تشق فروعها الهواء، حتى تصل إلى 

..، فتؤتي ثمارا طیبة ا، وال إفساد زراعی� احیث السمو والرفعة، وحیث ال تلوث بیئی� السماء، 
 عنان السماء..، ال شك أن في ضرب المثل حكمة.ت في لمن یطلبها، وٕان كان

 أن اهللا تعالى یرید أن یبین للناس:هي  نظري هةإن الحكمة، المستنبطة، من وج
عن  ال ینحرفو  ،ال یكذبو ، ال یغش، صالحةأعماله و طیبة، : أن أقوال المؤمن أوال

، خیره وعطاؤه للناس جمیعا... یطیعه في كل أمرو  ،یخاف اهللامنهج اهللا تعالى، 
 كالشجرة الطیبة.

عملیا..، یقوم على التخطیط : أن یقوم المؤمن بتفعیل هذه األخالق، سلوكا ثانیا
 العلمي ووضع برامج ومناهج التنمیة في كافة المجاالت الحیویة، بهدف ضمان الوفاء

 باحتیاجات الحاضر، ومتطلبات المستقبل.
"كتاب اهللا"، بوصفه "آیة قرآنیة"، وكلمة طیبة : أن ینطلق المؤمن في تعامله مع ثالثا

 ور، وٕالى یوم الدین.على مر العص ،متجددالال حدود لعطائها، 

َنا  ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَدادًا ِلَكِلَماِت َريبِّ لََنِفَد اْلَبْحُر قـَْبَل َأْن تَنَفَد َكِلَماُت َريبِّ َوَلْو ِجئـْ
 الكهف ]109[ِمبِْثِلِه َمَدداً 

إن العطاء المستدام الذي أصله ثابت، وفرعه ممتدد في السماء، هو عطاء "كلمات 
لذي ال ینفد، والذي یضمن تحقیق التوازن بین المدخالت والمخرجات، بین الوارد اهللا" ا

والمنصرف، بین احتیاجات الحاضر ومتطلبات المستقبل..، في حركة هذا الوجود 
 البشري. إنه فاعلیة أسماء اهللا الحسنى، التي تحكم نظام هذا الكون.

 ولكن الناس في غفلة عن تدبر القرآن!!

 حممد ]24[بـَُّروَن اْلُقْرآَن أَْم َعَلى قـُُلوٍب أَقْـَفاُهلَا أََفال يـََتدَ 

إن الذین یّدعون أنهم یقومون على تفعیل "اآلیة القرآنیة" في واقع حیاتهم نسألهم: أین 
 ، وفروعها، وثمارها التي أثمرتها؟!اهي هذه الفاعلیة، وأین شجرته

. عطاء "اآلیة القرآنیة" وأنور لقد أحكم الشیطان [األقفال] على القلوب فلم تعد ترى 
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 ها!! تیلعاعن "نور" اآلیة، وعن ف الناس لقد نجح في إبعاد

ون بنصوص "اآلیة القرآنیة"، وراحوا یتنافسون على ترتیلها ملقد تمسك المسلو 
، وأنداهم صوتا..، وأصبح ذلك هو آنلقر ل هموتجویدها، وٕاقامة المسابقات الختیار أحفظ

  .غیره"اآلیة القرآنیة"  معیعد أمامهم ما یفعلونه  شغلهم الشاغل، الذي لم
، وخاصة المسلمین، قضیة خشیة وخشوع وتدبر. مع هذا القرآن إن قضیة الناس

 وهي مسائل أدخلوها دائرة العبادات، لتظل قضیة قلوب، ال یعلمها إال خالقها!! 

ان إن لم یقم إنه خالف على اإلیمان بعلم اهللا المطلق، ولكننا نؤمن أیضا أن اإلنس
سلوكا عملیا، وأخالقا حمیدة، وعمال صالحا..، فیحق لنا أن نشك  یؤمن به،ما بتفعیل 

 :تدبرففي صدقه. 

أَنـَْزْلَنا َهَذا اْلُقْرآَن َعَلى َجَبٍل َلَرأَيـَْتُه َخاِشعًا ُمَتَصدِّعًا ِمْن َخْشَيِة اللَِّه َوتِْلَك اَألْمثَاُل َلْو 
 احلشر ]21[َعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّروَن َنْضرِبـَُها لِلنَّاِس لَ 

 لقد تحول "الخشوع" إلى سلوك عملي..، فتصدع الجبل!!

آیات أمام هذا الخشوع، فیتعاملون مع  لذلك یقف "الراسخون في العلم" موقفا واحدا 
 قاعدة التسلیم ال الجدل العقیم!!من القرآن الحكیم، المحكم منها والمتشابه، 

َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آيَاٌت ُحمَْكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَاٌت  ُهَو الَِّذي أَنـَْزلَ 
َنِة َوابِْتَغاَء تَْأِويِلهِ  َوَما يـَْعَلُم  َفَأمَّا الَِّذيَن ِيف قـُُلوهِبِْم َزْيٌغ فـََيتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه ابِْتَغاَء اْلِفتـْ

لَُّه َوالرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلِم يـَُقولُوَن آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربـَِّنا َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ أُْولُوا تَْأِويَلُه ِإالَّ ال
 آل عمران ]7[األَْلَباِب 

لقد أنزل اهللا تعالى "آیته القرآنیة" لتكون النور  ".َوَما َیذَّكَُّر ِإالَّ ُأْوُلوا اَألْلَبابِ نعم، "
 سعادة البشریة، في الدنیا واآلخرة.  الهادي إلى

وماذا یفعلون؟! وما دورهم الیوم في إخراج الناس  ولكن، أین هم حملة هذا النور؟!
 من الظلمات إلى النور؟!

لقد تخلى حملة "اآلیة القرآنیة" عن نور هدایتها، وراحوا یلوثون بیئتهم، مادیا 
ن على رأس المستهلكین و المسلم التلوث كانمنتجات وكلما ازدادت مخاطر ، وفكریا..

64 



 
ووضع الخطط التي تحقق له "تنمیة یصلح ما أفسده، خذ لها، فإذا استیقظ العالم، وأ

 !!والتنمیة تأخر المسلمون عن ركب اإلصالحمستدامة"..، 

لقد جاء السیاق القرآني یتحدث عما یجب أن یقیمه الناس في حیاتهم، من شریعة 
 هذا اإلفساد، حتى ال یظهر في البر والبحر..، فتدبر:تعصمهم من الوقوع في  ،إلهیة

 الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َويـَْقِدُر ِإنَّ ِيف َذِلَك آليَاٍت ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنونَ  أَوَملَْ يـََرْوا َأنَّ اللََّه يـَْبُسطُ 
 الروم ]37[

ِبيِل َذِلَك َخيْـ  ٌر لِلَِّذيَن يُرِيُدوَن َوْجَه اللَِّه َوأُْولَِئَك َفآِت َذا اْلُقْرَىب َحقَُّه َواْلِمْسِكَني َواْبَن السَّ
  ]38[ُهْم اْلُمْفِلُحوَن 

ُدوَن َوَما آتـَْيُتْم ِمْن رِبًا لِيَـْربـَُوا ِيف أَْمَواِل النَّاِس َفال يـَْربُوا ِعْنَد اللَِّه َوَما آتـَْيُتْم ِمْن زََكاٍة تُرِي
  ]39[َن َوْجَه اللَِّه َفأُْولَِئَك ُهْم اْلُمْضِعُفو 

اللَُّه الَِّذي َخَلَقُكْم ُمثَّ َرَزَقُكْم ُمثَّ ُميِيُتُكْم ُمثَّ ُحيِْييُكْم َهْل ِمْن ُشرََكاِئُكْم َمْن يـَْفَعُل ِمْن 
 ]40[َذِلُكْم ِمْن َشْيٍء ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل َعمَّا يُْشرُِكوَن 

على العالم خطورة كل لقد وصلت المشكالت البیئیة، المحلیة والعالمیة، إلى حجم یش
 أجمع، وكلها بما كسبت أیدي الناس، فتدبر قول اهللا تعالى بعدها:

َظَهَر اْلَفَساُد ِيف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر ِمبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم بـَْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم 
 الروم ]41[يـَْرِجُعوَن 

"، فهل رجع المسلمون قبل أن یرجع العالم؟! ُهْم َیْرِجُعونَ َلَعلَّ " تدبر قول اهللا تعالى:
انظر وتدبر السیاق القرآني الذي وردت فیه هذه اآلیة، لتعلم حجم "المسئولیة" التي 

 حملة "اآلیة القرآنیة"، في اآلخرة، یوم الحساب!! سیواجهها المسلمون، 

اِقَبُة الَِّذيَن ِمْن قـَْبُل َكاَن َأْكثـَُرُهْم ُمْشرِِكَني ُقْل ِسريُوا ِيف اَألْرِض فَانظُُروا َكْيَف َكاَن عَ 
يِن اْلَقيِِّم ِمْن قـَْبِل َأْن يَْأِيتَ يـَْوٌم ال َمَردَّ َلُه ِمْن اللَِّه يـَْوَمِئٍذ  ]42[ فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّ

 الروم ]43[َيصَّدَُّعوَن 
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دخول اإلنسان دائرة  إذن فإقامة الوجه للدین القیم، هو طوق النجاة العاصم من

  من عذاب اهللا یوم القیامة. اإلفساد في األرض، بأنواعه المختلفة، والعاصم

هم له، إن لم یكن هفما هو هذا "الدین القیم"، الذي یجب على الناس أن یقیموا وجو 
 هو هذا الدین الذي حملته "اآلیة القرآنیة" للناس؟! 

هم له، هو هذا الذي ُیعرض على هجو وهل هذا الدین، الواجب على الناس إقامة و 
، بمسائل ال أتباعهممنابر الدعوة، المحلیة والفضائیة، والتي یخاطب فیها أصحابها 

تفعیل في وقت كان یجب علیهم أن یدعو الناس إلى عالقة لها بمقاصد هذا الدین القیم، 
 للعالمین؟!رحمة علیه السالم، رسول اهللا محمد،  اي جاء بهتالهذه "اآلیة القرآنیة" 

 ]107[َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْمحًَة لِْلَعاَلِمَني  ]106[ِإنَّ ِيف َهَذا لََبالغاً ِلَقْوٍم َعاِبِديَن 

َا ِإَهلُُكْم ِإَلٌه َواِحٌد فـََهْل أَنـُْتْم ُمْسِلُموَن  َا يُوَحى ِإَيلَّ أَمنَّ   ]108[ُقْل ِإمنَّ

 األنبياء ]109[ ا تُوَعُدونَ أََقرِيٌب أَْم بَِعيٌد مَ َعَلى َسَواٍء َوِإْن أَْدرِي فَِإْن تـََولَّْوا فـَُقْل آَذنـُْتُكْم 

تحصد قد التلوث واألمراض التي  بها منو شعلدول تستطیع أن تحمي وٕاذا كانت ا
 مدمر؟!تلوث من مما یحمله الهواء  همشعوبا بأكملها، فهل تستطیع أن تحمی

ِلُیِذیَقُهْم َبْعَض الَِّذي " لذي جاء في قوله تعالى:ا "إذن فلماذا ال یكون "العذاب اإللهي
لماذا لم و  هذا اإلفساد البیئي، الذي یعیشه العالم الیوم، برا وبحرا وجوا؟!جزاء هو  "َعِمُلوا

 یقتنع العالم بأن طوق النجاة، من هذا العذاب، في قوله تعالى:

بُوا َوَلْو َأنَّ أَْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتـََّقْوا َلَفتَ  ْحَنا َعَلْيِهْم بـَرََكاٍت ِمْن السََّماِء َواَألْرِض َوَلِكْن َكذَّ
 ]96[َفَأَخْذنَاُهْم ِمبَا َكانُوا َيْكِسُبوَن 

  ]97[أََفَأِمَن َأْهُل اْلُقَرى َأْن يَْأتِيَـُهْم بَْأُسَنا بـََياتاً َوُهْم نَاِئُموَن 

 األعراف ]98[ْأُسَنا ُضًحى َوُهْم يـَْلَعُبوَن أََوأَِمَن َأْهُل اْلُقَرى َأْن يَْأتِيَـُهْم بَ 

 األعراف  ]99[اْخلَاِسُروَن  أََفَأِمُنوا َمْكَر اللَِّه َفال يَْأَمُن َمْكَر اللَِّه ِإالَّ اْلَقْومُ 

 .لم یقتنع ألن طوق النجاة لم یصل إلیهم سلیما حسب المواصفات اإللهیةإن العالم 
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ن األزمة، التي فإ، طوق النجاة بحث عنن یأكل إنسان على ن ذا كنا نقول: إوإ 

 یواجهها العالم الیوم، أكبر من أن تدیرها الجهود الفردیة!!    

إال أنه  ..،صحیح أن اهللا تعالى قادر على رفع هذا العذاب بكلمة، بل وقبل الكلمة
أن یقوم اإلنسان على و  ،آلیات وأسبابعز وجل، قد وضع في الكون سننا، تعمل ب

 . "ِبَما َكَسَبْت َأْیِدي النَّاسِ " فكل ذلكإن شاء،  تعطیلها ، أو..فادة منهاإلوا تفعیلها،ب

 الحراري"االنحباس "ظاهرة مشكلة، أو على سبیل المثال،  ،فهل ال یعلم اهللا تعالى
، الذي یسببه إفساد اإلنسان في األرض عن تراكم ثاني أكسید الكربون في الجوناتجة ال

 من األیام إلى تدمیر العالم أجمع؟! والتي قد تؤدي في یوم

التي وهل ال یعلم اهللا تعالى أزمة التفرق والتخاصم القائمة بین حملة "آیته القرآنیة" و 
فما الفرق، بین علم اهللا تعالى  تخلیهم عن مسئولیة الشهادة على الناس؟!كانت سببا في 

 في الحالین؟!

لناس الختیاراتهم..، فأمامهم "اآلیة لقد شاءت إرادة اهللا تعالى، وحكمته، أن یترك ا
وصدق من قفوا على عطائها، القرآنیة" تدعوهم لیل نهار أن یتدبروها، ویدرسوها..، لی

" تفرقهم مأساة، وصدق من بلغها. وٕاذا كان المسلمون، لم یتدبروها ولم یقفوا على "نزلهاأ
 ؟!اهجرهم لهبغیرهم  یؤاخذفكیف  ،وتخاصمهم

من تلوث بیئي، فلقد جاءت  ال یقل إفسادا عما یحدث في العالم "التفرق في الدین"إن 
لیحملها المسلمون "أمة واحدة"، تقیم الحق والعدل بین الناس وتضع لهم "اآلیة القرآنیة" 

 من كل هذه األزمات.البرامج، العلمیة والعملیة، التي تحمي مجتمعاتهم، 

لبیئي وكل هذا التلوث: ا هذه التحدیاتكل " لتواجه القرآنیة "اآلیةلقد جاءت 
أصیل ..، بفكر "العمل الصالح"، الذي هو أصل خالقيواأل ،جتماعيالوا، قتصاديالاو 

 التي ال یصح إسالم المرء إال إذا قام بتفعیلها في حیاته. ،من أصول اإلیمان

شرة في العالم العربي وكیفیة عالجها من تألیست ظاهرة "أمیة القراءة والكتابة" المن
 ة علماء المسلمین، قبل أن تكون من مسئولیة غیرهم؟!مسئولی

والكتابة ألم یأت رسول اهللا محمد علیه السالم، بآیة عقلیة تحث الناس على القراءة 
 إلى العالم... إذن فمن كان أولى بحمل دعوة "محو أمیة القراءة والكتابة"والعلم؟! 

 المسلمون أم غیرهم؟!
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الفساد في األرض حیث انتشار  فيیساعد ولیة مسئهذه الن عن یألیس تخلي المسلم

 انتشاره في المجتمعات النامیة؟! فيك ما یدر یینتشر الجهل، وما 

لقد جاءت "اآلیة القرآنیة" لتقیم أمة، هي خیر أمة أخرجت للناس، فهل یمكن أن 
یتصور، أن یشهد اهللا تعالى لهذه األمة بالخیریة، وهي عالة على األمم األخرى في 

 ؟!تهاقومات حیامعظم م

وتفعیلها ة ربها إن "خیریة األمة" في إیمانها باهللا، وٕاخالص عبودیتها، وتمسكها بشریع
 واستلهام عطائها المتجدد على مر العصور.  ،لنصوص "اآلیة القرآنیة"

ة وثقافی ةواجتماعی ةیاقتصاد، كافة في مجاالت الحیاة إن "خیریة األمة" في نهضتها
 . لنهضة، والتخطیط الستمرارهاوالمحافظة على هذه ا

 المسلمون من هذه "الخیریة"؟!هم فأین هي هذه "األمة اإلسالمیة"، وأین 
 "خیریتها"؟! استرجاع على أن تتخلى منابر الدعوة عن العمل ألیست "مصیبة" 
 نأتباع الفرق والمذاهب المختلفة، المتخاصمة، من سباتهم، ویتحملو فمتى یستیقظ 

 نیابة عنهم؟!تحمل هذه المسئولیة فمن الذي سی ،لم یفعلوا فإن ..،مسئولیتهم
ن كان مإلى لقد جاءت "اآلیة القرآنیة" تعاقب على اإلفساد في األرض، بكل صوره، ف

 ؟! هذا الخطاب
هذه المسئولیة، لیقیم موازین الحق والعدل بین الناس ومن الذي كان علیه أن یتحمل 

 ! زید من اإلفساد؟حتى ال تذهب إلى من یستغلونها، في م

َا َجزَ  اُء الَِّذيَن ُحيَارِبُوَن اللََّه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِيف اَألْرِض َفَساداً َأْن يـَُقتـَُّلوا أَْو ُيَصلَُّبوا أَْو ِإمنَّ
نَيا َوَهلُْم ْرُجُلُهْم ِمْن ِخالٍف أَْو يُنَفْوا ِمْن اَألْرِض َذِلَك َهلُْم ِخْزٌي ِيف التـَُقطََّع أَْيِديِهْم َوأَ  دُّ

 املائدة ]33[ِيف اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم 

هللا ورسوله. وتدبر كیف أن  ینفي األرض محاربالمفسدین انظر، كیف اعتبر اهللا 
اإلفساد حدد نوع الذي یو ، ..تتدرج من القتل إلى النفياإلفساد في األرض، عقوبة 

  ذلك.المسئولة عن الجهات هي والعقوبة المستحقة..، 
 دلیال على أن "اآلیة القرآنیة" جاءت لحمایة الناس اتعقوبهذه الألیس وجود مثل 

أو أجناسهم  ،بصرف النظر عن معتقداتهم، الذین یعیشون على هذه األرضكافة، 
 ، وبیئتهم، من أي شيء یهددها؟!أبدانهمو  ،لحمایة أموالهم، وأعراضهمجاءت 
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یكون قادرا على  ك بشریعة ربهم،إن المجتمع الذي یحكم أفراده النظام، والتمس

 مواجهة تحدیاته ومتطلبات عصره؟! 
المسلمین عرفوا مسئولیتهم، في الشهادة على الناس، ووقفوا على فاعلیة فلو أن 

كلما سبقهم، أسرعوا  في سباق مع "العمل الصالح"لكانوا الیوم "اآلیة القرآنیة"، وعطاء 
 . إلى اللحاق به

 إن الصالح. هللا تعالى، ال ینفصالن عن عمله یتهعبود وٕاخالص المسلم، یمانإن إ
في كافة المجاالت. فأین  ،مستقبل أفضلنحو  ،التنمیةالتغییر و في سباق مع المسلم 

 نهضتهم؟!من أجل تحقیق التي یحملها المسلمون التنمیة مقومات 
 م:وأقول، في هذا السیاق، لمن یعتبرون هذا الكالم من باب "جلد الذات"، أقول له

فإن  ،جلد، ویغفر اهللا لفاعلهاالعقوبة الزانیة والزاني بفي إذا كانت الشریعة تقضي 
وتخلوا عن مسئولیة "الشهادة  "تفرقوا في الدین"أقل ما یجب أن یفعله المسلمون، وقد 

 .ثمر في یوم من األیامی ذلك لعلو  والنصیحة بالكالم ،" أن یجلدوا أنفسهمعالمینعلى ال

وتأمرهم بالمحافظة  حیاتهملناس مقومات ضبط لة القرآنیة" بشریعة تلقد جاءت "اآلی
 أجیال قادمةفهناك ، فال إفساد لها، وال إسراف وال تبذیر..، الطبیعیة هامصادر على 

 بدستور "األخالق القرآنیة"تمسكین سظلوا محیاة مستقرة آمنة، إذا هم یجب أن توفر لهم 
 علیه بقوله:تعالى اهللا  أثنىالذي تشربه قلب رسول اهللا محمد، حتى 

 القلم ]2[َما أَْنَت بِِنْعَمِة َربَِّك ِمبَْجُنوٍن  ]1[ن َواْلَقَلِم َوَما َيْسطُُروَن 

َر َممُْنوٍن   القلم ]4[َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم  ]3[َوِإنَّ َلَك َألْجراً َغيـْ

یهدف إلى إقامة یة"، و ینبع من عطاء "اآلیة القرآنإن دستور "األخالق القرآنیة"، 
 ."التنمیة المستدامة" ، ُخلقلق "العمل الصالح"المجتمعات على خُ 

"التنمیة المستدامة" هو خلق توظیف نعم اهللا [في اآلفاق واألنفس] توظیفا ٕان خلق و 
 :   في حاضرهم ومستقبلهمسعادتهم  لناسالذي یحقق ل ،على التخطیط العلمي السلیمائما ق

ِيف اَألْرِض بـَْعَد ِإْصالِحَها َواْدُعوُه َخْوفًا َوَطَمعًا ِإنَّ َرْمحََة اللَِّه َقرِيٌب ِمْن َوال تـُْفِسُدوا 
 األعراف ]56[اْلُمْحِسِنَني 

لقد استخلف اهللا تعالى اإلنسان في األرض، وهي في غایة الكمال واإلبداع صالحة 
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 للحیاة اآلمنة، ال تعرف تلوثا وال إفسادا. 

عقوبة التشریع اإللهي فرض قد قتل أحدهما اآلخر، من ابني آدم ما حدث بین وٕان 
بین القائم دوما في إطار بیان طبیعة الصراع وذلك ، وعلى اإلفساد في األرض..، علیه

  الحق والباطل.

    فتدبر ماذا قال اهللا تعالى في سورة المائدة:

فـَبَـَعَث اللَُّه ُغرَاباً يـَْبَحُث  ]30[َح ِمْن اْخلَاِسرِيَن َفَطوََّعْت لَُه نـَْفُسُه قـَْتَل َأِخيِه فـََقتَـَلُه فََأْصبَ 
ِيف اَألْرِض ِلُريِيَُه َكْيَف يـَُوارِي َسْوأََة َأِخيِه قَاَل يَا َويـَْلَتا أََعَجْزُت َأْن َأُكوَن ِمْثَل َهَذا 

  ]31[ِمْن النَّاِدِمَني  اْلُغرَاِب َفأَُوارَِي َسْوأََة َأِخي فََأْصَبحَ 

َنا َعَلى َبِين ِإْسرَائِيَل أَنَُّه َمْن قـََتَل نـَْفسًا ِبَغْريِ نـَْفٍس أَْو َفَساٍد ِيف َأْجِل ِمْن  َذِلَك َكَتبـْ
َا قـََتَل النَّاسَ  يعًا َوَلَقْد َجاَءتْـُهْم  اَألْرِض َفَكَأمنَّ َا َأْحَيا النَّاَس مجَِ يعًا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ مجَِ

ُهْم بـَْعَد َذِلَك ِيف اَألْرِض َلُمْسرُِفوَن ُرُسُلَنا بِاْلبَـيـِّنَ    ]32[اِت ُمثَّ ِإنَّ َكِثرياً ِمنـْ

وهل بعد  ..،كالقاتل للناس جمیعا ،اهللا تعالى المفسد في األرض كیف اعتبر ،تدبرف
  ؟!فسادمن  ،إفساد البر والبحر والجو..، بما صنعت أیدي الناس

أفرادها من إفساد لتي تحمي المجتمعات تضع الضوابط القد جاءت "اآلیة القرآنیة" 
 بصوره المختلفة. وأول هذه الضوابط، أال یتفرق أتباع الرسل في الدین: ،في األرض

َنا ِبِه ِإبـْرَاِهيَم  َنا ِإلَْيَك َوَما َوصَّيـْ يِن َما َوصَّى ِبِه نُوحًا َوالَِّذي أَْوَحيـْ َشرََع َلُكْم ِمْن الدِّ
يَن َوال تـَتَـَفرَُّقوا ِفيِه َكبـَُر َعَلى اْلُمْشرِِكَني َما َتْدُعوُهْم ِإلَْيِه َوُموَسى َوِعيَسى َأْن أَقِ  يُموا الدِّ

 الشورى ]13[َمْن َيَشاُء َويـَْهِدي ِإلَْيِه َمْن يُِنيُب  اللَُّه َجيَْتِيب ِإلَْيهِ 

مر ما أوقطع  ،غیرهعبادة و  ،ىالخروج عن أمر اهللا تعالومن هذه الضوابط، تحریم 
 :ه أن یوصلباهللا 

الَِّذيَن يَنُقُضوَن َعْهَد اللَِّه ِمْن بـَْعِد ِميثَاِقِه َويـَْقَطُعوَن َما أََمَر اللَُّه بِِه َأْن يُوَصَل َويـُْفِسُدوَن 
 البقرة ]27[ِيف اَألْرِض أُْولَِئَك ُهْم اْخلَاِسُروَن 

اهللا تعالى  أهمیة العمل الصالح، وأثره في المجتمع، ومن ذلك قولقرآن بین الولقد 
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 :في حق الیتامى

نـَْيا َواآلِخَرِة َوَيْسأَلُوَنَك َعْن اْلَيَتاَمى ُقْل ِإْصالٌح َهلُْم َخيـٌْر َوِإْن ُختَاِلطُوُهْم  ِيف الدُّ
َحِكيٌم  يـَْعَلُم اْلُمْفِسَد ِمْن اْلُمْصِلِح َوَلْو َشاَء اللَُّه َألْعَنَتُكْم ِإنَّ اللََّه َعزِيزٌ  فَِإْخَواُنُكْم َواللَّهُ 

 البقرة ]220[

 التطفیف في المیزان:شملت التحذیر والنهي عن و 

َنٌة َوِإَىل َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيباً قَاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإلٍَه َغيـْرُُه َقْد َجاَءْتُكْم بـَيـِّ 
النَّاَس َأْشَياَءُهْم َوال تـُْفِسُدوا ِيف اَألْرِض َخُسوا ِمْن َربُِّكْم َفَأْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميزَاَن َوال تـَبْ 

ٌر َلُكْم ِإْن ُكنُتْم ُمْؤِمِننيَ   األعراف ]85[ بـَْعَد ِإْصالِحَها َذِلُكْم َخيـْ

 تقطیع األرحام:كما شملت النهي عن 

 ]22[َحاَمُكْم فـََهْل َعَسْيُتْم ِإْن تـََولَّْيُتْم َأْن تـُْفِسُدوا ِيف اَألْرِض َوتـَُقطُِّعوا أَرْ 

  ]23[أُْولَِئَك الَِّذيَن َلَعنَـُهْم اللَُّه فََأَصمَُّهْم َوَأْعَمى أَْبَصاَرُهْم 
 ثم تدبر ماذا قال اهللا تعالى بعدها:

 حممد ]24[أََفال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن أَْم َعَلى قـُُلوٍب أَقْـَفاُهلَا 

 فهو جزء من هذا الكون.ت الكونیة جاءت "اآلیة القرآنیة" تربط اإلنسان باآلیا ولقد
لیتخذه بنظام محكم، مترابط، تتناغم فیه مكوناته، وعناصره الكون اهللا تعالى  خلقلقد 

فعلیه أن یسجد لربه  ،إسالم وجهه لربه، وفي نظام حیاتهفي اإلنسان نموذجا یقتدي به 
 تدبر:أمره، ف ىعصی، وال الكونكما یسجد 

َوَمْن ِيف اَألْرِض َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم  ْسُجُد َلُه َمْن ِيف السََّمَواتِ َأملَْ تـََر َأنَّ اللََّه يَ 
ا َواْجلَِباُل َوالشََّجُر َوالدََّوابُّ وََكِثٌري ِمْن النَّاِس وََكِثٌري َحقَّ َعَلْيِه اْلَعَذاُب َوَمْن يُِهْن اللَُّه َفمَ 

 احلج ]18[َعُل َما َيَشاُء َلُه ِمْن ُمْكرٍِم ِإنَّ اللََّه يـَفْ 

َوَكِثیٌر ِمْن "هذا التناغم المحكم، الذي لم یشذ عنه إال اإلنسان:  ،..وتدبر ،انظر
 ..، على هؤالء الذین خرجوا على النظام اإللهي."النَّاِس َوَكِثیٌر َحقَّ َعَلْیِه اْلَعَذابُ 
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ت محكمة، كل وتفاعالمتناغمة، ، یقوم على عالقات توازنإن نظام الكون نظام م

 ذرة فیه آیة، تعمل ساجدة لخالقها، في منظومة تكاملیة مسبحة، فتدبر:

َنا ِفيَها  َنا ِفيَها ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َمْوُزوٍن َواَألْرَض َمَدْدنَاَها َوأَْلَقيـْ  احلجر ]19[َرَواِسَي َوأَنـَْبتـْ

بقوله له، و  المعاصرةآیة رسوله القرآنیة،  فكیف یجرؤ مسلم یؤمن باهللا، وبفاعلیة
في ، المبیدات الكیمیائیةیستخدم أن  على "،َوَأْنَبْتَنا ِفیَها ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َمْوُزونٍ "تعالى 

، وقد أثبتت المختبرات المعملیة، أن لهذه الزراعي تحسین اإلنتاجبدعوى زراعته 
  النبات نفسه؟! ساللة على صحة اإلنسان، وعلى جودة  جمة،المبیدات مخاطر 

 بقدر:مخلوق ام الكون إن نظ

 القمر ]49[ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر 

التي المحكمة، ، متناغمةهذه المنظومة الاإلفساد في فكیف یجرؤ اإلنسان على 
 ذا الوجود البشريه الحال من اإلبداع واإلتقان، والتقدیر..، لصالح هخلقها اهللا على هذ

یفسد علیها الذي ، اإلنسان هذا من فعل ،ربهالاتها ذر تشتكي تلك المنظومة المسبحة، 
 مهمتها المسبحة؟!  

ْبُع َواَألْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ َوِإْن  الَّ ُيَسبُِّح ِحبَْمِدِه َوَلِكْن إِ  َشْيءٍ ِمْن ُتَسبُِّح َلُه السََّمَواُت السَّ
 سراءاإل ]44[ال تـَْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم ِإنَُّه َكاَن َحِليماً َغُفوراً 

ٕان و  .ىسبیح: تنزیه هللا تعالى عن كل ما ال یلیق بأسمائه الحسنى، وصفاته العلالتإن 
تعالى  اهللا لو أنفماذا  من رحمة اهللا أن جعل الناس ال یفقهون تسبیح ذرات هذا الكون.

 ساعة من نهار؟!ولو جعلهم یفقهون تسبیح المخلوقات، 

یش في هذا الوجود، غافال عن تسبیح ویبقى السؤال قائما: هل یحل لإلنسان، أن یع
، واهللا ال إذن مبیئتهالمسلمون فلماذا یفسد یحرم علیه ذلك، الكون من حوله؟! وٕاذا كان 

 ب الفساد؟!حی

احلَْْرَث َوالنَّْسَل َواللَُّه ال حيُِبُّ اْلَفَساَد َوِإَذا تـََوىلَّ َسَعى ِيف اَألْرِض لِيـُْفِسَد ِفيَها َويـُْهِلَك 
 قرةالب ]205[
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وكلها ..، فقط ولیس القتل وقطع الطریقاإلفساد في األرض له صور كثیرة، إن 
لعبث بالممتلكات لتخریب واكاحتى أصبح اإلفساد عادة..، ، یومیا یفعلها الناسصور 
مصالح الناس، وتعطیل والغش التجاري، واالحتكار، والتلوث البیئي، وتعطیل  ،العامة

كل في و  في استخدامها، اإلسرافبوائي، وتضییع الموارد العمل واإلنتاج، والتخطیط العش
 إال إذا أصلح ما أفسده. مفسد هذه الصور، ال یقبل اهللا تعالى توبة ال

 أن نفسد ثم نصلح؟!  ولكن، أیهما أفضل:

أم أن األفضل، بل والواجب شرعا، أن نطیع اهللا تعالى، وال نقترب مطلقا من دائرة ما 
  ال یحب الفساد؟!  ال یحبه اهللا تعالى، واهللا

 نصلح ما أفسدناه؟!أن نعیش لوهل نضمن 

أنواع أال یعتبر تحریم اهللا تعالى اإلفساد في األرض، دعوة عالمیة لمحاربة كل 
 شكل الیوم أزمة عالمیة تهدد الناس جمیعا؟!تي ت"التلوث البیئي"، ال

ة بین الناس إلى یوم من "اآلیة القرآنیة" القائم تانطلقدعوة قد ال هٕاذا علمنا أن هذو 
لتحقیقها العالم الیوم نافس ، دعوة إلى "التنمیة المستدامة" التي یتأفال یكون ذلكالدین، 

 ؟!المختلفة في المجاالت

لقد جاءت "اآلیة القرآنیة"، تلفت نظر الناس، إلى أن هذا الكون لم ُیخلق إال بالحق 
 ؟!ن بیئتهمیفسدون في األرض ویلوثو لم یخلق عبثا..، فلماذا إنه 

َنا ال تـُْرَجُعوَن  َا َخَلْقَناُكْم َعَبثاً َوأَنَُّكْم ِإلَيـْ  املؤمنون ]115[أََفَحِسْبُتْم أَمنَّ

نَـُهَما الِعِبَني  َوَما َخَلْقَنا السََّمَواتِ    ]38[َواَألْرَض َوَما بـَيـْ

 الدخان ]39[ َما َخَلْقَناُمهَا ِإالَّ بِاحلَْقِّ َوَلِكنَّ َأْكثـََرُهْم ال يـَْعَلُمونَ 

التي یرتكبه الناس  الجرمإن المتدبر لهذه اآلیات، یستطیع أن یقف بنفسه على حجم 
 هذه األرض، بإفسادهم لكل جمیل فیها.  في حق

 "؟!َوَما َبْیَنُهَما" أال یدخل "الهواء" الذي یلوثه الناس یومیا، في سیاق قوله تعالى:

ته..، وعالم الحیوان، والطیور أال یدخل جسد اإلنسان، ووظائف أعضائه، وصح
 سعى الناس إلى إفسادها بأیدیهم...والنبات، واألنهار، والبحار..، كل هذه العوالم التي ی

 المحكم؟! أال تدخل فیما خلقه اهللا تعالى على هذا النحو البدیع الجمیل
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 ! فلماذا ال یحافظ اإلنسان على هذه القیم الجمالیة، وعلى هذه النعم التي ال تحصى؟

 لماذا یخترق بإفساده هذه المنظومة الجمالیة، الساجدة لربها، المسبحة؟! 

فلماذا  ..، وتسجد لربها أفضل مما یفعلون.إنها تصلي كما یصلي المسلمون، وتسبح
 یؤذیها المسلم؟!

ُر َصافَّاتٍ  َأملَْ تـََر َأنَّ اللََّه ُيَسبُِّح لَُه َمْن ِيف السََّمَواتِ  ُكلٌّ َقْد َعِلَم َصالتَُه   َواَألْرِض َوالطَّيـْ
 النور ]41[َوَتْسِبيَحُه َواللَُّه َعِليٌم ِمبَا يـَْفَعُلوَن 

، وأن نحمي البیئة التي نعیش فیها، اتباعا ا إلى الكوننإننا یجب أن نغیر نظرت
هم "اآلیة القرآنیة"، المعاصرة لنا الیوم، والتي تصف أولي األلباب بأنهم واستجابة ألوامر 

أبدا یكونون ال ف، ..اآلیات الكونیة، وأنها لم تخلق إال بالحقهذه یقفون على عظم الذین 
  أو اإلفساد فیها. تدبر قول اهللا تعالى في سورة آل عمران:بیئتهم  سببا في تلویث

 ]190[ َواَألْرِض َواْخِتالِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر آليَاٍت ألُوِيل األَْلَبابِ  ِإنَّ ِيف َخْلِق السََّمَواتِ 
َواَألْرِض  الَِّذيَن َيْذُكُروَن اللََّه ِقَيامًا َوقـُُعودًا َوَعَلى ُجُنوهِبِْم َويـَتَـَفكَُّروَن ِيف َخْلِق السََّمَواتِ 

  ]191[َربـََّنا َما َخَلْقَت َهَذا بَاِطالً ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر 

فإذا  ."َنا َما َخَلْقَت َهَذا َباِطًال ُسْبَحاَنكَ َربَّ ": هذا الفهم الواعي لمعنى "التسبیح"تدبر 
 مسبح، فهل یمكن ل..هللا تعالى عن كل ما ال یلیق بأسمائه الحسنى االتسبیح تنزیهكان 

 ؟!خالقه من هؤالء المفسدینلیشتكي الذي  ،أن یفسد ویلوث الكون

 .بها..یخر تإن الذي یعیش في هذا الكون، یستحیل أن یفرط في ثرواته أو یعمل على 
 إن كان من أولي األلباب!! 

إن السفهاء هم الذین یضیعون ثرواتهم، والنعم التي یعیشون فیها، ثم یذهبون 
تنمیة لو  ،من هذه النعم فادةإللأما العقالء، فیعملون  یطلبون المساعدة من الناس!!و 

إذا ، والتخطیط لضمان استمرارها من أجل مستقبل أفضل، لألجیال القادمة. فمثرواته
 علمت أن نعم اهللا تعالى ال تحصى، فماذا أنت فاعل؟! 

 هذا السؤال: عنتجیبك لعلها تدبر هذه اآلیات 
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َواَألْرَض َوأَنَزَل ِمْن السََّماِء َماًء َفَأْخرََج ِبِه ِمْن الثََّمرَاِت رِْزقاً  اللَُّه الَِّذي َخَلَق السََّمَواتِ 
 ]32[ْجرَِي ِيف اْلَبْحِر بَِأْمرِِه َوَسخََّر َلُكْم اَأل�َاَر َلُكْم َوَسخََّر َلُكْم اْلُفْلَك لِتَ 

َوآتَاُكْم ِمْن ُكلِّ َما  ]33[َواْلَقَمَر َدائِبَـْنيِ َوَسخََّر َلُكْم اللَّْيَل َوالنـََّهاَر َوَسخََّر َلُكْم الشَّْمَس 
 إبراهيم ]34[ِإلنَساَن َلظَُلوٌم َكفَّاٌر َسأَْلُتُموُه َوِإْن تـَُعدُّوا نِْعَمَة اللَِّه ال ُحتُْصوَها ِإنَّ ا

تدبر هذا السیاق، الذي ورد فیه الحدیث عن نعم اهللا التي ال تحصى، وعالقة هذه 
 النعم باآلیات الكونیة. وكذلك تدبر سیاق آیات سورة النحل:

َوَعالَماٍت  ]15[ُكْم تـَْهَتُدوَن َوأَْلَقى ِيف اَألْرِض َرَواِسَي َأْن َمتِيَد ِبُكْم َوأَنـَْهارًا َوُسُبًال لََّعلَّ 
  ]16[َوبِالنَّْجِم ُهْم يـَْهَتُدوَن 

َوِإْن تـَُعدُّوا نِْعَمَة اللَِّه ال ُحتُْصوَها ِإنَّ اللََّه  ]17[أََفَمْن َخيُْلُق َكَمْن ال َخيُْلُق أََفال َتذَكَُّروَن 
 النحل ]18[َلَغُفوٌر َرِحيٌم 

 أهمیة الشكر على هذه النعم، یقول تعالى:یوجه اهللا تعالى نظر الناس، إلى و 

َطرِيًّا َوَتْسَتْخرُِجوا ِمْنُه ِحْلَيًة تـَْلَبُسونـََها َوتـََرى َوُهَو الَِّذي َسخََّر اْلَبْحَر لَِتْأُكُلوا ِمْنُه حلَْمًا 
 النحل ]14[ اْلُفْلَك َمَواِخَر ِفيِه َولَِتْبتَـُغوا ِمْن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 

ؤتیه مزیدا من فإذا شكر اإلنسان ربه على نعمه التي ال تحصى، فإن اهللا تعالى سی
 فیقول تعالى: ،فضلهنعمه و 

 إبراهيم ]7[َكَفْرُمتْ ِإنَّ َعَذاِيب َلَشِديٌد َوِإْذ تََأذََّن رَبُُّكْم لَِئْن َشَكْرُمتْ َألزِيَدنَُّكْم َولَِئْن  

 فتدبر: ،طي كل خیراته وبركاته للناسإن اإلفساد في األرض، یجعل الكون ال یع

ْم َألَكُلوا ِمْن فـَْوِقِهْم َوِمنْ  َحتِْت  َوَلْو أَنـَُّهْم أَقَاُموا التـَّْورَاَة َواِإلِجنيَل َوَما أُنزَِل ِإلَْيِهْم ِمْن َرهبِِّ
ُهْم َساَء َما يـَْعَمُلوَن  ُهْم أُمٌَّة ُمْقَتِصَدٌة وََكِثٌري ِمنـْ  املائدة ]66[َأْرُجِلِهْم ِمنـْ

الحقیقة أن أنواع اإلفساد في األرض، التي بینتها "اآلیة القرآنیة" كثیرة، وما سبق 
 بیانه ما هو إال إشارات، تكتب فیها دراسات مستقلة. 
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 وخالصة القول:

یضع األصول، والقواعد العامة، التي تنطلق منها "اآلیة القرآنیة" عطاء لقد جاء 
األزمات ٕادارة و  ،التحدیات هةواجوضع لمالتي ت ،ختلفةوالمناهج العلمیة الم ،البرامج

  .بحكمة وسالم

على أهمیة استلهام عطاء "اآلیة القرآنیة"، لمواجهة  ،علماء المسلمین وقففهل 
الناس، إلى صراط ربهم المستقیم  بأیديعل في األخذ االتحدیات العصریة، ودورها الف

 ؟!الذي فیه سعادتهم في الدنیا واآلخرة

فیما عاشوا مع أزمة التخاصم قد الفرقة والمذهبیة،  ىأسر  ،كان علماء المسلمینٕاذا و 
الفرقة  من العطاء ما یخرجهم من ظلماتإلیهم،  "اآلیة القرآنیة"حمل لم تبینهم..، فهل 

  إلى نور الوحدة والوفاق؟!والتخاصم، 
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 "اآلیة القرآنیة"خصائص 

اآلفاق  آیاتو  ،الذكر الحكیم تآیاوالكون، بین  القرآنالتفاعل الحي بین إن 
، وآیته الدالة اهللا یقینا كالمهو القرآن هذا  أنالتي تثبت  العلمیةالحقائق من ..، األنفسو 

بالظن على صدق رسوله، علیه السالم، إلى یوم الدین. هذه الحقائق التي ال تثبت 
  .البراهین قطعیة الثبوت عن اهللا تعالىبوالروایات..، وٕانما 

على أساس "محمدا رسول اهللا"، أن و  ،"أال إله إال اهللاشهادة "الذي أقام  ،مسلالمإن 
أن یقیم إیمانه بصدق هذا القرآن، وأنه حقا كالم اهللا تعالى..، على علیه هذا التفاعل، 

إلهیة حجة و  ،"آیة قرآنیة" هجعلتخصائص أساس ما تمیز به، عن سائر الكتب، من 
 إلى یوم الدین. على العالمین 

"اآلیة القرآنیة" تعادل خصائص الكون من حولنا، والتي خصائص لحقیقة أن او 
  بعض هذه الخصائص، المتعلقة بصورة مباشرةسنكتفي بدراسة یصعب حصرها، لذلك 

 :أنه ،ومنها ، الذي توجه له الشبهات،"النص التشریعي اإللهيـ "ب

 كتاب اهللا أوال: 

 وحي إلهي ثانیا: 

 وذكر حكیم ثالثا: 

 تنزیل رب العالمین: رابعا

 بلسان عربي مبین  خامسا:

 یتلى على الناسسادسا: 

 الهادي إلى صراط اهللا المستقیم :سابعا

 واجب االتباع: ثامنا
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 اهللا كتاب :أوال

 واشتقاقه من كتب بمعنى جمع وضم ،كلمة كتاب على وزن فعال بمعنى المكتوب
محمد، علیه السالم، أن  لى رسولهجمع أوراقه وحروفه. ولقد أمر اهللا تعاألن الكتاب تُ 

وجعله ال یأتیه الباطل من بین یدیه وال من خلفه  ،في كتابنصوص آیته القرآنیة یدون 
، مما اقتضاه عصر التنزیل ولم یجعل ذلك لغیره ،حجة اهللا على الناس إلى یوم الدین

 واكتمال الدین. 

 نشاهده أمامنا.  كامال اكتاباره باعتبلذلك بدأ اهللا كتابه، بعد الفاتحة، باإلشارة إلیه 

 البقرة ]2[َذِلَك اْلِكَتاُب ال رَْيَب ِفيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقَني  ]1[امل 

 :، فتدبرسنة جمیع الرسل اإللهي" في كتاب، يشریعت"النص الإن تدوین 

َمَعُهْم اْلِكَتاَب بِاحلَْقِّ يَن َوأَنَزَل َكاَن النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة فـَبَـَعَث اللَُّه النَِّبيَِّني ُمَبشِّرِيَن َوُمنِذرِ 
أُوتُوُه ِمْن بـَْعِد َما  لَِيْحُكَم بـَْنيَ النَّاِس ِفيَما اْختَـَلُفوا ِفيِه َوَما اْختَـَلَف ِفيِه ِإالَّ الَِّذينَ 
نَـُهْم فـََهَدى اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِلَما اْختَـَلُفو  ا ِفيِه ِمْن احلَْقِّ بِِإْذنِِه َجاَءتْـُهْم اْلبَـيـَِّناُت بـَْغيًا بـَيـْ

 البقرة ]213[َمْن َيَشاُء ِإَىل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم َواللَُّه يـَْهِدي 

َنا ِيف األَْلَواِح ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َمْوِعَظًة َوتـَْفِصيًال ِلُكلِّ َشْيٍء َفُخْذَها ِبُقوٍَّة َوْأُمْر َلُه  وََكَتبـْ
 األعراف ]145[َسُأرِيُكْم َداَر اْلَفاِسِقَني قـَْوَمَك يَْأُخُذوا بَِأْحَسِنَها 

 َما َكاَن لَِبَشٍر َأْن يـُْؤتَِيُه اللَُّه اْلِكَتاَب َواحلُْْكَم َوالنُّبُـوََّة ُمثَّ يـَُقوَل لِلنَّاِس ُكونُوا ِعَبادًا ِيل 
 ]79[َتاَب َوِمبَا ُكنُتْم َتْدُرُسوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَلِكْن ُكونُوا رَبَّانِيَِّني ِمبَا ُكْنُتْم تـَُعلُِّموَن اْلكِ 

 آل عمران

ِل الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّيبَّ األُمِّيَّ الَِّذي جيَُِدونَُه َمْكُتوبًا ِعْنَدُهْم ِيف التـَّْورَاِة َواِإلِجني
َهاُهْم َعْن اْلُمنَكِر َوحيُِلُّ َهلُْم الطَّ  يَِّباِت َوُحيَرُِّم َعَلْيِهْم اْخلََباِئَث يَْأُمُرُهْم بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

ُهْم ِإْصَرُهْم َواَألْغالَل الَِّيت َكاَنْت َعَلْيِهْم َفالَِّذيَن آَمُنوا بِِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه  َوَيَضُع َعنـْ
 األعراف ]157[الَِّذي أُنزَِل َمَعُه أُْولَِئَك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن  َواتـَّبَـُعوا النُّورَ 
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، فكان حجة على أهل في التوراة واإلنجیل ،خبر بعثة رسوله محمداهللا حفظ د لق

في كتاب  نیجب أن یدوّ  ،العلم الذي یرجى توارثهالكتاب في عصر الرسالة. لذلك فإن 
 شاء أن یحفظ، على مر العصور، لیقیم حجته على الناس. ثم یحفظ اهللا منه ما

 ]3[اقْـَرْأ َوَربَُّك اَألْكَرُم  ]2[َخَلَق اِإلنَساَن ِمْن َعَلٍق  ]1[اقْـَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق 
 العلق ]5[َعلََّم اِإلنَساَن َما َملْ يـَْعَلْم  ]4[الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم 

ولكن یبدو أن قضیة العلم بوجوب تدوین النص التشریعي اإللهي فور نزوله تحتاج 
 إلى قلوب حیة، آلیاتها غیر مغیبة:

بـَُّروا آيَاتِِه َولَِيَتذَكََّر أُْولُوا األَْلَباِب     ص ]29[ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ

 لقد جاء القرآن لینسخ كل الكتب الدینیة، ویكشف عما أصابها من تحریف وتزویر. 

َهَذا ِمْن ِعْنِد اللَِّه لَِيْشتَـُروا ِبِه َمثَنًا قَِليالً  اْلِكَتاَب بِأَْيِديِهْم ُمثَّ يـَُقولُونَ َيْكُتُبوَن  فـََوْيٌل لِلَِّذينَ 
 البقرة ]79[َهلُْم ِممَّا َيْكِسُبوَن  فـََوْيٌل َهلُْم ِممَّا َكَتَبْت أَْيِديِهْم َوَوْيلٌ 

تشریعیا صا نرسوله اهللا، أو إلى أن ینسب إلى ه، رَ دبّ تَ من جرؤ ی ال ،إنه تحذیر إلهي
 .تعالى أنه من عند اهللادل بذاته على الذي غیر 

 الشورى ]17[ اللَُّه الَِّذي أَنـَْزَل اْلِكَتاَب بِاحلَْقِّ َواْلِميزَاَن َوَما يُْدرِيَك َلَعلَّ السَّاَعَة َقرِيبٌ 

 :ماذا قال اهللا تعالى، بعد ثالث آیات، محذراتدبر ثم 

يِن َما ملَْ يَْأذَ  نَـُهْم أَْم َهلُْم ُشرََكاُء َشَرُعوا َهلُْم ِمْن الدِّ ْن بِِه اللَُّه َوَلْوال َكِلَمُة اْلَفْصِل َلُقِضَي بـَيـْ
 الشورى ]21[َوِإنَّ الظَّاِلِمَني َهلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم 

نصوص الدین اإللهي، وحجیتها، ال تخضع مطلقا الجتهادات البشر، ومدارسهم  إن
 المذهبیة، في التصحیح والتضعیف، إنها تقوم على الحجة والبرهان:

ُدوِن اللَِّه أَُروِين َماَذا َخَلُقوا ِمْن اَألْرِض أَْم َهلُْم ِشْرٌك ِيف ْل أََرأَيـُْتْم َما َتْدُعوَن ِمْن قُ  
 األحقاف ]4[اِئْـُتوِين ِبِكَتاٍب ِمْن قـَْبِل َهَذا أَْو أَثَارٍَة ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقَني  السََّمَواتِ 
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 :على اهللا إال الحق ا، أال یقولو سلإنه میثاق جمیع األنبیاء والر 

َفَخَلَف ِمْن بـَْعِدِهْم َخْلٌف َورِثُوا اْلِكَتاَب يَْأُخُذوَن َعَرَض َهَذا اَألْدَىن َويـَُقولُوَن َسيـُْغَفُر 
ولُوا َعَلى لََنا َوِإْن يَْأهِتِْم َعَرٌض ِمثْـُلُه يَْأُخُذوُه َأملَْ يـُْؤَخْذ َعَلْيِهْم ِميثَاُق اْلِكَتاِب َأْن ال يـَقُ 

ٌر لِلَِّذيَن يـَتـَُّقوَن أََفال تـَْعِقُلوَن  اُر اآلِخَرُة َخيـْ   ]169[اللَِّه ِإالَّ احلَْقَّ َوَدَرُسوا َما ِفيِه َوالدَّ
ویخاطب اهللا تعالى رسوله الخاتم محمدا، علیه السالم، مبینا هذه الحقیقة، حتى ال 

 یقع أتباعه فیما وقع فیه أهل الكتب السابقة.

ُهْم  ُمثَّ  ُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمنـْ ُهْم ظَاِملٌ لِنَـْفِسِه َوِمنـْ َنا ِمْن ِعَباِدنَا َفِمنـْ أَْوَرثـَْنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصطََفيـْ
 فاطر ]32[َساِبٌق بِاْخلَيـْرَاِت بِِإْذِن اللَِّه َذِلَك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبُري 

فهل بّین اهللا تعالى أن أتباع یل، یرثه المسلمون جیال بعد جسالذي إن "الكتاب" هو 
 غیر النص القرآني؟!  "كتاب"نصا مدونا في أیضا رسوله الخاتم علیه السالم، سیرثون 

 األنعام ]155[َوَهَذا ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ُمَباَرٌك فَاتَِّبُعوُه َواتـَُّقوا َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُوَن 

 :تعالىل اق، لذلك وال اتباع بدون إعمال آلیات عمل القلب

 حممد ]24[أََفال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن أَْم َعَلى قـُُلوٍب أَقْـَفاُهلَا 

 النساء ]82[أََفال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْريِ اللَِّه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتالفاً َكِثرياً 

تعالى  اهللا أمرإللهیة، التي شریعة اأحكام الاحتوت نصوص "اآلیة القرآنیة" لقد و 
یتمسكوا بالعمل بها، فهل أمر اهللا باتباع نصوص غیرها، مما أوحاه إلى أن الناس 

 رسوله، في فترة التنزیل واكتمال الدین؟! 

 تدبر هذه المجموعة من اآلیات:

َر اللَِّه أَبـَْتِغي َحَكمًا َوُهَو الَِّذي أَنَزَل ِإلَْيُكْم اْلِكَتاَب مُ  َناُهْم أَفـََغيـْ َفصًَّال َوالَِّذيَن آتـَيـْ
  ]114[اْلِكَتاَب يـَْعَلُموَن أَنَُّه ُمنَـزٌَّل ِمْن َربَِّك بِاحلَْقِّ َفال َتُكوَننَّ ِمْن اْلُمْمَرتِيَن 

َل ِلَكِلَماتِِه َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم    ]115[َوَمتَّْت َكِلَمُة رَبَِّك ِصْدقاً َوَعْدالً ال ُمَبدِّ

80 



 
ُتِطْع َأْكثـََر َمْن ِيف اَألْرِض ُيِضلُّوَك َعْن َسِبيِل اللَِّه ِإْن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ  َوِإنْ 

 األنعام ]116[َخيُْرُصوَن 

ذُِكَر  َفُكُلوا ِممَّا ]117[ُهَو أَْعَلُم َمْن َيِضلُّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن ِإنَّ َربََّك 
  ]118[اْسُم اللَِّه َعَلْيِه ِإْن ُكنُتْم ِبآيَاتِِه ُمْؤِمِنَني 

َوَما َلُكْم َأالَّ تَْأُكُلوا ِممَّا ذُِكَر اْسُم اللَِّه َعَلْيِه َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما َحرََّم َعَلْيُكْم ِإالَّ َما 
َوائِِهْم ِبَغْريِ ِعْلٍم ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْعَتِديَن اْضطُرِْرُمتْ ِإلَْيِه َوِإنَّ َكِثريًا لَُيِضلُّوَن بَِأهْ 

 األنعام ]119[

اإللهیة، لیتخذ  كتبتزیین تحریف ال ،الرسلیحاول جاهدا، مع أتباع  الشیطانلكن و 
 . ومن هذه التحریفات قولهم:الذي أنزله اهللادین غیر ال ،األتباع هذا التحریف دینا

َنا النَّاُر ِإالَّ أَيَّاماً َمْعُدوَدًة ُقْل أَاختََّْذُمتْ ِعْنَد اللَِّه َعْهداً فـََلْن ُخيِْلَف اللَُّه َعْهَدُه َوقَالُوا َلْن متََ  سَّ
 البقرة ]80[أَْم تـَُقولُوَن َعَلى اللَِّه َما ال تـَْعَلُموَن 

نَـُهْم ُمثَّ يـَتَـَوىلَّ َأملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن أُوتُوا َنِصيباً ِمْن اْلِكَتاِب يُْدَعْوَن  ِإَىل ِكَتاِب اللَِّه لَِيْحُكَم بـَيـْ
ُهْم َوُهْم ُمْعِرُضوَن  َذِلَك بِأَنـَُّهْم َقالُوا َلْن َمتَسََّنا النَّاُر ِإالَّ أَيَّامًا َمْعُدوَداٍت  ]23[َفرِيٌق ِمنـْ

 آل عمران ]24[َوَغرَُّهْم ِيف ِديِنِهْم َما َكانُوا يـَْفتَـُروَن 

إلى اهللا تعالى، آیة رسوله القرآنیة، التي حملت نصوص الشریعة اإللهیة إن كتاب 
كتاب الوحید الهو لذلك كان . إلى یوم الدین على الناسوالذي جعله اهللا حجة  ،لعالمینا

  .، أو حتى المستهزئنصوص آیاته منكریكفر الذي 

ْعُتْم  آيَاِت اللَِّه ُيْكَفُر هِبَا َوُيْستَـْهَزأُ هِبَا َفال تـَْقُعُدوا َوَقْد نـَزََّل َعَلْيُكْم ِيف اْلِكَتاِب َأْن ِإَذا مسَِ
َن َمَعُهْم َحىتَّ َخيُوُضوا ِيف َحِديٍث َغْريِِه ِإنَُّكْم ِإذاً ِمثْـُلُهْم ِإنَّ اللََّه َجاِمُع اْلُمَناِفِقَني َواْلَكاِفرِي

يعاً   النساء ]140[ِيف َجَهنََّم مجَِ

یخوض في محتوى كتاب  أو ،من ینكرم صریح بكفر حك ،هل هناك في كتاب اهللاو 
 من كتب البشر، التي صنعتها أیدیهم، ومذاهبهم المختلفة؟!
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 إن اهللا تعالى لم یجعل من أصول اإلیمان، أن یؤمن الناس بغیر الكتاب اإللهي.

َناُهْم ِبِكَتاٍب َفصَّْلَناُه َعَلى ِعْلٍم ُهًدى َوَرْمحًَة ِلَقْوٍم يـُؤْ   األعراف ]52[ِمُنوَن َوَلَقْد ِجئـْ

 :ةأن یؤمنوا بغیر الكتب اإللهیبوجه عام، الناس، تعالى ولم یأمر اهللا 

ي يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه َواْلِكَتاِب الَِّذي نـَزََّل َعَلى َرُسولِِه َواْلِكَتاِب الَّذِ 
لَِّه َوَمالِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه َواْليَـْوِم اآلِخِر فـََقْد َضلَّ َضالالً أَنَزَل ِمْن قـَْبُل َوَمْن َيْكُفْر بِال

 النساء ]136[بَِعيداً 

ن اإلیمان بالرسل یعني اإلیمان بما نسبه الرواة والمحدثون إلیهم من إ :أما أن یقال
روایات، كل حسب مدرسته في التصحیح، والتضعیف..، فهذا ادعاء لم یستطع 

 ه، عبر قرون من الزمان، أن یقیموا الدلیل على صحته!! أصحاب

 من لدن حكیم خبیر.فصلت أحكمت آیاته، ثم  كتاب "التشریعي اإللهي نصال"إن 

 هود ]1[الر ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آيَاتُُه ُمثَّ ُفصَِّلْت ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َخِبٍري 

ه یخرج الناس من من خصائصه أنكتاب إلهي،  ،"التشریعي اإللهي نصال"إن 
 بإذن ربهم.الظلمات إلى النور، 

ْم ِإَىل ِصرَاِط اْلعَ  زِيِز الر ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه إِلَْيَك لُِتْخرَِج النَّاَس ِمْن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّوِر بِِإْذِن َرهبِِّ
 إبراهيم ]1[احلَِْميِد 

 .بیان لكل شيءفیه كتاب إلهي،  ،"التشریعي اإللهي نصال"إن 

َنا ِبَك َشِهيدًا َعَلى َهُؤالء َونـَزَّْلَنا  َويـَْوَم نـَبـَْعُث ِيف ُكلِّ أُمٍَّة َشِهيدًا َعَلْيِهْم ِمْن أَنُفِسِهْم َوِجئـْ
َياناً ِلُكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْمحًَة َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمنيَ   النحل ]89[ َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ

 "َشِهیدًا َعَلى َهؤُالء" :على قومه الى بشهادة رسول اهللابین إخبار اهللا تع تدبر العالقة
 ."اْلِكَتاَب ِتْبَیانًا ِلُكلِّ َشْيءٍ .." :وبین موضوع هذه الشهادة

ولو أن موضوع هذه الشهادة، كان یشمل نصا تشریعا ثانیا باسم "األحادیث النبویة" 
تتساوى كي  ،لرسالةعصر افي هذه األحادیث، كما وكیفا، ن دوّ تأن  المنطقيلكان من 

 مجاءوا من بعدهمن على رسول، و المن عاصروا على مع كتاب اهللا تعالى،  احجیته
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 كامل!!تام والتتحقق الشهادة على وجهها الوبذلك 

 ونیعلم الناس، أمام حاضرٍ  نصٍ كانت على ، علیه السالم، إن شهادة رسول اهللا
  .حدوده وعدد كلماته

لیقوم  ر نقص وال تحریفتاما كامال من غیول اهللا رسقد بلغه هذا النص ال شك أن و 
  .بتفعیل شهادتهم على العالمین على أساسه، من بعده، المسلمون

للطعن  ال یجد المشهود علیهم مجاالف ،وهنا تظهر حكمة الحفظ اإللهي لهذا النص
  .فیه إلى یوم الدین

م، ثم یترك رسول یمكن لنص تشریعي إلهي، ینزل به جبریل علیه السالهل  والسؤال:
، فیأتي المحدثون بعد قرن ونصف قرن ..، وكذلك خلفاؤه الراشدون من بعدهتدوینه اهللا

 من الزمان، لیقوموا هم بموضوع هذه الشهادة حسب مدارسهم المذهبیة المختلفة؟!

 إن ما نزل به الروح األمین على قلب رسول اهللا، هذه بعض خصائصه:

ِس ِمْن رَبَِّك بِاحلَْقِّ لِيُثَبَِّت الَِّذيَن آَمُنوا َوُهًدى َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمَني ُقْل نـَزََّلُه ُروُح اْلُقدُ 
 النحل ]102[

ُمثَّ  اللَُّه نـَزََّل َأْحَسَن احلَِْديِث ِكَتابًا ُمَتَشاهِبًا َمثَاِينَ تـَْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الَِّذيَن َخيَْشْوَن َربـَُّهمْ 
قـُُلوبـُُهْم ِإَىل ِذْكِر اللَِّه َذِلَك ُهَدى اللَِّه يـَْهِدي ِبِه َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْضِلْل تَِلُني ُجُلوُدُهْم وَ 

 الزمر ]23[اللَُّه َفَما َلُه ِمْن َهاٍد 

ُهَو الَِّذي أَنـَْزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آيَاٌت ُحمَْكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَاٌت 
َنِة َوابِْتَغاَء تَْأِويِلِه َومَ َفأَ  ا يـَْعَلُم مَّا الَِّذيَن ِيف قـُُلوهِبِْم َزْيٌغ فـََيتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه ابِْتَغاَء اْلِفتـْ

كَُّر ِإالَّ أُْولُوا تَْأِويَلُه ِإالَّ اللَُّه َوالرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلِم يـَُقولُوَن آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربـَِّنا َوَما َيذَّ 
 آل عمران ]7[األَْلَباِب 

ُلوَها َعَلْيَك بِاحلَْقِّ فَِبَأيِّ َحِديٍث بـَْعَد اللَِّه َوآيَاتِِه يـُْؤِمُنوَن    ]6[تِْلَك آيَاُت اللَِّه نـَتـْ
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َلى َعَلْيِه ُمثَّ ُيِصرُّ ُمسْ  ]7[َوْيٌل ِلُكلِّ أَفَّاٍك أَثِيٍم  َتْكِرباً َكَأْن ملَْ َيْسَمْعَها َيْسَمُع آيَاِت اللَِّه تـُتـْ
 اجلاثية ]8[فـََبشِّْرُه ِبَعَذاٍب أَلِيٍم 

ِبَني   املرسالت ]50[ فَِبَأيِّ َحِديٍث بـَْعَدُه يـُْؤِمُنونَ  ]49[َوْيٌل يـَْوَمِئٍذ لِْلُمَكذِّ
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، كیف وهو الهادي إلى عوج یكون لهإن "النص التشریعي اإللهي" یستحیل أن 

 ؟!صراط اهللا المستقیم

 الكهف ]1[احلَْْمُد لِلَِّه الَِّذي أَنَزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب وََملْ َجيَْعْل َلُه ِعَوَجا 

، هو الكتاب الذي سیشتكي رسول اهللا قومه أنهم اتخذوه إن "النص التشریعي اإللهي"
ذا مهجورا، فهل بلغهم غیر القرآن، فهجروا القرآن، وتمسكوا بأحادیثه النبویة؟! تدبر ه

 السیاق القرآني المحكم:

  ]27[َويـَْوَم يـََعضُّ الظَّاِملُ َعَلى يََدْيِه يـَُقوُل يَا لَْيَتِين اختََّْذُت َمَع الرَُّسوِل َسِبيالً 

ْذ ُفالنًا َخِليًال  ايَا َويـَْلت َلَقْد َأَضلَِّين َعْن الذِّْكِر بـَْعَد ِإْذ َجاَءِين وََكاَن  ]28[لَْيَتِين ملَْ َأختَِّ
  ]29[لشَّْيطَاُن ِلِإلنَساِن َخُذوالً ا

  ]30[َوقَاَل الرَُّسوُل يَا َربِّ ِإنَّ قـَْوِمي اختََُّذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجوراً 

  ]31[وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنِيبٍّ َعُدّواً ِمْن اْلُمْجرِِمَني وََكَفى ِبَربَِّك َهاِدياً َوَنِصرياً 

َفُروا َلْوال نـُزَِّل َعَلْيِه اْلُقْرآُن ُمجَْلًة َواِحَدًة َكَذِلَك لِنُثَبَِّت بِِه فـَُؤاَدَك َوَرتـَّْلَناُه َوقَاَل الَِّذيَن كَ 
 الفرقان ]32[تـَْرتِيالً 

ال یصح إسالم المرء، إال إذا كان على بینة بطبیعة وخصائص نصوص الدین  إنه
عالى، فهل یمكن أن ینزل اهللا تعالى اإللهي واجبة االتباع، وأنها الحق المنزل من اهللا ت

 على رسوله نصوص شریعة على غیر صفة الحق الذي نزل به القرآن؟!

َا يـََتذَكَُّر أُْوُلوا األَْلَبا َا أُنزَِل إِلَْيَك ِمْن رَبَِّك احلَْقُّ َكَمْن ُهَو أَْعَمى ِإمنَّ  بِ أََفَمْن يـَْعَلُم أَمنَّ
 الرعد  ]19[

اإللهي"، الذي أنزله اهللا على رسوله النص التشریعي یان أن "كفي هذه اآلیات، لبتأال 
محمد، علیه السالم، وجعله آیته العالمیة الدالة على صدق بالغه عن اهللا  یستحیل أن 
یكون غیر القرآن العظیم، الذي حفظه اهللا في كتاب ال یأتیه الباطل من بین یدیه وال من 

 خلفه؟!
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 ي إلهيوح :ثانیا

من  أو ،إما أن یكون وحیا ،أن كالمه مع البشر ،في كتابه الحكیمالى تعلقد بین اهللا 
 .أو بإرسال ملك رسول ،وراء حجاب

َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأْن يَُكلَِّمُه اللَُّه ِإالَّ َوْحيًا أَْو ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب أَْو يـُْرِسَل َرُسوًال فـَُيوِحَي 
َنا ِإلَْيَك ُروحًا ِمْن أَْمرِنَا َما ُكْنَت  ]51[ِكيٌم بِِإْذنِِه َما َيَشاُء ِإنَُّه َعِليٌّ حَ  وََكَذِلَك أَْوَحيـْ

َتْدرِي َما اْلِكَتاُب َوال اِإلميَاُن َوَلِكْن َجَعْلَناُه نُورًا نـَْهِدي ِبِه َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِدنَا َوِإنََّك 
 الشورى ]52[لَتَـْهِدي ِإَىل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم 

محمد  الذي أنزل هذا القرآن على قلب رسولهالملك الرسول أن تعالى  اهللاولقد بین 
  .هو الروح األمینعلیه السالم، 

َعَلى قـَْلِبَك لَِتُكوَن ِمْن  ]193[نـََزَل ِبِه الرُّوُح اَألِمُني  ]192[َوِإنَُّه لَتَـْنزِيُل َربِّ اْلَعاَلِمَني 
 الشعراء ]195[ بِِلَساٍن َعَرِيبٍّ ُمِبنيٍ  ]194[اْلُمنِذرِيَن 

 .علیه السالم ،جبریلهو  الروح األمینهذا أن  سبحانهبین ثم 

قًا ِلَما بـَْنيَ َيَدْيِه َوهُ  ًدى ُقْل َمْن َكاَن َعُدّوًا ِجلِْربِيَل فَِإنَُّه نـَزََّلُه َعَلى قـَْلِبَك بِِإْذِن اللَِّه ُمَصدِّ
 البقرة ]97[َوُبْشَرى لِْلُمْؤِمِنَني 

من ربه أیضًا كان یتلقى  ،أن رسول اهللا ،علم الیقینیعلم  ،ب اهللإان المتدبر لكتاو 
قد یسبق ف، یتعلق بمواقف وأحداث فترة التنزیل واكتمال الدین ،القرآني نصغیر ال وحیاً 

ثم ما شاء  الدینشأن من شئون  يفي أ ،وبین رسولهتعالى نزول القرآن اتصال بین اهللا 
 .اقرآنی اوحیبعد ذلك نزل به ین موضوع هذا االتصال، م"اآلیة القرآنیة"، تضمنه تاهللا أن 

 :قول اهللا تعالى مثال ذلك

نَّ اللََّه ِإْذ يُرِيَكُهْم اللَُّه ِيف َمَناِمَك قَِليًال َوَلْو َأرَاَكُهْم َكِثرياً َلَفِشْلُتْم َولَتَـَناَزْعُتْم ِيف اَألْمِر َوَلكِ 
 األنفال ]43[َسلََّم ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر 

 وتدبر قوله تعالى:
86 



 
ِقَني َلَقْد َصَدَق اللَُّه َرُسوَلُه الرُّْؤيَا بِاحلَْقِّ لََتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد احلَْرَاَم ِإْن َشاَء اللَُّه آِمِنَني ُحمَلِّ 

َك فـَْتحًا َقرِيباً رُُءوَسُكْم َوُمَقصِّرِيَن ال َختَافُوَن فـََعِلَم َما ملَْ تـَْعَلُموا َفَجَعَل ِمْن ُدوِن َذلِ 
 الفتح ]27[

أوال رؤیا منامیة، ثم نزلت  اآلیات أن اهللا تعالى أرى رسوله محمداً هذه یفهم من 
  والعبرة منها، دون تفصیل لها.  ،بعدها هذه اآلیات تخبر عن موضوع هذه الرؤیا

ر وقد تنتشالكرام،  هتفصیالت هذه الرؤیا لصحب، علیه السالم، وقد یحكى رسول اهللا
واجب  اإلهی یاتشریع اولیس نصوتراث دیني،  ،یاتاثم تتناقلها األجیال كرو  ،بینهم

 .االتباع

 :اهللا رسوله بعدم السماح للمنافقین بالخروج معه طلبا للغنائم مرلقد أو 

لُوا  َسيَـُقوُل اْلُمَخلَُّفوَن ِإَذا انطََلْقُتْم ِإَىل َمَغاِمنَ لَِتْأُخُذوَها َذُرونَا نـَتَِّبْعُكْم يُ  رِيُدوَن َأْن يـَُبدِّ
 َكالَم اللَِّه ُقْل َلْن تـَتَِّبُعونَا َكَذِلُكْم قَاَل اللَُّه ِمْن قـَْبُل َفَسيَـُقولُوَن َبْل َحتُْسُدونـََنا َبْل َكانُوا ال

 الفتح ]15[يـَْفَقُهوَن ِإالَّ قَِليالً 

ت بین كما حدثت حوارا ،یفهم من السیاق أنه قد حدث بین اهللا ورسوله اتصالف
بعدها وحیا قرآنیا بخالصة ومحصلة ما شاءت تعالى ثم أنزل اهللا  ،..رسول والمنافقینال

  .عصر الرسالة حكمته أن تتضمنه رسالته من أحداث

وفي موضع آخر یبین القرآن الكریم أن المسلمین، في عصر الرسالة كانوا یستقبلون 
 ن الحكمة من تغییرها.وٕانما أخبرنا فقط ع ،قبلة لم یخبرنا اهللا عن مكانها

َها ُقْل لِلَِّه اْلَمْشِرُق َوالْ  َلِتِهْم الَِّيت َكانُوا َعَليـْ َمْغِرُب َسيَـُقوُل السَُّفَهاُء ِمْن النَّاِس َما َوالَُّهْم َعْن ِقبـْ
ونُوا ُشَهَداَء وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِتكُ  ]142[يـَْهِدي َمْن َيَشاُء ِإَىل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم 

َها ِإالَّ لِنَـْعَلمَ  َلَة الَِّيت ُكنَت َعَليـْ َمْن  َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيدًا َوَما َجَعْلَنا اْلِقبـْ
ى اللَُّه َوَما َكاَن يـَتَِّبُع الرَُّسوَل ِممَّْن يَنَقِلُب َعَلى َعِقبَـْيِه َوِإْن َكاَنْت َلَكِبريًَة ِإالَّ َعَلى الَِّذيَن َهدَ 

 البقرة ]143[اللَُّه لُِيِضيَع ِإميَاَنُكْم ِإنَّ اللََّه بِالنَّاِس َلَرُءوٌف َرِحيٌم 
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ثم تحویل القبلة قبل  ،وحوارات ومجادالت ،قد حدثت مواقف كثیرة في أنه ال شكو 

 نزل الوحي القرآني بما یجب على الناس معرفته في هذه المسألة. 

وال  ،ال یتعلق بها أمروهي مسألة ، مسألةهذه الن حول یالمسلمماء علولقد اختلف 
بإنزال وحیه القرآني بما  ،وقد رحمنا اهللا من البحث والخوض فیها ،یتوقف علیها حكم

 .یجب علینا أن نعلمه بشأنها

ول قبلة كان المسلمون األُ  ةمعرفة أیمن ما الذي سیعود على المسلمین ثم 
  !؟الدلیل على النسخ..، وما ت أم لم تنسخوهل نسخ ..،یستقبلونها

واستقبل عصر التنزیل واكتمال الدین،  ،في عصر الرسالةالقضیة انتهت لقد 
  .وٕالى یوم الدین ،..نا هذاإلى یومیزالون یستقبلونه  الالمسلمون المسجد الحرام، و 

لَ  ًة تـَْرَضاَها فـََولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد َقْد نـََرى تـََقلَُّب َوْجِهَك ِيف السََّماِء فـََلنـَُولِّيَـنََّك ِقبـْ
قُّ احلَْرَاِم َوَحْيُث َما ُكنُتْم فـََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه َوِإنَّ الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب لَيَـْعَلُموَن أَنَُّه احلَْ 

ْم َوَما اللَُّه ِبَغاِفٍل َعمَّا يـَْعَمُلوَن   لبقرة ]144[ِمْن َرهبِِّ

الوحي ته جاء بخالصما غیر  ،اتباعمعرفة، وال المؤمنین هللا تعالى لم یطلب من اإن 
الذي من التراث الدیني هو فنقله الرواة من أخبار أخرى، ما أما ، المسألة هذهفي  القرآني

 واجبة االتباع. إلهیة یحمل شریعة ال 

قد لسالم، ، علیه ارسول اهللا أزواجوفي موضع آخر یبین القرآن الكریم أن إحدى 
  .بیتالثم انتشر هذا الحدیث بین أهل  ،أفشت حدیثا دار بینها وبین رسول اهللا

، علیه رسولهأوال تعالى أخذ مساحة زمنیة یتداول فیها. فأخبر اهللا قد  وال شك أنه
أن یشمله سبحانه بما شاء  اقرآنی ابعد ذلك وحیأنزل ، ثم أزواجهبما حدث من السالم، 

 تدبر قول اهللا تعالى في سورة التحریم: .خبار عن هذه الواقعةكتابه الحكیم من أ

َضُه َوِإْذ َأَسرَّ النَِّيبُّ ِإَىل بـَْعِض َأْزَواِجِه َحِديثًا فـََلمَّا نـَبََّأْت ِبِه َوَأْظَهَرُه اللَُّه َعَلْيِه َعرََّف بـَعْ 
  ]3[َأَك َهَذا قَاَل نـَبََّأِين اْلَعِليُم اْخلَِبُري َوَأْعَرَض َعْن بـَْعٍض فـََلمَّا نـَبََّأَها ِبِه َقاَلْت َمْن أَنـْبَ 

لقد كانت تصرفات رسول اهللا الیومیة، فیما عدا الوحي القرآني، تخضع للقانون 
 . ویشیر القرآن إلى ذلك في كثیر من آیاته.البشريفي أعلى مراتب الكمال  ،البشري
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نـَْيا َواللَُّه َما َكاَن لَِنِيبٍّ َأْن َيُكوَن َلُه َأْسَرى َحىتَّ  يـُْثِخَن ِيف اَألْرِض تُرِيُدوَن َعَرَض الدُّ

 األنفال ]67[ يُرِيُد اآلِخَرَة َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيمٌ 

َوَما َكاَن لَِنِيبٍّ َأْن يـَُغلَّ َوَمْن يـَْغُلْل يَْأِت ِمبَا َغلَّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة ُمثَّ تـَُوىفَّ ُكلُّ نـَْفٍس َما  
 آل عمران ]161[ ال يُْظَلُمونَ َكَسَبْت َوُهْم 

َما َكاَن لِلنَِّيبِّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َأْن َيْستَـْغِفُروا لِْلُمْشرِِكَني َوَلْو َكانُوا أُْوِيل قـُْرَىب ِمْن بـَْعِد َما 
َ َهلُْم أَنـَُّهْم َأْصَحاُب اجلَِْحيمِ   التوبة ]113[ تـَبَـنيَّ

 ا َأَحلَّ اللَُّه َلَك تـَْبَتِغي َمْرَضاَة أَْزَواِجَك َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيمٌ يَا أَيـَُّها النَِّيبُّ ِملَ ُحتَرُِّم مَ 
 التحرمي ]1[

رسول اهللا  ةصفغلب علیه تبین رسول اهللا وقومه، قد  ،إن التفاعل االجتماعي
"آیته القرآنیة"، كتفعیل وتصدیق في  هویثبتذلك، یصحح نزل الوحي القرآني، لفیة، بشریال

 ى:لقوله تعال

َا ِإَهلُُكْم ِإَلٌه َواِحٌد َفَمْن َكاَن يـَْرُجوا ِلَقاَء رَبِّهِ  َا أَنَا َبَشٌر ِمثْـُلُكْم يُوَحى ِإَيلَّ أَمنَّ فـَْليَـْعَمْل  ُقْل ِإمنَّ
 الكهف ]110[َربِِّه َأَحداً  َعَمًال َصاِحلاً َوال ُيْشرِْك ِبِعَباَدةِ 

من وحي قرآني هو علیه ما نزل ٕان و  ،كاملة غیر منقوصة تهرسالرسول اهللا غ لقد بلّ 
الرسالة عصر من مجموع تفاصیل وأحداث عصر "آیته القرآنیة"، شمله تما شاء اهللا أن 

لذلك تعهد اهللا تعالى  واتباعه، یجب على الناس معرفته، وهو ما التنزیل واكتمال الدین
 إلى یوم الدین. ذه "اآلیة القرآنیة"هنصوص  بحفظ

َل ِلَكِلَماتِِه َوَلْن جتََِد ِمْن ُدونِِه ُمْلَتَحداً  أُوِحيَ َواْتُل َما  ِإلَْيَك ِمْن ِكَتاِب َربَِّك ال ُمَبدِّ
 الكهف ]27[

وال شك أن  ،قرآني حيو من ربه اهللا مأمور أن یتلو على الناس ما أوحاه إلیه  فرسول
ه بأحادیث نعم، لقد تحدث رسول اهللا مع قومه وأهل بیت والتزموه. ،فعلوا ذلكقد  صحابته

نصوص هو وتدوینه بتالوته تعالى اهللا ه كثیرة، ال یشك في ذلك عاقل، ولكن الذي أمر 
تكذیب أو أو في یوم من األیام موضع اتهام  رسول اهللا كن كالمی، فلم "آیته القرآنیة"
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  .سواء كان ذلك قبل بعثته أو بعدها ،قومه منإعراض 

 وهوعلى أي أساس اتهم !عراض؟وهذا اإلمن قومه فمتى حدث هذا التكذیب إذن 
 یقول اهللا تعالى: !بالضالل والجنون؟

ِإْن  ]3[َوَما يـَْنِطُق َعْن اْهلََوى  ]2[َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى  ]1[َوالنَّْجِم ِإَذا َهَوى 
 النجم ]5[َعلََّمُه َشِديُد اْلُقَوى  ]4[ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى 

 ، وعرفوا حدیثههو صاحبهم الذي عرفوه جیداقومه عمره، فلقد مكث رسول اهللا بین 
ویعلمون جیدا أسلوبه..، وال شك أنهم عرفوا الفرق بین كالمه وكالم اهللا، إذن فلماذا لم 

 ؟!"َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى"والغواية،  واتهموه بالضالل یصدقوه

إال عندما نطق بالقرآن وأعلن أنه الغوایة، الضالل و ب، علیه السالم، رسول اهللالم یتهم 
 . رب العالمینرسول 

عن هواه "َوَما َیْنِطُق َعْن  القرآنهذا لم ینطق ب هوبین أن ،دافع عنهلذلك نزل القرآن ی
 . "عن وحي أوحاه اهللا إلیه "ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي ُیوَحىبه وٕانما نطق  ..،"اْلَهَوى

"َوَما َیْنِطُق َعْن قوله تعالى: فة من فهم وهناك من أتباع الفرق والمذاهب المختل
 !! مطلقةورة بص ،كالم نم، بمعنى: كل ما نطق به رسول اهللا "اْلَهَوى

وٕانما خاطب  ،اهللا تعالى لم یوجه خطابه أصًال للمؤمنینذلك أن ، وهذا فهم غیر سلیم
م هي ما الذین لم تكن قضیتهم مع رسول اهللا هي أحادیثه، وٕانما كانت قضیته المكذبین

  .نطق به رسول اهللا من قرآن، جاء ینسبه إلى اهللا تعالى

 !! فتنةالغلو فیها و  ،إیمانیة بدهیة ، علیه السالم،محبة رسول اهللاإن 

الذي أشارت إلیه سورة النجم، كان من أجل  ،إن موضع اتهام المشركین لرسول اهللا
إلى یوم  على العالمین ةحججعله اهللا قد ، به من وحي قرآنيتعالى ما اختصه اهللا 

  .الدین

الذي  ،علیه السالم ،جبریللالمشركین  ردا على اتهامذلك ولقد بینت سورة التكویر 
  تعالى:اهللا فیقول  ،رسول اهللانطق بهذا القرآن قبل أن ینطق به 
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 ]21[َمثَّ أَِمٍني  ُمطَاعٍ  ]20[ِذي قـُوٍَّة ِعْنَد ِذي اْلَعْرِش َمِكٍني  ]19[ِإنَُّه َلَقْوُل َرُسوٍل َكِرٍمي 

 التكوير ]22[َوَما َصاِحُبُكْم ِمبَْجُنوٍن 

أن القضیة لبیان  ،اهللابعد قسم بآیات ، جاء "َرُسوٍل َكِریمٍ  ِإنَُّه َلَقْولُ "قوله تعالى: إن 
قضیة كانت  ،فیهاالقرآن یبین وجه الحق نزل التي كانت محل جدل وٕانكار، والتي 

ِإنَُّه " فهو الذي یعود إلیه الضمیر، علیه السالم، بریلجبه نزل الوحي القرآني، الذي 
 ".َوَما َصاِحُبُكْم ِبَمْجُنونٍ "رسول في قوله تعالى: ال.."، ثم جاء بعد ذلك الدفاع عن َلَقْولُ 

 :تدبر قول اهللا تعالىو 

َنُكْم َوأُوِحيَ  ِإَيلَّ َهَذا اْلُقْرآُن ألُنِذرَُكْم  ُقْل َأيُّ َشْيٍء َأْكبَـُر َشَهاَدًة ُقْل اللَُّه َشِهيٌد بـَْيِين َوبـَيـْ
َا ُهَو ِإَلٌه وَ  اِحٌد ِبِه َوَمْن بـََلَغ أَئِنَُّكْم لََتْشَهُدوَن َأنَّ َمَع اللَِّه آِهلًَة ُأْخَرى ُقْل ال َأْشَهُد ُقْل ِإمنَّ

 األنعام ]19[َوِإنَِّين بَرِيٌء ِممَّا ُتْشرُِكوَن 

موضوع الشهادة اهللا تعالى أن حیث یبین  ،"َهَذا اْلُقْرآنُ  َوُأوِحَي ِإَليَّ " :قوله تعالى تدبر
 القرآن.هذا هو  به، لناسنذر االذي أمر اهللا تعالى رسوله أن ی

 قول اهللا تعالى:یو 

َنا ِإلَْيَك َهَذا اْلُقْرآَن َوِإْن ُكنَت ِمْن قـَْبِلِه َلِمْن  َحنُْن نـَُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص ِمبَا أَْوَحيـْ
 يوسف ]3[اْلَغاِفِلَني 

األمم السابقة خبار أل ،الحقرجع فالم ،"ِبَما َأْوَحْیَنا ِإَلْیَك َهَذا اْلُقْرآنَ " :قوله تعالى تدبر
 . الحكیم القرآنهو  ..،وقصص األنبیاء

من خصائص وحي اهللا تعالى إلى رسوله محمد، علیه السالم، أن نصوصه واجبة و 
 :قوله تعالى دبرن تحفظ، تجب أاالتباع، إلى یوم الدین، ی

فـََلَعلََّك تَارٌِك بـَْعَض َما يُوَحى ِإلَْيَك َوَضاِئٌق ِبِه َصْدُرَك َأْن يـَُقولُوا َلْوال أُنزَِل َعَلْيِه َكنٌز أَْو 
َا أَْنَت َنِذيٌر َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء وَِكيٌل    ]12[َجاَء َمَعُه َمَلٌك ِإمنَّ

 ."َما ُیوَحى ِإَلْیكَ ٌك َبْعَض تَارِ " :قوله تعالى تدبر

91 



 
كما وكیفا، بحیث یستطیع رسول اهللا ، حدد طبیعة الوحي المنزل على رسول اهللایإنه 

 . أن یتعرف بعضه من كله

 لذلك جاء بعدها ببیان الكل فقال تعالى:

وا َمْن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْم يـَُقولُوَن افْـتَـرَاُه ُقْل فَْأتُوا ِبَعْشِر ُسَوٍر ِمْثِلِه ُمْفتَـَريَاٍت َواْدعُ 
  هود ]13[ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقَني 

 :قوله تعالىوهذا ما بینه 

َولَِئْن  ]85[َوَيْسأَلُوَنَك َعْن الرُّوِح ُقْل الرُّوُح ِمْن أَْمِر َريبِّ َوَما أُوتِيُتْم ِمْن اْلِعْلِم ِإالَّ قَِليًال 
َنا لََنْذَهَنبَّ بِالَِّذي َنا وَِكيًال  ِشئـْ َنا إِلَْيَك ُمثَّ ال جتَُِد َلَك ِبِه َعَليـْ ِإالَّ َرْمحًَة ِمْن َربَِّك  ]86[أَْوَحيـْ

 اإلسراء ]87[ِإنَّ َفْضَلُه َكاَن َعَلْيَك َكِبرياً 
َنا ِإلَْيكَ : "قوله تعالى رتدب  : قوله بعدهاثم  "،لََنْذَهَنبَّ بِالَِّذي أَْوَحيـْ

اِإلنُس َواجلِْنُّ َعَلى َأْن يَْأتُوا ِمبِْثِل َهَذا اْلُقْرآِن ال يَْأتُوَن ِمبِْثِلِه َوَلْو َكاَن  ُقْل لَِئْن اْجَتَمَعتْ 
 اإلسراء ]88[بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َظِهرياً 

 ."َأْن َیْأُتوا ِبِمْثِل َهَذا اْلُقْرآنِ ": قوله تعالى رتدب

 دینهنه المسلم أحكام الذي یستقي مالتشریعي مصدر طبیعة وخصائص ال دحدیإنه 
فیه قصص ومرویات لم یحفظ في الوقت الذي  ه،حفظأن یوالذي شاءت إرادة اهللا 

 ومدونات البشر.

 ولقد حمل إلینا الوحي القرآني أنباء من قصص الرسل السابقین، فیقول اهللا تعالى:

ْذ يـُْلُقوَن أَْقالَمُهْم أَيـُُّهْم َيْكُفُل َذِلَك ِمْن أنـَْباِء اْلَغْيِب نُوِحيِه ِإلَْيَك َوَما ُكْنَت َلَدْيِهْم إِ 
 آل عمران ]44[َمْرَميَ َوَما ُكْنَت َلَدْيِهْم ِإْذ َخيَْتِصُموَن 

 وتدبر قول اهللا تعالى:
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تِْلَك ِمْن أَنـَْباِء اْلَغْيِب نُوِحيَها ِإلَْيَك َما ُكنَت تـَْعَلُمَها أَْنَت َوال قـَْوُمَك ِمْن قـَْبِل َهَذا 

 هود ]49[ِإنَّ اْلعاِقَبَة لِْلُمتَِّقَني فَاْصِربْ 

 َذِلَك ِمْن أَنـَْباِء اْلَغْيِب نُوِحيِه إِلَْيَك َوَما ُكنَت َلَدْيِهْم ِإْذ َأْمجَُعوا أَْمَرُهْم َوُهْم َميُْكُرونَ 
 يوسف ]102[

إال من مصدر  تهاال قبل لنا بمعرف ،تاریخیةمن أحداث  ،ما هو غیب عناإن كل 
  .صحة نسبته إلى اهللا یقیناً  تإلهي قد ثبت

ما التي  تشریعیةالمصادر النبوات المفتراة، والیحذر اهللا تعالى الناس من ادعاء لذلك 
 بدعوى أنها من وحى اهللا تعالى إلیهم!! ،أنزل بها من سلطان

وَح إِلَْيِه َشْيٌء َوَمْن قَاَل َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن افْـتَـَرى َعَلى اللَِّه َكِذبًا أَْو قَاَل أُوِحَي ِإَيلَّ وَملَْ يُ 
َسأُنزُِل ِمْثَل َما أَنَزَل اللَُّه َوَلْو تـََرى ِإْذ الظَّاِلُموَن ِيف َغَمرَاِت اْلَمْوِت َواْلَمالِئَكُة بَاِسطُوا 

َر احلَْقِّ أَْيِديِهْم َأْخرُِجوا أَنُفَسُكْم اْليَـْوَم ُجتَْزْوَن َعَذاَب اْهلُوِن ِمبَا ُكنُتْم تـَُقولُوَن َعَلى  اللَِّه َغيـْ
 األنعام ]93[وَُكنُتْم َعْن آيَاتِِه َتْسَتْكِربُوَن 

والذي یجب والمأمور بتبلیغه للناس،  ،الموحى به إلى رسول اهللالتشریعي النص إن 
 .القرآني نصهو الكافة ن و أن یجتمع حوله المسلم

 :به واإلنذار ،القرآنهذا هي اتباع مهمة رسوله یبین اهللا أن لذلك 

 ُقْل ال أَُقوُل َلُكْم ِعنِدي َخزَاِئُن اللَِّه َوال أَْعَلُم اْلَغْيَب َوال أَُقوُل َلُكْم ِإينِّ َمَلٌك ِإْن أَتَِّبُع ِإالَّ 
 األنعام ]50[ ُقْل َهْل َيْسَتِوي اَألْعَمى َواْلَبِصُري أََفال تـَتَـَفكَُّرونَ  َما يُوَحى ِإَيلّ 

ْم لَْيَس َهلُْم ِمْن ُدونِِه َوِيلٌّ َوال َشِفيٌع َلَعلَُّهْم َوأَنِذْر ِبِه الَِّذيَن خيََ  اُفوَن َأْن ُحيَْشُروا ِإَىل َرهبِِّ
  ]51[يـَتـَُّقوَن 

ِإْن َأتَِّبُع ِإالَّ َما ""، أي بهذا الوحي المذكور من قبل: َوَأنِذْر ِبهِ " :قوله تعالى تدبر
مهمة اهللا تعالى یترك ثم  ،تباعواجب االن یكون هناك وحي ثان وال یعقل أ "،ُیوَحى

 لرواة الفرق والمذاهب المختلفة؟!حفظه 
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في  اللبشر في صیاغتها، و من ادخل تومما یؤكد أن نصوص الوحي اإللهي ال 

 رسال، قوله تعالى: واولو كان ،تعدیلها

َا أَتَِّبعُ  َما يُوَحى ِإَيلَّ ِمْن َريبِّ َهَذا َبَصائُِر ِمْن  َوِإَذا ملَْ تَْأهِتِْم بِآيٍَة َقالُوا َلْوال اْجَتبَـْيتَـَها ُقْل ِإمنَّ
َوِإَذا ُقرَِئ اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا َلُه َوأَنِصُتوا َلَعلَُّكْم  ]203[َربُِّكْم َوُهًدى َوَرْمحٌَة لَِقْوٍم يـُْؤِمُنوَن 

 األعراف ]204[تـُْرَمحُوَن 

مبینا ماهیة هذا  ثم قوله بعدها "،وَحى ِإَليَّ ُقْل ِإنََّما َأتَِّبُع َما یُ " :قول اهللا تعالى تدبر
َبَصاِئُر ِمْن َربُِّكْم َوُهًدى َوَرْحَمٌة ِلَقْوٍم " وحي القرآني:الف، "..َوإَِذا ُقِرَئ اْلُقْرآنُ "الوحي: 
  ".ُیْؤِمُنونَ 

  :تعالىاهللا وتدبر قول 

َلى َعَلْيِهْم آيَاتـَُنا بـَيـَِّناٍت قَاَل الَِّذيَن  ال يـَْرُجوَن لَِقاَءنَا اْئِت ِبُقْرآٍن َغْريِ َهَذا أَْو َوِإَذا تـُتـْ
لَُه ِمْن تِْلَقاِء نـَْفِسي ِإْن أَتَِّبُع ِإالَّ َما يُوَحى ِإَيلَّ ِإينِّ َأَخافُ  ْلُه ُقْل َما َيُكوُن ِيل َأْن أَُبدِّ  َبدِّ

  ]15[ِإْن َعَصْيُت َريبِّ َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيٍم 

ُه َما تـََلْوتُُه َعَلْيُكْم َوال أَْدرَاُكْم ِبِه فـََقْد لَِبْثُت ِفيُكْم ُعُمرًا ِمْن قـَْبِلِه أََفال ُقْل َلْو َشاَء اللَّ 
َفَمْن َأْظَلُم ِممَّْن افْـتَـَرى َعَلى اللَِّه َكِذبًا أَْو َكذََّب ِبآيَاتِِه ِإنَُّه ال يـُْفِلُح  ]16[تـَْعِقُلوَن 

 يونس ]17[اْلُمْجرُِموَن 

ُقْل " وعالقته بقوله تعالى:، "َما َیُكوُن ِلي َأْن ُأَبدَِّلُه ِمْن ِتْلَقاِء َنْفِسي" :عالىت تدبر قوله
َفَمْن َأْظَلُم ِممَّْن اْفَتَرى َعَلى اللَِّه َكِذبًا َأْو " ثم بقوله تعالى: "..َلْو َشاَء اللَُّه َما َتَلْوُتُه َعَلْیُكمْ 

عد هذا البیان، أن یدعي نسبة نص تشریعي إلى اهللا . فهل یجرؤ مسلم، ب"..َكذََّب ِبآَیاِتهِ 
 تعالى، دون برهان قطعي الثبوت عن اهللا عز وجل یثبت صحة هذا االدعاء؟!

یحلوا، ویحرموا..، من تلقاء أنفسهم، دون إذن من حذر اهللا تعالى الناس أن  لقدبل و 
 :اهللا تعالى
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َهَذا َحالٌل َوَهَذا َحرَاٌم لِتَـْفتَـُروا َعَلى اللَِّه  َوال تـَُقولُوا ِلَما َتِصُف أَْلِسَنُتُكْم اْلَكِذبَ 

 النحل ]116[اْلَكِذَب ِإنَّ الَِّذيَن يـَْفتَـُروَن َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب ال يـُْفِلُحوَن 

أَِذَن َلُكْم أَْم  ُقْل َأرَأَيـُْتْم َما أَنـَْزَل اللَُّه َلُكْم ِمْن رِْزٍق َفَجَعْلُتْم ِمْنُه َحرَامًا َوَحالًال ُقْل أَاللَّهُ 
 يونس ]59[َعَلى اللَِّه تـَْفتَـُروَن 

َوَما َظنُّ الَِّذيَن يـَْفتَـُروَن َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّ اللََّه َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّاِس 
 يونس ]60[َوَلِكنَّ َأْكثـََرُهْم ال َيْشُكُروَن 

َا َحرََّم َريبِّ الْ  َها َوَما َبَطَن َواِإلْمثَ َواْلبَـْغَي ِبَغْريِ احلَْقِّ َوَأْن ُتْشرُِكوا ُقْل ِإمنَّ َفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ
 األعراف ]33[بِاللَِّه َما َملْ يـُنَـزِّْل بِِه ُسْلطَاناً َوَأْن تـَُقولُوا َعَلى اللَِّه َما ال تـَْعَلُموَن 

غیر علم، ونسبة مصادر تشریعیة حذر الناس جمیعا، من التقول على اهللا باآلیات تف
 بدعوى أنه عز وجل أمر بها، دون برهان من اهللا یثبت صحة هذا االدعاء.إلیه، 

من محمد المتعلقة بما أوحاه اهللا إلى رسوله ذكر الحكیم، بحصر جمیع آیات الوٕانه 
 أمره أن یدونه في كتاب..، لم نعثر على دلیل یفید أن اهللا أوحى إلىنص تشریعي، 

تعهد اهللا بحفظه إلى یوم  ، الذيالنص القرآنيواجب االتباع غیر  اتشریعی اه نصرسول
 الدین.

النص خصائص "تتعلق ب ةدراسهذه الأن ، أذكر القارئ الكریموفي هذا السیاق، 
ناس تعهد بحفظه للأمر الناس باتباعه، و و ، الذي أنزله اهللا على رسوله "،التشریعي اإللهي

 لما أجمله هذا النص من أحكام ،ولیس بكیفیات األداء العملي ..،إلى یوم الدین جمیعا
 ...عبر منظومة التواصل المعرفي ،بالتقلید والمحاكاةعملیا، المسلمون  هاتعلموالتي 

نصوص محفوظة بحفظ اهللا هذه المدونة في الكتب، وٕاال لجاءتنا نصوص ولیس من 
 !!الذي أمر بأدائهاذاته نص القرآني للتعالى 
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 حكیم ذكر :لثاثا

یحضهم على ذكر الناس بربهم، یُ  وهف ،لقد وصف اهللا تعالى وحیه القرآني بالذكرو 
 . ، وتذكرهامذاكرة شریعتهم

 يوسف ]104[َوَما َتْسَأُهلُْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن ُهَو ِإالَّ ذِْكٌر لِْلَعاَلِمَني 

 لة السیاق. تعود كلها إلى القرآن الكریم بدال ،"إن هو"، فالضمائر "علیه"

إلى  ،بعد أن عجزوا عن معارضة الوحي القرآني ،لقد لجأ الكافرون المعاندونو 
 :، فقالواالسباب واتهام الرسول بالجنون

 احلجر ]6[َوقَالُوا يَا أَيـَُّها الَِّذي نـُزَِّل َعَلْيِه الذِّْكُر ِإنََّك َلَمْجُنوٌن 

الحجة ندما یعجز عن إقامة عف ،حال كل مكابر یهرب من المواجهة الفكریةوهذا 
 !!عات الباطلة عنهمئیلجأ إلى التجریح الشخصي لمعارضیه، ونشر الشا ،والبرهان

 ]51[َوِإْن َيَكاُد الَِّذيَن َكَفُروا لَيـُْزِلُقوَنَك بِأَْبَصارِِهْم َلمَّا مسَُِعوا الذِّْكَر َويـَُقولُوَن ِإنَُّه َلَمْجُنوٌن 
 القلم ]52[َعاَلِمَني َوَما ُهَو ِإالَّ ذِْكٌر لِلْ 

ُلوُه َعلْيَك ِمْن اآليَاِت َوالذِّْكِر احلَِْكيِم   آل عمران ]58[َذِلَك نـَتـْ

ذكرت  التي أن هذه اآلیاتبیان ل ،الذكر على اآلیاتتعالى لقد عطف اهللا تدبر: 
ومذاكرته تذكره ، في هذا السیاق، هي ما یجب على الناس ة،بقاساألمم القصص وأنباء 

 .واتباعه

 :ه لیس شعراأناهللا بین  ،شعربالالقرآن وصف وردا على 

 يس ]69[َوَما َعلَّْمَناُه الشِّْعَر َوَما يـَْنَبِغي لَُه ِإْن ُهَو ِإالَّ ِذْكٌر َوقـُْرآٌن ُمِبٌني 

 . "َوُقْرآٌن ُمِبینٌ  ِإْن ُهَو ِإالَّ ِذْكرٌ "تدبر قوله تعالى: 

رسول أشرف على تدوینه والذي  ،تباعواجب اال ،الحكیمص التشریعي اإللهي نن الإ
المداومة بتعالى أمر اهللا لذلك النور الذي یفرق اهللا به بین الحق والباطل، هو  ،..اهللا
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 . "ذكراً "فسمي  ،وبتذكره ومذاكرته والتذكیر به "،قرآناً "فسمي  ،قراءتهعلى 

هم في  ألنه یتضمن تذكیر الناس بما ،في آیات كثیرةبالذكر، سمي كتاب اهللا لقد و 
من ذلك  ما یتفرع عنأحكام الشریعة، و و ، وأخالق النبوة، من دالئل التوحید ..،غفلة عنه

 .عملي یؤكد صحة إیمان المرء سلوك

م السالعلیه اهللا محمد،  رسولالذكر الحكیم، و بین وهناك عالقة مالزمة، ومالبسة، 
 الذي جاء یبلغه للناس، فتدبر:

َشِديدًا فَاتـَُّقوا اللََّه يَا أُوِيل األَْلَباِب الَِّذيَن آَمُنوا َقْد أَنَزَل اللَُّه ِإلَْيُكْم  اللَُّه َهلُْم َعَذاباً َأَعدَّ 
ُلو َعَلْيُكْم آيَاِت اللَِّه ُمبَـيـَِّناٍت لُِيْخرَِج الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا  ]10[ِذْكرًا  َرُسوًال يـَتـْ

َوَمْن يـُْؤِمْن بِاللَِّه َويـَْعَمْل َصاِحلًا يُْدِخْلُه َجنَّاٍت َجتْرِي  ِمْن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّورِ  الصَّاِحلَاتِ 
 الطالق ]11[ِمْن َحتِْتَها األَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبداً َقْد َأْحَسَن اللَُّه لَُه رِْزقاً 

"الرسول"  على مفهوم اآلخرمفسرا قائما "الذكر" مفهوم أحد االسمین اهللا جعل لقد 
 :یوم الدینالمذكر للناس إلى ، بقائم الدائرسول الوالذكر الحكیم هو الأن القرآن ن لبیا

، الذي بلغه رسوله "َقْد َأنَزَل اللَُّه ِإَلْیُكْم ِذْكراً " :اسم من أسماء الكتاب اإللهي "الذكرفـ "
یحمل خاصیة من جاء  ..،"َرُسوًال َیْتُلو َعَلْیُكْم آَیاِت اللَِّه ُمَبیَِّناتٍ "محمد، علیه السالم: 

 .یهمعطوفة علالكتاب وكثیرا ما تأتي صفة . ذا الكتابه خصائص

 :فقال تعالى ،بالفرقاناهللا تعالى الكتاب  فوصف

َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َواْلُفْرقَاَن َلَعلَُّكْم تـَْهَتُدوَن   البقرة ]53[َوِإْذ آتـَيـْ

قاً    ]3[ِلَما بـَْنيَ َيَدْيِه َوأَنـَْزَل التـَّْورَاَة َواِإلجنِْيَل نـَزََّل َعَلْيَك اْلِكَتاَب بِاحلَْقِّ ُمَصدِّ
 ِمْن قـَْبُل ُهًدى لِلنَّاِس َوأَنـَْزَل اْلُفْرقَاَن ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبآيَاِت اللَِّه َهلُْم َعَذاٌب َشِديٌد َواللَّهُ 

 آل عمران ]4[َعزِيٌز ُذو انِْتَقاٍم 

 الفرقان ]1[ُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِمَني َنِذيراً تـََباَرَك الَِّذي نـَزََّل الْ 

 ل تعالى:ابالنور، فقالكتاب وصف اهللا كما 

 النساء ]174[يَا أَيـَُّها النَّاُس َقْد َجاءَُكْم بـُْرَهاٌن ِمْن َربُِّكْم َوأَنَزْلَنا إِلَْيُكْم نُوراً ُمِبيناً 
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 :لها مما یستنبط من تالوة اآلیات وتعلم الكتابوجع ،بالحكمةاهللا الكتاب  ووصف

ُلو َعَلْيُكْم آيَاتَِنا َويـُزَكِّيُكْم َويـَُعلُِّمُكْم اْلِكَتاَب َواحلِْْكمَ  َة َكَما َأْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسوالً ِمْنُكْم يـَتـْ
 البقرة ]151[َويـَُعلُِّمُكْم َما َملْ َتُكونُوا تـَْعَلُموَن 

الحكمة من هذه استنباط و  ،ن إنزال اآلیات، وتعلم الكتابلذلك فرق اهللا تعالى بی
 ..، وجعل ذلك سنة جمیع األنبیاء.ي آخرولیس من مصدر خارج ،اآلیات

َوِإْذ َأَخَذ اللَُّه ِميثَاَق النَِّبيَِّني َلَما آتـَْيُتُكْم ِمْن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة ُمثَّ َجاءَُكْم َرُسوٌل ُمَصدٌِّق 
ِمُننَّ ِبِه َولَتَـْنُصرُنَُّه قَاَل أَأَقْـَرْرُمتْ َوَأَخْذُمتْ َعَلى َذِلُكْم ِإْصرِي َقالُوا أَقْـَرْرنَا قَاَل ِلَما َمَعُكْم لَتـُؤْ 

 آل عمران ]81[فَاْشَهُدوا َوأَنَا َمَعُكْم ِمْن الشَّاِهِديَن 

 ه، فقال تعالى:منزلة مع ،صفة للكتابجعلها اهللا وألهمیة هذه "الحكمة" 

ُهْم َأْن ُيِضلُّوَك َوَما ُيِضلُّوَن ِإالَّ أَنُفَسُهْم َوَلْوال َفضْ  ُل اللَِّه َعَلْيَك َوَرْمحَُتُه َهلَمَّْت طَائَِفٌة ِمنـْ
َوَما َيُضرُّوَنَك ِمْن َشْيٍء َوأَنَزَل اللَُّه َعَلْيَك اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوَعلََّمَك َما ملَْ َتُكْن تـَْعَلُم 

 النساء ]113[َعَلْيَك َعِظيماً  وََكاَن َفْضُل اللَّهِ 

 :، فقال تعالى في سورة األحزابمع آیات الكتاب في البیوتمما یتلى لذلك فهي 

  ]34[َواذُْكْرَن َما يـُتـَْلى ِيف بـُُيوِتُكنَّ ِمْن آيَاِت اللَِّه َواحلِْْكَمِة ِإنَّ اللََّه َكاَن َلِطيفاً َخِبرياً 
تذكره  هجروا ،الحكیم القرآنقد هجروا ف ،ربهوها هو رسول اهللا یشتكي قومه إلى 

 والتذكیر به.

 ايَا َويـَْلت ]27[َويـَْوَم يـََعضُّ الظَّاِملُ َعَلى َيَدْيِه يـَُقوُل يَا لَْيَتِين اختََّْذُت َمَع الرَُّسوِل َسِبيًال 
ْذ ُفالناً َخِليالً    ]28[لَْيَتِين ملَْ َأختَِّ

  ]29[ْعَد ِإْذ َجاَءِين وََكاَن الشَّْيطَاُن ِلِإلنَساِن َخُذوالً َلَقْد َأَضلَِّين َعْن الذِّْكِر بَـ 

وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ  ]30[َوقَاَل الرَُّسوُل يَا َربِّ ِإنَّ قـَْوِمي اختََُّذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجورًا 
 الفرقان ]31[اً َنِيبٍّ َعُدّواً ِمْن اْلُمْجرِِمَني وََكَفى ِبَربَِّك َهاِدياً َوَنِصري 
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قد ف ،باتباعهعز وجل الذي أمر  ،المشكلة لیست في فهم الذكرأن تعالى ویبین اهللا 

 قول تعالى:فی ،مدكر"في وجود الوٕانما المشكلة ، ..والمذاكرة ،یسره للتدبر والدراسة

 القمر ]17[َوَلَقْد َيسَّْرنَا اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر فـََهْل ِمْن ُمدَِّكٍر 

، كیف وهو وأخذ الموعظة والعبرة منه "،تذكره"و ،"الذكر"في عدم مذاكرة  ةمشكلالإن 
 تدبر:خاصیة من خصائص هذا القرآن، ف

 ص ]1[ص َواْلُقْرآِن ِذي الذِّْكِر 

بآیات ..، یرد الناس إلى فطرتهم، فیتذكرون ما كانوا عنه غافلینالحكیم، القرآن ف
على  ةحجتعالى "آیة قرآنیة" لیكون  اهللاجعله  ،في كتاب ،دونت فور نزولها ،قرآنیة

 العالمین إلى یوم الدین. 

 :تدبرف ،عظیمالعذاب ال فله لذلك فإن من أنكر هذا "الذكر"

َناَك ِمْن َلُدنَّا ذِْكراً  َمْن َأْعَرَض  ]99[َكَذِلَك نـَُقصُّ َعَلْيَك ِمْن أَنـَْباِء َما َقْد َسَبَق َوَقْد آتـَيـْ
 ]101[َخاِلِديَن ِفيِه َوَساَء َهلُْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِمحًْال  ]100[يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِوْزراً َعْنُه فَِإنَُّه َحيِْمُل 

 طه

القائم بین الناس إلى إخراج الناس من الظلمات إلى النور مهمة الرسول الدائم إن 
ب اهللا كتارد في ت، لم .."أنكر" و"كفر" إن مادة فعل. لذلك فالذكر الحكیمهو و یوم الدین، 

..، إال وكانت تخص ا.إلهی اتشریعی اتعالى، في سیاق الحدیث عما یجب اتباعه نص
 الحكیم": الذكر"هذا هؤالء الذین ینكرون 

 األنبياء ]50[َوَهَذا ِذْكٌر ُمَباَرٌك أَنَزْلَناُه أََفأَنـُْتْم َلُه ُمنِكُروَن 

 :الباطل بحفظه، فال یأتیهتعالى ألنه الكتاب الوحید الذي تعهد اهللا 

ال يَْأتِيِه اْلَباِطُل ِمْن بـَْنيِ  ]41[ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا بِالذِّْكِر َلمَّا َجاَءُهْم َوِإنَُّه َلِكَتاٌب َعزِيٌز 
يٍد   فصلت ]42[َيَدْيِه َوال ِمْن َخْلِفِه تَنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم محَِ

من نصوص الدین لقرآنیة" "اآلیة اأن تشمله تعالى هو ما شاء اهللا  ي،القرآنالوحي ن إ
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  رب العالمینل ینز ت :رابعا

شفاء من أمراض  ،..شفاء ورحمة للمؤمنینلقد نزل القرآن الكریم، آیة للعالمین، و 
ة إلى وشریعته الهادی ،ونظامه الحكیم ،بمنهجه القویموذلك  ..،ومن علل األبدان ،القلوب
 قول اهللا تعالى في سورة اإلسراء:تدبر  المستقیم. اهللا صراط

  ]82[ َخَساراً َونـُنَـزُِّل ِمْن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْمحٌَة لِْلُمْؤِمِنَني َوال يَزِيُد الظَّاِلِمَني ِإالَّ 

وفق دواعي  ،وفاعلیته ،خصائصهالحكیم، یحمل حجیته في ذاته، و القرآن لقد نزل 
 موضوعه.في  احقو  ،في نزولهحقا فكان  ،الحق التي اقتضت نزوله

 اإلسراء ]105[َوبِاحلَْقِّ أَنَزْلَناُه َوبِاحلَْقِّ نـََزَل َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ ُمَبشِّراً َوَنِذيراً 

إن من خصائص النص التشریعي اإللهي أنه حق، ال یأتیه الباطل مطلقا، فال یمكن 
الى بین أیدي رواة الفرق والمذاهب المختلفة، لیحفظوه هم حسب أن یتركه اهللا تع

 مدارسهم في التصحیح والتضعیف، والجرح والتعدیل. 

نسب إلى رسول اهللا أقوال ت. وحتى ال "َوِباْلَحقِّ َأنَزْلَناُه َوِباْلَحقِّ َنَزلَ " :قوله تعالى تدبر
َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ ُمَبشِّرًا تعالى: " وأحادیث، لیست من رسالته، وآیته القرآنیة..، عقب بقوله

 ".َوَنِذیراً 

ثم جاء ببیان وتحدید واضح لموضوع هذا الحق، الذي على رسول اهللا أن یبلغه 
 فقال تعالى: وهو القرآن الحكیم، ویقرأه على الناس، 

 اإلسراء ]106[ُه تَنزِيالً َوقـُْرآناً فـََرقْـَناُه لِتَـْقَرأَُه َعَلى النَّاِس َعَلى ُمْكٍث َونـَزَّْلَنا

نصوص حق في و حق في منهجه،  ،حقعلى رسول اهللا، علیه السالم فالمنزل 
  ، وحق في تعهد اهللا تعالى بحفظه.في أخباره  وحق ،شریعته

 اإلسراء ]81[َوُقْل َجاَء احلَْقُّ َوَزَهَق اْلَباِطُل ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزُهوقاً 

يَن ِإنَّا أَنَزْلَنا إِلَيْ   الزمر ]2[َك اْلِكَتاَب بِاحلَْقِّ فَاْعُبْد اللََّه ُخمِْلصاً َلُه الدِّ

 القرآن وٕانزال الكتاب بالحق، وٕاخالص العبودیة هللا تعالى.  تدبر العالقة بین إنزال
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كتاب الحق ال یحمل إال أحكام شریعة حقة، علمها رسول اهللا، وعلمها صحبه وال

 ، على وجه الدقة والتحدید.الكرام، رضي اهللا عنهم أجمعین

ِإنَّا أَنَزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب بِاحلَْقِّ لَِتْحُكَم بـَْنيَ النَّاِس ِمبَا َأرَاَك اللَُّه َوال َتُكْن لِْلَخائِِنَني 
 النساء ]105[َخِصيماً 

من ما حمله و النص التشریعي اإللهي، "الكتاب الحق"، تدبر العالقة المحكمة بین 
ال لبس رسول اهللا على وجه التحدید، وكأنه عاینها معاینة  ، التي عرفهاریعةأحكام الش

  ."ِبَما َأَراَك اللَّهُ  "، غموض فیه وال

، نصوص محكمة، یستحیل أن یختلف ة اإللهیةشریعالعلى أن أحكام دلیل وهذا 
 ذلك الل ،المسلمون حول حجیتها، وصحة نسبتها إلى اهللا تعالى، ولیس فقط إلى رسوله

 لمذاهب العلماء، ومدارسهم الفقهیة المختلفة. تهاتخضع حجییمكن أن 

وََكَذِلَك أَنَزْلَناُه ُحْكمًا َعَربِيًّا َولَِئْن اتـَّبَـْعَت َأْهَواَءُهْم بـَْعَدَما َجاَءَك ِمْن اْلِعْلِم َما َلَك ِمْن 
 الرعد ]37[اللَِّه ِمْن َوِيلٍّ َوال َواٍق 

هو رسالة اهللا للعالمین، جعله اهللا "آیة قرآنیة" یعجز ولكون هذا الكتاب المنزل، 
 اإلنس والجن عن أن یأتوا بمثلها.

ِن َوِإْن ُكنُتْم ِيف رَْيٍب ِممَّا نـَزَّْلَنا َعَلى َعْبِدنَا َفْأتُوا ِبُسوَرٍة ِمْن ِمْثِلِه َواْدُعوا ُشَهَداءَُكْم ِمْن ُدو 
ملَْ تـَْفَعُلوا َوَلْن تـَْفَعُلوا َفاتـَُّقوا النَّاَر الَِّيت َوُقوُدَها النَّاُس فَِإْن  ]23[اللَِّه ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقَني 

 البقرة ]24[َواحلَِْجاَرُة أُِعدَّْت لِْلَكاِفرِيَن 

اَن ُقْل لَِئْن اْجَتَمَعْت اِإلنُس َواجلِْنُّ َعَلى َأْن يَْأتُوا ِمبِْثِل َهَذا اْلُقْرآِن ال يَْأتُوَن ِمبِْثِلِه َوَلْو كَ 
 اإلسراء ]88[بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َظِهرياً 

یبین اهللا تعالى أن الذي كان یتنزل على رسول اهللا، علیه السالم، من نصوص و 
 الدین، واجبة االتباع، هي اآلیات المكونة آلیته القرآنیة.

َماِت ِإَىل النُّوِر َوِإنَّ اللََّه ُهَو الَِّذي يـُنَـزُِّل َعَلى َعْبِدِه آيَاٍت بـَيـَِّناٍت لُِيْخرَِجُكْم ِمْن الظُّلُ 
 احلديد ]9[ِبُكْم َلَرُءوٌف َرِحيٌم 
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فهل یعقل أن تكون هناك نصوص شریعة إلهیة واجبة االتباع، ككتاب اهللا، نزلت 
أیضا على رسول اهللا، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور..، وال یشیر اهللا تعالى 

ها..، كما ذكر ذلك بالنسبة آلیات الذكر صراحة إلى اسمها، وخصائصها، وعدد نصوص
 الحكیم؟!

 وهواإلیمان به، واالعتصام بحبله، بوالكتاب المنزل هو الذي أمر اهللا تعالى الناس 
 الهادي إلى صراطه المستقیم.

َفَأمَّا الَِّذيَن  ]174[يَا أَيـَُّها النَّاُس َقْد َجاءَُكْم بـُْرَهاٌن ِمْن َربُِّكْم َوأَنَزْلَنا ِإلَْيُكْم نُورًا ُمِبينًا 
اً آَمُنوا بِاللَِّه َواْعَتَصُموا ِبِه َفَسُيْدِخُلُهْم ِيف َرْمحٍَة ِمْنُه َوَفْضٍل َويـَْهِديِهْم ِإلَْيِه ِصرَاطًا ُمْسَتِقيم

 النساء ]175[

یبین اهللا تعالى أن "المنزل" على رسوله، علیه السالم، خصائصه واحدة، ال مجال و 
 أو الشك فیها.لالختالف بشأنها، 

فَِإْن ُكْنَت ِيف َشكٍّ ِممَّا أَنـَْزْلَنا إِلَْيَك فَاْسَأْل الَِّذيَن يـَْقَرُءوَن اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلَك َلَقْد َجاَءَك 
ْمَرتِيَن 

ُ
بُوا بِآيَاِت اللَّهِ  ]94[احلَْقُّ ِمْن َربَِّك َفال َتُكوَننَّ ِمْن امل  َوال َتُكوَننَّ ِمْن الَِّذيَن َكذَّ

 يونس ]95[فـََتُكوَن ِمْن اْخلَاِسرِيَن 

فهل یعقل، بعد هذا البیان الواضح والصریح، أن ینزل اهللا تعالى نصا تشریعیا ثانیا 
الستكمال ما نقص من أحكام كتابه..، ثم ال یحفظه كما حفظ كتابه، ویتركه في أیدي 

ة المحدثین قد الرواة، لیأتیه الباطل، من بین یدیه ومن خلفه..، بدعوى أن جهابذ
استطاعوا أن یفصلوا الحق عن الباطل، كل حسب مدرسته في الجرح والتعدیل 

 والتصحیح والتضعیف؟!

إن االتباع الحق، لما كان علیه رسول اهللا، وصحبه الكرام، ال یمكننا معرفته إال من 
رسول خالل نصوص "اآلیة القرآنیة"، المعاصرة لنا الیوم، والحجة القائمة بیننا مقام ال

 نفسه. واهللا تعالى یقول فیها:

َواتَِّبُعوا َأْحَسَن َما أُْنزَِل ِإلَْيُكْم ِمْن َربُِّكْم ِمْن قـَْبِل َأْن يَْأتَِيُكْم الَعَذاُب بـَْغَتًة َوأَنـُْتْم ال 
ْنُت َلِمْن َأْن تـَُقوَل نـَْفٌس يَا َحْسَرتَا َعَلى َما فـَرَّْطُت ِيف َجْنِب اللَِّه َوِإْن كُ  ]55[َتْشُعُروَن 
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 الزمر   ]56[ السَّاِخرِينَ 

 :بقوله تعالى بعد ذلك ، وأنه آیات،ماهیة وخصائص هذا المنزلاهللا ویبین 

ْبَت هِبَا َواْسَتْكبَـْرَت وَُكْنَت ِمْن اْلَكاِفرِيَن بـََلى َقْد   الزمر ]59[َجاَءْتَك آيَاِيت َفَكذَّ

 قوله تعالى:بونالحظ أن هذه اآلیات قد بدأت 

نُوَب  يَا ُقلْ  ِعَباِدي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنـُْفِسِهْم ال تـَْقَنطُوا ِمْن َرْمحَِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه يـَْغِفُر الذُّ
يعاً ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم   الزمر ]53[مجَِ

أساطیر الذي أنزل علیه  بأن ، علیه السالم،عندما اتهم الكافرون رسول اهللاو 
یعلمون شیئا عن وجود مصدر تشریعي إلهي آخر، غیر هذا القرآن  وانو ..، لم یكناألولی
 أنزل على الرسول، وٕاال لجعلوه أیضا محل سخریتهم!! فتدبر:الذي 

 ]5[َوَقالُوا َأَساِطُري اَألوَِّلَني اْكَتَتبَـَها َفِهَي ُمتَْلى َعَلْيِه ُبْكَرًة َوَأِصيالً 
 بقوله بعدها:یل هذه األباطاهللا تعالى رد لقد و 

 الفرقان ]6[َواَألْرِض ِإنَُّه َكاَن َغُفوراً َرِحيماً  ُقْل أَنَزَلُه الَِّذي يـَْعَلُم السِّرَّ ِيف السََّمَواتِ 

آیات حسیة، فهل أجاب أن یأتي ب، علیه السالم، لقد طلب الكافرون من رسول اهللاو 
ة القرآنیة" اآلی"ى، وجاء عصر لقد بین لهم أن عصر اآلیات الحسیة قد انته !اهللا طلبهم؟

 العقلیة. 

َا أَنَا َنِذيٌر ُمِبنيٌ  َا اآليَاُت ِعْنَد اللَِّه َوِإمنَّ  أَوَ  ]50[ َوَقالُوا َلْوال أُْنزَِل َعَلْيِه آيَاٌت ِمْن َربِِّه ُقْل ِإمنَّ
َلى َعَلْيِهْم ِإنَّ ِيف    َذِلَك َلَرْمحًَة َوِذْكَرى ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنونَ ملَْ َيْكِفِهْم أَنَّا أَنـَْزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب يـُتـْ

 العنكبوت ]51[

من خارجه. وهل  تولیس داخله منوجوب اتباعه  أدلةأن كتاب خصائص المن و 
 یمكن أن ینزل اهللا على رسوله نصا تشریعیا ثم ال یشرف بنفسه على تدوینه؟!

  ]2[ٌج ِمْنُه لُِتنِذَر ِبِه َوذِْكَرى لِْلُمْؤِمِنَني ِكَتاٌب أُنزَِل ِإلَْيَك َفال َيُكْن ِيف َصْدرَِك َحرَ 
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  ]3[اتَِّبُعوا َما أُْنزَِل ِإلَْيُكْم ِمْن َربُِّكْم َوال تـَتَِّبُعوا ِمْن ُدونِِه أَْولَِياَء قَِليًال َما َتذَكَُّروَن 
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 : بلسان عربي مبینخامسا

اللسان العربي "ن اإللهیة، أالكتب تمیزه عن سائر من خصائص القرآن التي إن 
 . جزء من آیته الدالة على أنه من عند اهللا تعالىهو  ،الذي نزل به "ینالمب

َعَلى قـَْلِبَك لَِتُكوَن ِمْن  ]193[نـََزَل ِبِه الرُّوُح اَألِمُني  ]192[َوِإنَُّه لَتَـْنزِيُل َربِّ اْلَعاَلِمَني 
 الشعراء ]195[بِِلَساٍن َعَرِيبٍّ ُمِبٍني  ]194[اْلُمنِذرِيَن 

َنا ِإلَْيَك قـُْرآنًا َعَربِّيًا لِتـُْنِذَر أُمَّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوَهلَا َوتـُْنِذَر يـَْوَم اجلَْْمِع ال رَْيَب  وََكَذِلَك أَْوَحيـْ
 الشورى ]7[ِفيِه َفرِيٌق ِيف اْجلَنَِّة َوَفرِيٌق ِيف السَِّعِري 

َوِإنَُّه ِيف أُمِّ  ]3[اُه قـُْرآنًا َعَربِّيًا َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلوَن ِإنَّا َجَعْلنَ  ]2[َواْلِكَتاِب اْلُمِبِني  ]1[حم 
 الزخرف ]4[َحِكيٌم اْلِكَتاِب َلَديـَْنا َلَعِليٌّ 

من جبریل علیه بقلبه،  القرآن، أن رسول اهللا قد تلقى سورة الشعراء یفهم من آیة
آلیات عمله، في التعامل ، وهذا یبین أهمیة الدور الذي یجب أن یقوم به القلب، و السالم

 . مع هذا القرآن وتدبر آیاته

 لذلك أمر اهللا تعالى باإلصغاء إلى القرآن، بأن یستمع القلب إلیه، ولیس األذن فقط.

 األعراف ]204[َوِإَذا ُقرَِئ اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا َلُه َوأَنِصُتوا َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُوَن 

العلم الذي بقراءة القرآن، ربط سبحانه بین القراءة و  عندما أمر اهللا تعالى رسوله لذلك
لإلعالن عن عصر جدید، تقوم حجة اهللا تعالى القلب، مستودع العلوم والمعارف،  محله

 فیه، على البرهان العلمي.

 ]2[َخَلَق اِإلنَساَن ِمْن َعَلٍق  ]1[اقْـَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق 
  ]4[الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم  ]3[ُم اقْـَرْأ َوَربَُّك اَألْكرَ 

 العلق ]5[َعلََّم اِإلنَساَن َما َملْ يـَْعَلْم 

المعارف العلوم و ، لتتناغم نصوصه مع مستودع مبین عربيبلسان  ،لقد نزل القرآن
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 لسان شأن عظیم بین األلسن. هذا اللیكون ل قلب رسول اهللا، اي حملهتال

أفصَح األلسن، وأكثرها تحمال للمعاني  هكونللعربي"، لقد اختار اهللا تعالى "اللسان ا
لیكون هو اللسان الذي تقوم علیه آیة رسوله العالمیة، هذا اللسان ، ..مع إیجاز لفظه

الذي كان محصورا في منطقة صغیرة من العالم، وقد كان من الممكن أن یندثر، لوال 
 بلسانه، ولسان قومه. اصطفاء اهللا تعالى رسوله من هذه المنطقة، وٕانزال كتابه

"آیة إلهیة"، ورسالة عالمیة، یفرض على الناس جمیعا تعلم  بوصفهلذلك فإن القرآن 
باعتباره اللسان العربي، فبدونه لن یستطیع اإلنسان أن یقف على "آیته"، وسیتعامل معه 

، كباقي النصوص التي نزلت بها الكتب السابقة، المنفصلة عن اتشریعی اإلهی انص
 ت الحسیة التي أید اهللا تعالى بها رسله.اآلیا

اللسان، وٕاحكام البیان..، فجاءت آیة رسول اهللا الخاتم  بفصاحةلقد ُعِرف العرب، 
محمد، علیه السالم، من جنس ما برعوا فیه، وكان أملك لنفوسهم، وقلوبهم. وعندما 

وأنها ا بمثلها، أخبرهم اهللا تعالى أن نصوص هذه "اآلیة القرآنیة" لن یستطیعوا أن یأتو 
 .جزء من آیة رسوله محمد، بل هي القاعدة التي تنطلق منها فاعلیة "آیته القرآنیة"..

 ظنوا أنهم قادرون على أن یأتوا بمثله، فقالوا:

َلى َعَلْيِهْم آيَاتـَُنا َقالُوا َقْد  ْعَنا َلْو َنَشاُء َلُقْلَناَوِإَذا تـُتـْ َساِطُري ِمْثَل َهَذا ِإْن َهَذا ِإالَّ أَ  مسَِ
 األنفال ]31[اَألوَِّلَني 

لقد جمعوا القوى التي ظنوا أنها یمكن أن تعارض هذا القرآن..، فلم ینجحوا وخاب 
 ظنهم. وكیف ال، واهللا تعالى القائل:

ُكْم ِمْن ُدوِن َوِإْن ُكنُتْم ِيف رَْيٍب ِممَّا نـَزَّْلَنا َعَلى َعْبِدنَا َفْأتُوا ِبُسوَرٍة ِمْن ِمْثِلِه َواْدُعوا ُشَهَداءَ 
 ]23[اللَِّه ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقَني 

 ينَ فَِإْن ملَْ تـَْفَعُلوا َوَلْن تـَْفَعُلوا فَاتـَُّقوا النَّاَر الَِّيت َوُقوُدَها النَّاُس َواحلَِْجارَُة أُِعدَّْت لِْلَكاِفرِ 
 البقرة ]24[

 وتدبر قوله تعالى:
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َعَلى َأْن يَْأتُوا ِمبِْثِل َهَذا اْلُقْرآِن ال يَْأتُوَن ِمبِْثِلِه َوَلْو َكاَن ُقْل لَِئْن اْجَتَمَعْت اِإلنُس َواجلِْنُّ 

 اإلسراء ]88[بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َظِهرياً 

بعض الناس، أن یخوضوا تجربة اإلتیان بمثل هذا القرآن ظنا  ،لقد حاول، ویحاول
 منهم أنهم بذلك ینالون شرف معارضة القرآن، وٕان لم یفعلوا!! 

محاوالتهم هذه والحقیقة أنهم بفعلهم هذا، ال ینالون إال الخیبة والعار، بل ویثبتون ب
صدق اهللا فیما أخبر، وصدق رسوله فیما بلغ..، ویا لیتهم یفعلون ویفعلون..، لیزداد 

 الناس إیمانا فوق إیمانهم، ویقینا فوق یقینهم.

تلك هي مكانته، فهل فهم فإذا كان هذا هو قدر اللسان العربي، عند اهللا تعالى، و 
المسلمون ذلك؟! هل فهموا أن نعمة حفظ اهللا تعالى لذكره الحكیم، قد نالها أیضا هذا 

 اللسان العربي المبین؟! 

 احلجر ]9[ِإنَّا َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َحلَاِفظُوَن 

هو الذي حمل  هل فهم المسلمون أن اللسان العربي الذي یتحدثون به لیل نهار،
رسالة اهللا الخاتمة، و"آیة" رسوله، الدالة على صدقه، والقائمة بین الناس إلى یوم الدین 

 والتي یتعبدون اهللا تعالى بها؟!

إن اللسان العربي المبین، مفتاح فهم "اآلیة القرآنیة"، الذي كان یجب على علماء 
 .ة منابر دعوتهم الرئیسةموه الناس، وأن تكون هذه هي مهمعلّ المسلمین كافة أن یُ 

َر َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجُدوا    ]77[ َواْعُبُدوا َربَُّكْم َوافـَْعُلوا اْخلَيـْ

يِن ِمْن َحرَجٍ  ِملََّة  َوَجاِهُدوا ِيف اللَِّه َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِيف الدِّ
أَبِيُكْم ِإبـْرَاِهيَم ُهَو َمسَّاُكْم اْلُمْسِلمَني ِمْن قـَْبُل َوِيف َهَذا لَِيُكوَن الرَُّسوُل َشِهيدًا َعَلْيُكْم 

الصَّالَة َوآتُوا الزََّكاَة َواْعَتِصُموا بِاللَِّه ُهَو َمْوالُكْم  َوَتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َفأَِقيُموا
 احلج ]78[ْلَمْوَىل َونِْعَم النَِّصُري َفِنْعَم ا

وهل یمكن للمسلمین أن یقیموا الشهادة على الناس دون تفعیل "اآلیة القرآنیة" بینهم؟! 
وهل یمكن للناس الوقوف على فاعلیة هذه اآلیة دون تعلمهم اللسان الذي تتحدث به هذه 

 اللسان العربي بین المسلمین؟! یقعفأین  "اآلیة"؟!
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بأبنائهم الذین  ین والحظ اعتزاز وسعادة الوالدینمعظم بیوت المسلم انظر إلى

في ریاض األطفال..، ثم یأتي اللسان العربي  نزالو ال ییتحدثون اللغات األجنبیة، وهم 
 في المرتبة الثانیة!! 

إن ترجمة القرآن إلى لغات مختلفة، یجعله مجرد نص [إنجلیزي، أو فرنسي..] یحمل 
م شيء انطلقت منه، وهو منظومة اللسان العربي، التي من ، ینقصها أهيمعان

تدبر بخصائصها أن تعطي الكلمة عطاءاتها المتعددة التي ال تفهم وال تستنبط إال 
 السیاق العربي القرآني، المكون لهذه المنظومة.

یفصل بین قلوب أهله  احاجز كان إن غیاب اللسان العربي عن البیت المسلم، 
 یة "اآلیة القرآنیة"، التي یسرها اهللا تعالى للذكر. والوقوف على فاعل

في ، "َوَلَقْد َیسَّْرَنا اْلُقْرآَن ِللذِّْكِر َفَهْل ِمْن ُمدَِّكرٍ " فهل یعقل أن یكرر اهللا تعالى قوله:
 أربعة مواضع من سیاق سورة القمر، ثم یأتي معظم المسلمین ویقولون:

 المعاهد الدینیة؟!  يفكیف لنا أن نفهم القرآن ونحن لم نتخرج 

واألسلوب إننا نفهم القرآن بأدوات فهمه، ومنها، بعد اللسان العربي، تدبر السیاق 
وهو أسلوب شاءت حكمة اهللا  ،واختیار ألفاظه ،في تألیف كالمهانفرد به ، الذي القرآني

 .غایر أسالیب العرب في الكتابة والخطابة والتألیفتعالى أن ی

كل یأخذ منه ما یكفیه وزیادة. والخاصة،  ،العامةیتعامل معه ستطیع أن أسلوب یإنه 
بطریقة تصویریة تصل إلى القلب وٕان لم المعاني واألفكار إن األسلوب القرآني یعبر عن 

 باللسان العربي.عالما فصیحا صاحبه یكن 

أسلوب لذلك یأتي اللسان العربي محكوما بالسیاق القرآني ولیس حاكما. محكوما ب
العالقات المتبادلة من تدبر آیاته، ووقف على الذي ال یقف علیه إال  ،لخاصالقرآن ا

 .الذي یجمعهاعلى البناء المحكم و  ،والمتناغمة

اللسان العربي وأسلوبه، وهذا هو سر من  یفوق، اوأسلوبً  اإن لآلیة القرآنیة لسانً 
 أسرارها، الذي ینكشف للناس، على مر العصور، لیتبین للناس أنه الحق.
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 على الناس یتلى: سادسا

نتهي یو  بالغهم عن اهللا، دلت على صدقحسیة، آیات لقد أید اهللا تعالى رسله ب
عقلیة قرآنیة فقد أیده اهللا بآیة محمد، علیه السالم،  الخاتم رسولالبوفاتهم. أما مفعولها 

 على الناس تتلىلفجاءت فكري، التطور الالتدرج و تناسب مرحلة جدیدة من مراحل 
 هم، فیتبعوها.ولیس فقط أبصار هم بلها قلوبتستقف

َا أُِمْرُت َأْن َأْعُبَد َربَّ َهِذِه اْلبَـْلَدِة الَِّذي َحرََّمَها َوَلُه ُكلُّ َشْيٍء َوأُِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمْن  ِإمنَّ
َا يـَْهَتِدي لِنَـْفسِ  ]91[اْلُمْسِلِمَني  َا َوَأْن أَتْـُلَو اْلُقْرآَن َفَمْن اْهَتَدى فَِإمنَّ ِه َوَمْن َضلَّ فـَُقْل ِإمنَّ

 النمل ]92[أَنَا ِمْن اْلُمنِذرِيَن 

ُلوا ِمْنُه ِمْن قـُْرآٍن َوال تـَْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل ِإالَّ ُكنَّا َعَلْيُكْم ُشُهوداً  َوَما َتُكوُن ِيف َشْأٍن َوَما تـَتـْ
َذرٍَّة ِيف اَألْرِض َوال ِيف السََّماِء َوال  ِإْذ تُِفيُضوَن ِفيِه َوَما يـَْعُزُب َعْن رَبَِّك ِمْن ِمثْـَقالِ 

 يونس ]61[َأْصَغَر ِمْن َذِلَك َوال َأْكبَـَر ِإالَّ ِيف ِكَتاٍب ُمِبٍني 

 ]27[َواْتُل َما أُوِحَي ِإلَْيَك ِمْن ِكَتاِب َربَِّك ال ُمَبدَِّل ِلَكِلَماتِِه َوَلْن جتََِد ِمْن ُدونِِه ُمْلَتَحداً 

 الكهف

الذین یتبعون بشر بتالوة القرآن، أي بقراءته واتباعه، فقد هللا قد أمر رسوله ا كانٕاذا و 
 تدبر قول اهللا في سورة فاطر: بتجارة لن تبور،النبویة  ةسنهذه الالرسول في 

ُلوَن ِكَتاَب اللَِّه َوأَقَاُموا الصَّالَة َوأَنـَْفُقوا ِممَّا َرزَقْـَناُهْم ِسرًّا َوَعال نَِيًة يـَْرُجوَن ِإنَّ الَِّذيَن يـَتـْ
  ]30[لِيـَُوفـِّيَـُهْم ُأُجوَرُهْم َويَزِيَدُهْم ِمْن َفْضِلِه ِإنَُّه َغُفوٌر َشُكوٌر  ]29[ِجتَارًَة َلْن تـَُبوَر 

الذي أمر اهللا  "النص اإللهي"إن جمیع اآلیات القرآنیة التي جاء سیاقها یتحدث عن 
  حكیم.ال هوذكر  إللهي،كتاب اجاءت تتحدث عن ال ،رسوله أن یتلوه على الناس

 فتدبر ماذا قال اهللا تعالى بعدها:

قًا ِلَما بـَْنيَ َيَدْيِه ِإنَّ اللََّه ِبِعَباِدِه َخلَبِ  َنا إِلَْيَك ِمْن اْلِكَتاِب ُهَو احلَْقُّ ُمَصدِّ ٌري َوالَِّذي أَْوَحيـْ
 فاطر ]31[َبِصٌري 
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 اهیا عن اهللا تعالى غیر هذثم بین اهللا تعالى أن المسلمین لن یرثوا نصا تشریعیا إل

 فقال بعدها:القرآن الحكیم، الكتاب اإللهي، 

ُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمنْـ  ُهْم ظَاِملٌ لِنَـْفِسِه َوِمنـْ َنا ِمْن ِعَباِدنَا َفِمنـْ ُهْم ُمثَّ أَْوَرثـَْنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصطََفيـْ
 فاطر ]32[ْضُل اْلَكِبُري َساِبٌق بِاْخلَيـْرَاِت بِِإْذِن اللَِّه َذِلَك ُهَو اْلفَ 

وزیادة  ،بو قلالوتالوة آیاته، وبین وجل  اهللا،العالقة اإلیمانیة وثیقة بین ذكر إن 
 في سورة األنفال: یقول اهللا تعالىف ا،إیمانه

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَُّه َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آياتُ  ُه زَاَدتْـُهْم ِإميَانَاً ِإمنَّ
ْم يـَتَـوَكَُّلوَن    ]3[الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالَة َوِممَّا َرَزقْـَناُهْم يُنِفُقوَن  ]2[َوَعَلى َرهبِِّ

أن هذا قناعته و  ،زیادة اإلیمان مرتبطة بتأثیر الوحي القرآني على قلب المسلمإن 
وهو على تعالى، فیقیم الطاعة هللا  ،هو كالم اهللا حقا وصدقاى علیه، الذي یتلالقرآن 

  تباع.الوحي اهللا واجب اهو  ،یقین راسخ أن ما یتبعه

ْم َوَمْغِفَرٌة َورِْزٌق َكِرٌمي   األنفال ]4[أُْولَِئَك ُهْم اْلُمْؤِمُنوَن َحّقاً َهلُْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َرهبِِّ

الحق ثقته في مصدرها من الشریعة اإللهیة تنبع التزام المسلم بأحكام لذلك كانت قوة 
 من اهللا تعالى، الذي ال یأتیه الباطل من بین یدیه وال من خلفه. المنزل

تُـُلوا ُقْل تـََعاَلْوا أَْتُل َما َحرََّم رَبُُّكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشرُِكوا بِِه َشْيئاً َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً َوال تـَقْ 
َها َوَما َبَطَن أَْوالدَُكْم ِمْن ِإْمالٍق َحنُْن نَـ  ْرزُُقُكْم َوإِيَّاُهْم َوال تـَْقرَبُوا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ

 ]151[ َوال تـَْقتُـُلوا النـَّْفَس الَِّيت َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاحلَْقِّ َذِلُكْم َوصَّاُكْم بِِه َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ 
 األنعام

اكُ " تدبر قول اهللا تعالى:  . "ْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتْعِقُلونَ َذِلُكْم َوصَّ

فهل عقل أنصار الفرقة والمذهبیة، استحالة أن یأمر اهللا رسوله، بتالوة نص تشریعي 
إلهي، في إطار رسالته العالمیة وآیته القرآنیة"، ثم ال یأمره بتدوینه في كتاب، تحت 

 "اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتْعِقُلونَ َذِلُكْم َوصَّ "لقد تكررت جملة: إشرافه، كما دون كتاب اهللا تعالى؟! 
 في اآلیة التي تلتها، ثم في قوله تعالى بعدها:

111 



 
ُبَل فـَتَـَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه َذِلُكْم  َوَأنَّ َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيمًا فَاتَِّبُعوُه َوال تـَتَِّبُعوا السُّ

 األنعام ]153[َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن 

 ] على الترتیب:153-151دبر قول اهللا تعالى في اآلیات السابقة [ت

اُكْم "  " ِبِه َلَعلَُّكْم َتْعِقُلونَ َذِلُكْم َوصَّ

اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتَذكَُّرونَ "  "َذِلُكْم َوصَّ

اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتتَُّقونَ "  "َذِلُكْم َوصَّ

وف على خصائص النص التشریعي للوق ،لتقف على أهمیة تفعیل آلیات عمل القلب
اإللهي واجب االتباع، الهادي إلى صراط اهللا المستقیم، آیة اهللا القرآنیة، التي لو أن 

لتوحدت كلمتهم، ولكانوا أهال لكفتهم، و علماء المسلمین كافة، اجتمعوا حول مائدتها، 
 لشرف حمل مسئولیة الشهادة على العالمین.

ماهیة وخصائص النص التشریعي المتعلقة ب ذكر الحكیم،بحصر جمیع آیات الو 
جد غیر ألم له الیومیة..، اوالذي تفاعل معه رسول اهللا في أحو ، اإللهي واجب االتباع

 : ومن هذه اآلیات .هذا القرآن

 النحل ]98[فَِإَذا قـََرْأَت اْلُقْرآَن فَاْسَتِعْذ بِاللَِّه ِمْن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم 

َعَلْيَك اْلُقْرآَن َلرَادَُّك ِإَىل َمَعاٍد ُقْل َريبِّ َأْعَلُم َمْن َجاَء بِاْهلَُدى َوَمْن ُهَو  ِإنَّ الَِّذي فـََرضَ 
 القصص ]85[ِيف َضالٍل ُمِبٍني 

فـَتَـَعاَىل اللَُّه اْلَمِلُك احلَْقُّ َوال تـَْعَجْل بِاْلُقْرآِن ِمْن قـَْبِل َأْن يـُْقَضى ِإلَْيَك َوْحُيُه َوُقْل َربِّ 
 طه ]114[ِين ِعْلماً زِدْ 

َنا َمجَْعُه َوقـُْرآنَُه  ]16[ال ُحتَرِّْك ِبِه ِلَساَنَك لِتَـْعَجَل ِبِه  فَِإَذا قـََرْأنَاُه فَاتَِّبْع قـُْرآنَُه  ]17[ِإنَّ َعَليـْ
َنا بـََيانَُه  ]18[  القيامة ]19[ُمثَّ ِإنَّ َعَليـْ

َنَك َوبـَْنيَ   ]45[ الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن بِاآلِخَرِة ِحَجابًا َمْسُتورًا َوِإَذا قـََرْأَت اْلُقْرآَن َجَعْلَنا بـَيـْ
َدُه َوَجَعْلَنا َعَلى قـُُلوهِبِْم َأِكنًَّة َأْن يـَْفَقُهوُه َوِيف آَذاِ�ِْم َوْقراً َوِإَذا ذََكْرَت َربََّك ِيف اْلُقْرآِن َوحْ 

 اإلسراء ]46[َولَّْوا َعَلى أَْدبَارِِهْم نـُُفوراً 
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 :في أحوالهم الیومیة هأن یتلو كافة، أمر اهللا المسلمین هو الذي  ،القرآن هذاإن بل 

ُلوا ِمْنُه ِمْن قـُْرآٍن َوال تـَْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل ِإالَّ ُكنَّا َعَلْيُكْم ُشُهوداً  َوَما َتُكوُن ِيف َشْأٍن َوَما تـَتـْ
َذرٍَّة ِيف اَألْرِض َوال ِيف السََّماِء َوال  ِإْذ تُِفيُضوَن ِفيِه َوَما يـَْعُزُب َعْن رَبَِّك ِمْن ِمثْـَقالِ 

 يونس ]61[َأْصَغَر ِمْن َذِلَك َوال َأْكبَـَر ِإالَّ ِيف ِكَتاٍب ُمِبٍني 

نصوص ، وأن ایةلقد بینت اآلیات السابقة أن القرآن هو مصدر العبادة ومصدر الهد
م المرء أو كفره القرآن، وأن إسالهذا الشریعة اإلسالمیة الخاتمة ال تخرج عن حدود 

لنصوص "اآلیة القرآنیة"، التي جعلها اهللا تعالى حجته على مرتبط بقبوله أو إنكاره 
 العالمین إلى یوم الدین.

 سورة الحجر: أولفي ، "القرآن"على  "الكتابالسیاق القرآني "قدم لقد 

 ]2[يَن َكَفُروا َلْو َكانُوا ُمْسِلِمَني ُرَمبَا يـََودُّ الَّذِ  ]1[الر تِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب َوقـُْرآٍن ُمِبٍني 
 ]3[َذْرُهْم يَْأُكُلوا َويـََتَمتـَُّعوا َويـُْلِهِهْم اَألَمُل َفَسْوَف يـَْعَلُموَن 

 ، فقال تعالى:القرآن على الكتابدم قُ فقد  ،سورة النمل أولأما في 

الَِّذيَن يُِقيُموَن  ]2[ْلُمْؤِمِنَني ُهًدى َوُبْشَرى لِ  ]1[طس تِْلَك آيَاُت اْلُقْرآِن وَِكَتاٍب ُمِبٍني 
  ]3[الصَّالَة َويـُْؤتُوَن الزََّكاَة َوُهْم بِاآلِخَرِة ُهْم يُوِقُنوَن 

أما سیاق  ،عن الكافرینجاء یتحدث  سورة الحجر أن سیاقاآلیات، نالحظ وبتدبر 
عون ثم هم یتب ،بالكتابأصال الذین آمنوا  جاء یتحدث عن المؤمنینفقد النمل سورة 

 .ویهتدون بقرآنه

هذا بسبب ، علیه السالم، رسول اهللالرافض لدعوة موقف الكافرین هل كان والسؤال: 
 الكتاب اإللهي، الذي حمله جمیع الرسل؟!

 خیر أمة أخرجت للناس؟! بها أم بسبب هذه "اآلیة القرآنیة"، التي خص اهللا تعالى 

وبلغه الرسول بلفظه، وكالمه أم بسبب نص تشریعي أنزله اهللا تعالى على رسوله، 
 ه قومه جیدا قبل بعثته، لذلك اتهموه بافتراء الكذب على اهللا؟!مهو، الذي كان یعل

 :اإلجابة تجدها في هذه المجموعة من اآلیات، من سورة الرعد، فتدبر
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ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء َويـَْهِدي إِلَْيِه  َويـَُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا َلْوال أُنزَِل َعَلْيِه آيٌَة ِمْن َربِِّه ُقْل ِإنَّ اللَّهَ 

 ]27[َمْن أَنَاَب 

  ]28[الَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ قـُُلوبـُُهْم ِبذِْكِر اللَِّه َأال ِبذِْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب 

  ]29[الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت طُوَىب َهلُْم َوُحْسُن َمآٍب 

َنا ِإلَْيَك َوُهْم َكَذلِ  ُلَو َعَلْيِهْم الَِّذي أَْوَحيـْ َك َأْرَسْلَناَك ِيف أُمٍَّة َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلَها أَُمٌم لَِتتـْ
  ]30[َيْكُفُروَن بِالرَّْمحَِن ُقْل ُهَو َريبِّ ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َعَلْيِه تـَوَكَّْلُت َوِإلَْيِه َمَتاِب 

 عدها:لى باثم تدبر قول اهللا تع

ُر َوَلْو َأنَّ قـُْرآنًا ُسيـَِّرْت بِِه اْجلَِباُل أَْو ُقطَِّعْت ِبِه اَألْرُض أَْو ُكلَِّم بِِه اْلَمْوَتى َبْل لِلَِّه اَألمْ 
يعًا َوال يـَزَاُل الَِّذيَن كَ  يعًا أَفـََلْم يـَْيَئْس الَِّذيَن آَمُنوا َأْن َلْو َيَشاُء اللَُّه َهلََدى النَّاَس مجَِ َفُروا مجَِ
ِلُف ُتِصيبـُُهْم ِمبَا َصنَـُعوا قَارَِعٌة أَْو َحتُلُّ َقرِيبًا ِمْن َدارِِهْم َحىتَّ يَْأِيتَ َوْعُد اللَِّه ِإنَّ اللََّه ال خيُْ 

 الرعد ]31[اْلِميَعاَد 

ا طبیعة قوله تعالى بعدها مبین "، ثمِلَتْتُلَو َعَلْیِهْم الَِّذي َأْوَحْیَنا ِإَلْیكَ : "قوله تعالى تدبر
 ."َوَلْو َأنَّ ُقْرآنًا ُسیَِّرْت ِبِه اْلِجَبالُ : "وخصائصه هذا الوحي المتلو

سیاق فبتدبر  ،ورسولهتعالى بین اهللا ] بغیر النص القرآني[وحي ال أنكر وجود  نيإن
بأیة طریقة من طرق الكالم  ،بین اهللا ورسولهكالم حدث أنه قد فهم ن ،كثیر من اآلیات
 ند حدیثي عن "الوحي اإللهي". السابق بیانها ع

اإلشكالیة أن معظم علماء الفرق والمذاهب المختلفة، یعتقدون أن هذا النوع من  ولكن
لناس، باسم "الحدیث االوحي، كان نصا تشریعیا ثانیا، أمر اهللا تعالى رسوله أن یبلغه 

 النبوي"، وال یدونه في كتاب، مخافة أن یختلط بالقرآن!!

ا االدعاء، وما یحمله من مغالطات، تشكك في أن القرآن كالم فإذا نظرت إلى هذ
اهللا، وآیته الدالة على صدق رسوله، والذي یستحیل أن تختلط نصوصه بكالم البشر 
حتى یصعب فصلهما..، إذا تدبرت ذلك، علمت عدم صحة هذا االدعاء وأن تدوین 

 هان حجیته.ص تشریع إلهي في كتاب، وحفظ اهللا لهذا الكتاب، هو دلیل وبر ن
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 إلى صراط اهللا المستقیم يدااله :سابعا

أنه  ،تقوم على الدلیل والحجة والبرهان ،الذي شهد شهادة علمیة ،ماذا على المؤمن
 يهه "اآلیة القرآنیة"، المعاصرة لنا الیوم "ال إله إال اهللا"، وأن "محمدًا رسول اهللا"، وأن هذ

إلى صراطه  ،لهدایة العالمین ،كریمال هالتي أنزلها على رسوللعالمین، رسالة اهللا ل
 !ماذا علیه أن یفعل بعد ذلك؟ ،المستقیم..

ا اإلیمان التي أوصلته إلى هذ ،هل یترك تفاعل فطرته اإلیمانیة مع آلیات عمل قلبه
 ؟!آبائهتبع مذهب ویجانبًا یترك ذلك هل العلمي، 

ا في حیاته، وال یتبع في أم أن علیه أن یقوم بتفعیل هذا اإلیمان العلمي، سلوكا عملی
 دین اهللا إال ما قام الدلیل والحجة والبرهان اإللهي علیه؟!

یجب أن  ،فرق ومذاهب مختلفةإن الناظر إلى أحوال المسلمین، وانقسامهم إلى 
بوصفه ، ال قراءة القرآنإیمانه الوراثي، وأن یعید  النظر فيیشعر بمسئولیته تجاه إعادة 

ء "آیة قرآنیة" ال یكتمل إیمان المرء إال باإلقرار بفاعلیة عطا ، وٕانماإلهیا فقط اكتاب
 على مر العصور.نصوصها 

 إن القاعدة المنطقیة تقول:

 الشعراء ]78[الَِّذي َخَلَقِين فـَُهَو يـَْهِديِن 

بما ُینزله من كتب ویرسله وذلك دي إلى صراطه المستقیم اهالهو تعالى وحده فاهللا 
تعددت فیه الشرائع المنسوبة قد  ،نسان عندما یولد وسط عالم، فماذا یفعل اإل..من رسل

 !إلى اهللا تعالى وكل فریق یدعي أن شریعته هي أصح الشرائع؟

الموصل إلى الحق، فكما خلقنا اهللا تعالى  ،طرق العلم إلىالداللة هي الهدایة إن 
به الذي أنزل قلوبنا، لنتعرف بها دالئل وحدانیته، وكتالوبآلیات عمل  ،بفطرة إیمانیة

آیة رسوله جعله الذي  ،یستحیل أن یتركنا مع هذا الكتاب الحكیم، ..ورسوله الذي بلغ
دون أن یبین لنا كیف نستقي ، ..تعهد بحفظه إلى یوم الدینوالذي  الدالة على صدقه

 نصوصه!!الفهم الصحیح لمنه 

وأن هذا  ،"أنه "ال إله إال اهللاأشهد  ،في القرن الخامس عشر الهجري ،إنني الیوم
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 .القرآن هو كالم اهللا یقینا

من آمنت برسالته، الذي ، محمد اهللا آیة رسولأشهد أن هذا القرآن هو  ،إنني الیوم
قناعتي الذاتیة، بفاعلیة هذه "اآلیة القرآنیة" في هذا الوجود من حولي، بعیدا عن  خالل

 اإلسالمیة. األمة التي عصفت بوحدةالتخاصمیة، اتهم الدینیة، مرجعیمذهب آبائي، و 

كتاب اهللا قراءة المتدبر آلیته القرآنیة، وذلك أن ُیعید كل منا قراءة إنه ال مفر من 
رحمة جعله اهللا والذي  ،الهادي إلى صراط اهللا المستقیم ،للوقوف على حقیقة هذا الدین

 ، إلى یوم الدین.للعالمین

وذلك بما حملته من  ،البشریةها إلیي تحتاج تأنواع الهدى اللقد جمعت "اآلیة القرآنیة" 
  .متجدد على مر العصورعطاء 

وأحكام  ،المناسكو  وأصول اإلیمانالنبوة  وصدق ،دانیةالوحالئل د جمعتلقد 
وٕارشادها إلى طرق ب و لتنویر القكما جمعت آلیات  ،..وأخبار األمم السابقة ،المعامالت

  المستقیم.اهللا راط ص ىإلالهادي التفكیر النظر و و  ،االستدالل واالستنباط

بین دالئل  ،ذكر الحكیمالفي كثیر من آیات  ،یربط السیاق القرآنينالحظ أن لذلك 
الموصلة إلى التوحید هي  یةطرق العلماللبیان أن  ،تهووجوب اتباع شریع ،ة اهللاوحدانی

لى األدوات إ واجب االتباع، و  ،نفسها الطرق الموصلة إلى تعرف النص التشریعي اإللهي
 ولكیفیة أداء ما أجمله من أحكام. ه،زمة لفهمالال

من  مجموعة التالیةهذه العلینا أن نتدبر وللوقوف على هذه المقاصد القرآنیة، 
 تضع المرء على أول الطریق الهادي إلى صراط اهللا المستقیم. والتي ، اآلیات

َنا ِإلَْيَك قـُْرآنًا َعَربِّيًا لِتـُْنِذَر أُمَّ وََكَذِلَك  اْلُقَرى َوَمْن َحْوَهلَا َوتـُْنِذَر يـَْوَم اجلَْْمِع ال رَْيَب  أَْوَحيـْ
  ]7[ِفيِه َفرِيٌق ِيف اْجلَنَِّة َوَفرِيٌق ِيف السَِّعِري 

ِمْن َوَلْو َشاَء اللَُّه جلَََعَلُهْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَلِكْن يُْدِخُل َمْن َيَشاُء ِيف َرْمحَِتِه َوالظَّاِلُموَن َما َهلُْم 
  ]8[ِيلٍّ َوال َنِصٍري وَ 
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ْوَتى َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر  يأَْم اختََُّذوا ِمْن ُدونِِه أَْولَِياَء فَاللَُّه ُهَو اْلَوِيلُّ َوُهَو ُحيْيِ 

َ
امل

 َعَلْيِه تـَوَكَّْلُت َوِإلَْيِه َوَما اْختَـَلْفُتْم ِفيِه ِمْن َشْيٍء َفُحْكُمُه ِإَىل اللَِّه َذِلُكْم اللَُّه َريبِّ  ]9[
  ]10[أُنِيُب 

َواَألْرِض َجَعَل َلُكْم ِمْن أَنـُْفِسُكْم َأْزَواجًا َوِمْن األَنـَْعاِم َأْزَواجًا َيْذَرؤُُكْم  فَاِطُر السََّمَواتِ 
َواَألْرِض يـَْبُسُط  تِ َلُه َمَقالِيُد السََّمَوا ]11[ِفيِه لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع الَبِصُري 

 ]12[الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َويـَْقِدُر ِإنَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم 

َنا ِبِه ِإبـْرَاِهيَم  َنا ِإلَْيَك َوَما َوصَّيـْ يِن َما َوصَّى ِبِه نُوحًا َوالَِّذي أَْوَحيـْ َشرََع َلُكْم ِمْن الدِّ
يَن وَ  ال تـَتَـَفرَُّقوا ِفيِه َكبـَُر َعَلى اْلُمْشرِِكَني َما َتْدُعوُهْم ِإلَْيِه َوُموَسى َوِعيَسى َأْن أَِقيُموا الدِّ

  ]13[اللَُّه َجيَْتِيب ِإلَْيِه َمْن َيَشاُء َويـَْهِدي ِإلَْيِه َمْن يُِنيُب 

نَـُهْم َوَلْوال َكِلَمٌة َسبَـ  َقْت ِمْن رَبَِّك ِإَىل َوَما تـََفرَُّقوا ِإالَّ ِمْن بـَْعِد َما َجاَءُهْم اْلِعْلُم بـَْغيًا بـَيـْ
نَـُهْم َوِإنَّ الَِّذيَن أُورِثُوا اْلِكَتاَب ِمْن بـَْعِدِهْم َلِفي َشكٍّ ِمْنُه ُمرِيٍب  َأَجٍل ُمَسمًّى َلُقِضَي بـَيـْ

ُه ِمْن  َفِلَذِلَك َفادُْع َواْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت َوال تـَتَِّبْع َأْهَواَءُهْم َوُقْل آَمْنُت ِمبَا أَنـَْزَل اللَّ  ]14[
َنُكْم اللَُّه َربـَُّنا َوَربُُّكْم لََنا َأْعَمالَُنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم ال ُحجََّة بـَيْـ  نَـَنا ِكَتاٍب َوأُِمْرُت َألْعِدَل بـَيـْ

َنُكْم اللَّهُ  نَـَنا َوإِلَْيِه اْلَمِصُري  َوبـَيـْ  الشورى ]15[َجيَْمُع بـَيـْ

الحدیث بعدها عن دالئل الوحدانیة، یدل إن اإلحالة إلى حكم اهللا عند االختالف، ثم 
طرق وأدوات فهمه، حتى ال یضل كتابه، وٕالى على أن الذي خلق هو الذي یهدي إلى 

یقیم عمل القلب، أن آلیات تعالى بكرمه اهللا الذي  ،قیمة المسلمإن  طریق هداه.الناس 
المنظومة نیة" وهذه "اآلیة القرآللعالقة بین  ،يواعالفهم على أساس ال ،عبودیته هللا تعالى

 ، التي تحدثت عنها اآلیات.الكونیة

من آیات اآلفاق واألنفس  ،سخر اهللا تعالى هذه المنظومة الكونیةیأن  ،فهل یعقل
في هذا  على دالئل الوحدانیةللوقوف  التدبر والتفكر والتعقل..،آلیات یزود اإلنسان بو 

تها على أساس یقیم حجیل آنیة"..،على تفاعلها مع "اآلیة القر یسر له الوقوف ویالكون، 
هذه اآلیة عطي ظهره لأتي اإلنسان ویأن ی ، بعد كل هذه النعم،علمي..، هل یعقل
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 ویقول: بل أتبع ما وجدت علیه آبائي؟!القرآنیة المعاصرة له الیوم، 

 ...والتقول على اهللا ورسوله بغیر علم ،والتقلید األعمىوفتنة اآلبائیة،  ،الجهلإن 
 باع رسول اهللا محمد، علیه السالمماذا فعل أتف القرآن لُیخرج الناس منها. ظلمات جاء

 "؟! ظلمات"أم في  "نور"هل یعیش المسلمون الیوم في و أمام هذه الظلمات؟! 

 ایستمدوا منهلإلى نصوصها، " اآلیة القرآنیة"المسلمون الحاملون لهذه رجع وٕاذا لم ی
سیقیم الشهادة الذي ومن  فمن الذي سیرجع؟!، ..النور الهادي إلى صراط ربهم المستقیم

  !التي أمر اهللا تعالى بها؟على العالمین، 

 لماذا ضیعوا هذه العزة؟!من عزة اهللا ورسوله  معزته ونیستمدالذین  ینالمسلمإن 

سئولیته في الشهادة على الناس، وأول على الفهم الواعي لمإن عزة المسلم تقوم 
ة هو العلم بفعالیة هذه "اآلیة القرآنیة" المعاصرة لنا الیوم مع الطریق لتحمل هذه المسئولی

 الكون من حولنا. 

، لم یأمره بقراءة نصوص مدونة في الصحف عندما أمر اهللا رسوله بالقراءةلذلك 
 :فقط، وٕانما أمره بقراءة الكون وتفاعله مع آیته القرآنیة، فتدبر

 ]3[اقْـَرْأ َوَربَُّك اَألْكَرُم  ]2[َخَلَق اِإلنَساَن ِمْن َعَلٍق  ]1[اقْـَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق 
 العلق ]5[َعلََّم اِإلنَساَن َما َملْ يـَْعَلْم  ]4[الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم 

یدعو الناس جمیعًا إلى تفعیل آلیات عمل  ،أرسل اهللا رسوله بالهدى ودین الحقلقد 
التمسك ُیصر المسلمون على فلماذا أمة واحدة، یة" "آیته القرآنلتفاف حول الوا ،قلوبهم

 یةار  یرفع ، وآخر"مذهب أهل السنة هو الحق"یة ار ..، فهذا یرفع تفرقهم وتخاصمهمب
 وكتابهم واحد، وقبلتهم واحدة ،ورسولهم واحد ،وٕالههم واحد"مذهب الشیعة هو الحق"، 

 یق إلى صراطه المستقیم؟!وقد حذرهم اهللا تعالى من التفرق في الدین، وبّین لهم الطر 

 ربهم الموصل إلى صراطإن عزة المسلمین في أن یعودوا جمیعا إلى أول الطریق 
 المستقیم.

آیة رسولهم التي ال یكتمل إسالمهم إال بإیمانهم عزة المسلمین في تمسكهم بإن 
في حیاتهم بأسلوب بفاعلیة عطائها، المتجدد على مر العصور، وٕاثبات ذلك عملیا 

ظلمات إلى الإخراجهم من أهلیتهم للشهادة على الناس، ودورهم في ُیظهر  ،حضاري
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 نور. ال

قیمة وٕانما في ومركزه االجتماعي والمالي،  ،إن كرامة المسلم لیست في جسده المادي
 إیمانه، وعزة إسالمه.

َها  َذلَّ َولِلَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسولِِه َولِْلُمْؤِمِنَني األَ يـَُقولُوَن لَِئْن َرَجْعَنا ِإَىل اْلَمِديَنِة لَُيْخرَِجنَّ اَألَعزُّ ِمنـْ
 املنافقون ]8[َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقَني ال يـَْعَلُموَن 

المعاصرة لهم  ،إن عزة المسلمین تقوم على تدبر نصوص آیة الرسول القرآنیة
ت لكل فرقة مقومافودراستها، للوقوف على مقومات العزة، وهل هي مقومات مذهبیة، 

 ..؟!عزتها

أم هي "دستور األخالق"، الذي جاءت به هذه "اآلیة القرآنیة" والذي حمل كل 
  هدوا إلى صراط ربهم المستقیم؟!الناس مقومات العزة، التي إذا تمسك بها 

بعض هذه األخالق واجبة اآلیات، التي تلقي الضوء على المجموعة من فلنتدبر هذه 
 یة الكتاب".ق "هدالُ االتباع، وفي مقدمتها خُ 

 البقرة ]2[َذِلَك اْلِكَتاُب ال رَْيَب ِفيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقَني  ]1[امل 

قًا ِلَما بـَْنيَ َيَدْيِه َوهُ  ًدى ُقْل َمْن َكاَن َعُدّوًا ِجلِْربِيَل فَِإنَُّه نـَزََّلُه َعَلى قـَْلِبَك بِِإْذِن اللَِّه ُمَصدِّ
 البقرة ]97[َوُبْشَرى لِْلُمْؤِمِنَني 

نَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما أَنَزْلَنا ِمْن اْلبَـيـَِّناِت َواْهلَُدى ِمْن بـَْعِد َما بـَيـَّنَّاُه لِلنَّاِس ِيف اْلِكَتاِب إِ 
 البقرة ]159[أُْولَِئَك يـَْلَعنـُُهْم اللَُّه َويـَْلَعنـُُهْم الالَِّعُنوَن 

َنا اْلِكَتاُب لَ  ُهْم فـََقْد َجاءَُكْم بـَيـَِّنٌة ِمْن َربُِّكْم أَْو تـَُقولُوا َلْو أَنَّا أُنزَِل َعَليـْ ُكنَّا َأْهَدى ِمنـْ
َها َسَنْجزِي الَِّذيَن َيْصِدُفوَن  َوُهًدى َوَرْمحٌَة َفَمْن َأْظَلُم ِممَّْن َكذََّب ِبآيَاِت اللَِّه َوَصَدَف َعنـْ

 األنعام ]157[َعْن آيَاتَِنا ُسوَء اْلَعَذاِب ِمبَا َكانُوا َيْصِدُفوَن 

َ َهلُْم الَِّذي اْختَـَلُفوا ِفيِه َوُهًدى َوَرْمحًَة لَِقْوٍم يـُْؤِمُنونَ وَ   َما أَنَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِإالَّ لُِتبَـنيِّ
 النحل ]64[
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َنا ِبَك َشِهيدًا َعَلى َهُؤالء َونـَزَّ  ْلَنا َويـَْوَم نـَبـَْعُث ِيف ُكلِّ أُمٍَّة َشِهيدًا َعَلْيِهْم ِمْن أَنُفِسِهْم َوِجئـْ

َياناً ِلُكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْمحًَة َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمَني   النحل ]89[َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ

ْم ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن يـَْهِدي لِلَِّيت ِهَي أَقْـَوُم َويـَُبشُِّر اْلُمْؤِمِنَني الَِّذيَن يـَْعَمُلوَن الصَّاِحلَاِت َأنَّ هلَُ 
 اإلسراء ]9[َأْجراً َكِبرياً 

َا أُِمْرُت َأْن َأْعُبَد َربَّ َهِذِه اْلبَـْلَدِة الَِّذي َحرََّمَها َوَلُه ُكلُّ َشْيٍء َوأُِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمْن  ِإمنَّ
  ]91[اْلُمْسِلِمَني 

َا يـَْهَتِدي لِنَـْفِسِه َوَمْن َضلَّ فـَُقْل ِإمنََّ َوَأْن  ا أَنَا ِمْن اْلُمنِذرِيَن أَتْـُلَو اْلُقْرآَن َفَمْن اْهَتَدى فَِإمنَّ
 النمل ]92[

  ]3[ُهًدى َوَرْمحًَة لِْلُمْحِسِنَني  ]2[تِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب احلَِْكيِم  ]1[امل 

أُْولَِئَك َعَلى ُهًدى  ]4[الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالَة َويـُْؤتُوَن الزََّكاَة َوُهْم بِاآلِخَرِة ُهْم يُوِقُنوَن 
 لقمان ]5[ْم َوأُْولَِئَك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن ِمْن َرهبِِّ 

َويـََرى الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم الَِّذي أُنزَِل ِإلَْيَك ِمْن َربَِّك ُهَو احلَْقَّ َويـَْهِدي ِإَىل ِصرَاِط اْلَعزِيِز 
 سبأ ]6[احلَِْميِد 

تـَْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الَِّذيَن َخيَْشْوَن َربـَُّهْم ُمثَّ اللَُّه نـَزََّل َأْحَسَن احلَِْديِث ِكَتابًا ُمَتَشاهِبًا َمثَاِينَ 
تَِلُني ُجُلوُدُهْم َوقـُُلوبـُُهْم ِإَىل ِذْكِر اللَِّه َذِلَك ُهَدى اللَِّه يـَْهِدي ِبِه َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْضِلْل 

 الزمر ]23[اللَُّه َفَما َلُه ِمْن َهاٍد 

ِمّيًا َلَقالُوا َلْوال ُفصَِّلْت آيَاتُُه أََأْعَجِميٌّ َوَعَرِيبٌّ ُقْل ُهَو لِلَِّذيَن آَمُنوا َوَلْو َجَعْلَناُه قـُْرآنًا َأْعجَ 
ُهًدى َوِشَفاٌء َوالَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن ِيف آَذاِ�ِْم َوقْـٌر َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمى أُْولَِئَك يـَُناَدْوَن ِمْن 

 فصلت ]44[َمَكاٍن بَِعيٍد 

َنا إِلَْيَك ُروحًا ِمْن أَْمرِنَا َما ُكْنَت َتْدرِي َما اْلِكَتاُب َوال اِإلميَاُن َوَلِكْن وََكَذِلَك أَوْ  َحيـْ
 ]52[ َجَعْلَناُه نُورًا نـَْهِدي بِِه َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِدنَا َوإِنََّك لَتَـْهِدي ِإَىل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ 
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 ]53[ َوَما ِيف اَألْرِض َأال ِإَىل اللَِّه َتِصُري األُُمورُ  اتِ ِصرَاِط اللَِّه الَِّذي لَُه َما ِيف السََّموَ 

 الشورى

يِن ُكلِِّه وََكَفى بِاللَِّه َشِهيداً  ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْهلَُدى َوِديِن احلَْقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ
 الفتح ]28[

 لدراسة وتدبر أمثلةمجرد نما وإ  "هدایة الكتاب" آلیات عملیة إحصاءإن ما سبق لیس 
للوقوف على العالقات  ،سور، وموضع الكلمة القرآنیة فیهاالحسب ترتیب  ،سیاق اآلیات

 الحكیم. " في القرآنالنبوة أخالقوما تحمله من "، بینها المتناغمة

مع  ،لیمةالس تهوفطر  ،آلیات عمل القلبتقوم على تفاعل  ،ال إله إال اهللا"أإن شهادة "
 همابین ،لوقوف على التناغم المحكموا ،في هذا الكون المبثوثة ،فاق واألنفسآیات اآل

"ال  هأن یشهد أن ،في أي عصر ،وبذلك یستطیع كل مسلم. وبین نصوص "اآلیة القرآنیة"
 وهذا التناغم.  ،هذا التفاعل، على أساس "محمدًا رسول اهللا"، وأن إله إال اهللا"

 :إلهیة لها مصدرانشریعة مسلمون ما الحكمة في أن یرث الوالسؤال: 

 ، وهو "اآلیة القرآنیة"الثبوت عن اهللا ورسولهقطعي  ـ مصدر تشریعي

 ، وهو ما نسب إلیه من علیه السالم اهللا ظني الثبوت عن رسولـ ومصدر تشریعي 
 !؟بین علماء الفرق المختلفة اكبیر  االفتخمختلف على صحة ثبوتها عن النبي ا "أحادیث"

 أن اهللا تعالى أنزل على رسوله القرآن ومثله معهعلماء الفرق المختلفة فكیف یدعي 
علماء كیف یساوي !! وأن هذا "المثل" هو مرویات الرواة الظنیة الثبوت عن رسول اهللا؟

 ؟!سنة النبویة"بدعوى اتباع "ال رسولهكالم اهللا وكالم المسلمین بین 

المذهبیة  ص "األحادیث"خصائتتساوى مع خصائص نصوص "اآلیة القرآنیة" هل 
 ؟!التي نسبها رواة الفرق المختلفة إلى رسول اهللا

یستحیل أن الذي اهللا تعالى أنه كالم على أساس نا لدین اهللا لماذا ال نقیم حجیة اتباع
  !؟ة أسلوبهومهما كانت بالغ ،مهما كان بیانه ،أحد یشاركه فیه

كان من تساویا  نإنهما إ !؟سوال، ولو كان نبیا ر كالم البشربهل یتساوى كالم اهللا 
إذن ، ویانتوٕاذا كان ال یس !!هة لمن كان له قلب یعقلیإنها مسألة بد هما!!هدمالسهل 

 ؟! على كتاب اهللا فلماذا الخوف والقلق
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، فإن نجحوا ه "اآلیة القرآنیة"هذفي نصوص فلیفعل الجن واإلنس ما شاءوا أن یفعلوا 

مثله مثل "مرویات" الرواة المنسوبة  "،القرآن" أنهم ؤ فقد صح ادعافي تبدیلها وتحریفها 
 !! محمد بن عبد اهللا إلى

كل من ادعى أن اهللا تعالى أنزل على رسوله  ، وكذبوٕان لم ینجحوا فقد خاب ظنهم
أن یعیدوا النظر في الخاتم نّصین تشریعّین، أحدهما "القرآن" واآلخر "الحدیث"، وعلیهم 

 .وص آیته القرآنیة الخاتمةلدین اهللا تعالى، ولنصفهمهم 

ن رسول اهللا كان ال یقصد بهذا "المثل" العدد، أي بأولن ینفعهم، یوم القیامة، القول 
 أحكامأن ما حملته هذه األحادیث [مهما بلغ عددها] من وٕانما كان یقصد  ،عدد أحادیثه

 الشریعة اإلسالمیة هو مثل ما حمله القرآن!! وال تعلیق!!!!
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 ن هذا عذر أقبح من الذنب الذي یحملونه!!أَ أكثر من لى ذلك، ردا ع ،ولن أقول

واستنباطها من وذلك بتعلم ودراسة كتاب اهللا، بأخالق النبوة، قدر تمسكنا بإننا 
مع أحداث ومواقف عصر الرسالة.  هاعلاتفو  ،للسنة النبویةمعایشتنا  تكون ..،آیاته

بشر، بین "اآلیة" و"الروایة"، بین  كالم اهللا، وكالم الوعندئذ سندرك حقیقة الفرق بین 
الحكیم، ومرویات الرواة المذهبیة، التي إن صحت عند فریق لم تصح  القرآننصوص 

 عند آخر!!

والغریب، أن كل فریق، عند مواجهته بهذه اإلشكالیة، یقول لك: نحن األمة 
 !اإلسالمیة..، ونحن الفرقة الناجیة..، وال عالقة لنا بالفرق األخرى الضالة!

بل  ،ال یرضى لعباده الكفر عز وجلالرسل رحمة بالناس، فهو اهللا لقد أرسل 
  الدین. وال یرضى لعباده االختالف والتفرق في ،یرضى لعباده المعصیة وال

ولذلك  إلهیة،مشیئة و وال یقول قائل: إن اختالف الناس وتفرقهم في الدین، سنة كونیة 
 ویستدلون بقوله تعالى: ،خلقهم

ِإالَّ َمْن َرِحَم َربَُّك َوِلَذِلَك  ]118[ اَء َربَُّك جلَََعَل النَّاَس أُمًَّة َواِحَدًة َوال يـََزاُلوَن ُخمَْتِلِفنيَ َوَلْو شَ 
 هود ]119[َخَلَقُهْم َوَمتَّْت َكِلَمُة َربَِّك َألْمَألنَّ َجَهنََّم ِمْن اْجلِنَِّة َوالنَّاِس َأْمجَِعَني 

هم المحرومون من رحمة  ،أصروا على اختالفهم وتفرقهموقد  ،إن هؤالء المختلفین
  التي ال یكتبها إال للذین یتبعون النور الذي أنزل على الرسول. ،اهللا تعالى

التفرق  الذي أمره ربه أن یحذر أمته منالكریم، علیه السالم، إن هذا الرسول 
صل مختلفین في أن اهللا تعالى لم یخلقهم في األ ألمتهقد بین  ،واالختالف في الدین

  .وٕانما خلقهم أحرارا لیختاروا بین الحق والباطل ،الدین

كان ، فمن اختار الحق البشري وفق قانون حریة االختیار ،"َوال َیَزاُلوَن ُمْخَتِلِفینَ "ذلك ل
 فقد ناله عذاب اهللا.  ،ومن اختار الباطل، "الَّ َمْن َرِحَم َربُّكَ إمن المرحومین، "

كتابا واحدا "النص التشریعي اإللهي" كون ی أن ،الرحمة اإللهیة وٕان من مظاهر هذه
  وٕان كان رسوًال. ،بشراسم أحد من الال یحمل 

قبل تعدد المصادر تحملت حجیتها في ذاتها، فكیف  ،حقشریعة اهللا تعالى إن 
 ؟!حجیتهاالمختلف حول 
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 االتباعواجب  :ثامنا

ووصل إلینا غیر المسلم، ه المسلم و علمو  ،ناسعلى اللقد تال رسول اهللا كتاب اهللا 
القرآن الحكیم، في  لقد بّینو  .المستقیماهللا صراط ، فكان النور الهادي إلى تماما كما تاله

 أكثر من موضع، أن اتباع الصراط المستقیم في اتباع آیاته، ومنها:

فـَتَـَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه َذِلُكْم  َوَأنَّ َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيمًا فَاتَِّبُعوُه َوال تـَتَِّبُعوا السُُّبلَ 
 األنعام ]153[َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن 

لقد سبقت هذه اآلیة، مجموعة من اآلیات، بدأت بالرد على الذین ینسبون إلى اهللا 
 مصادر تشریعیة ما أنزل بها من سلطان، حسب ما تهوى أنفسهم!! 

على صحة نسبة هذه برهان أن یطلب منهم إقامة ال ذلك أمر اهللا تعالى رسولهل
 التشریعات [المفتراة] إلى اهللا تعالى.

اللََّه َحرََّم َهَذا فَِإْن َشِهُدوا َفال َتْشَهْد َمَعُهْم َوال ُقْل َهُلمَّ ُشَهَداءَُكْم الَِّذيَن َيْشَهُدوَن َأنَّ 
بُوا بِآيَاتَِنا وَ  ْم يـَْعِدلُوَن تـَتَِّبْع َأْهَواَء الَِّذيَن َكذَّ  ]150[الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن بِاآلِخرَِة َوُهْم ِبَرهبِِّ

 األنعام

یتبعونه وسمى ما  ،بعدم اتباعهمرسوله أمر اهللا فلقد كذب المشركون بآیات اهللا، 
یؤمنون باآلخرة ما  واكانأن أتباعهم ولو الحجة والبرهان اإللهي. لعدم قیامه على  ،هوى""

 . تعالى ، أندادا هللاتخذوهم مشرعین

النص القرآني من خالل وذلك  ،لقد دعاهم اهللا إلى معرفة أحكام الحالل والحرام
 صراحة: ، وأمر رسوله أن یعلن ذلكعن اهللا عز وجل قطعي الثبوت

ِإْحَسانًا َوال تـَْقتـُُلوا  ُقْل تـََعاَلْوا أَْتُل َما َحرََّم َربُُّكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشرُِكوا بِِه َشْيئًا َوبِاْلَواِلَدْينِ 
َها َوَما َبَطَن َوال  أَْوالدَُكْم ِمْن ِإْمالٍق َحنُْن نـَْرزُُقُكْم َوِإيَّاُهْم َوال تـَْقَربُوا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ

  ]151[ْعِقُلوَن تـَْقتـُُلوا النـَّْفَس الَِّيت َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاحلَْقِّ َذِلُكْم َوصَّاُكْم بِِه َلَعلَُّكْم تَـ 
 ثم یستكمل السیاق بعض أحكام الشریعة، فیقول تعالى: 
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ُه َوأَْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميزَاَن  ُلَغ َأُشدَّ َوال تـَْقَربُوا َماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ بِالَِّيت ِهَي َأْحَسُن َحىتَّ يـَبـْ

ْم فَاْعِدلُوا َوَلْو َكاَن َذا قـُْرَىب َوِبَعْهِد اللَِّه بِاْلِقْسِط ال نَُكلُِّف نـَْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَها َوِإَذا قـُْلتُ 
 األنعام  ]152[أَْوُفوا َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن 

لت اآلیات السابقة أصول وقواعد إقامة حیاة اجتماعیة فاضلة، یسعد فیها صَّ لقد فَ 
" القائمة بینهم إلى یوم الدین. وٕان نصوص "اآلیة القرآنیةبفضل اتباعهم  ،البشر جمیعا

 :تفعیل آلیات عمل القلبمن هذه األصول، القائمة على 

اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن" :التعقلدوام   "َذِلُكْم َوصَّ

اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتَذكَُّروَن" دوام التذكر:  "َذِلُكْم َوصَّ

اُكْم ِبِه َلعَ  دوام التقوى:   لَُّكْم َتتَُّقوَن""َذِلُكْم َوصَّ

لمصدر طبیعة وخصائص ابتحدید واضح لالسیاق القرآني وبعد آیة واحدة جاء 
  ، فقال تعالى:واجب االتباعاإللهي التشریعي 

 األنعام ]155[َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُوَن  ُمَباَرٌك فَاتَِّبُعوُه َواتـَُّقواَوَهَذا ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه 

خارج حدود هذا الكتاب  ،إلى رسوله أو ،تعالىلى اهللا إن نسبة أي حكم إلذلك ف
 هوى.اتباع للهو المبارك، 

ونزل القرآن یكشف  ،رسول اهللا لیتبع ملتهمبذل أهل الكتاب أقصى جهدهم مع قد ل
 .عن صراط ربهم المستقیمالیهود والنصارى  انحرافعن ذلك ویبین 

َحىتَّ تـَتَِّبَع ِملَّتَـُهْم ُقْل ِإنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو اْهلَُدى  النََّصاَرىَوَلْن تـَْرَضى َعْنَك اْليَـُهوُد َوال 
 َولَِئْن اتـَّبَـْعَت أَْهَواَءُهْم بـَْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمْن اْلِعْلِم َما َلَك ِمْن اللَِّه ِمْن َوِيلٍّ َوال َنِصريٍ 

 البقرة ]120[

طبیعة یبین لهم رآن جاء الق ،إن الیهود والنصارى عندما زعموا أنهم على الهدى
 وخصائصه. ىالهد

تدبر و  علم تالوة..، تهحق تالو وتلوه  ،على مر الرساالت، الذین آتاهم اهللا الكتابإن 
 هتدونلئك هم المأو ، ....ومقاصدها العلیا ة اإللهیة،شریعالأصول وفهموا  ،اتباعو 
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 ."آیة قرآنیة"عالمون بحكمة أن یكون الكتاب الخاتم ال

    عالى بعدها:لذلك قال اهللا ت

ُلونَُه َحقَّ ِتالَوتِِه أُْولَِئَك يـُْؤِمُنوَن بِِه َوَمْن َيْكُفْر ِبِه َفأُْولَِئَك  َناُهْم اْلِكَتاَب يـَتـْ ُهْم الَِّذيَن آتـَيـْ
 البقرة ]121[اْخلَاِسُروَن 

نه یأمر بما یصدهم عن أل الرجیم الشیطانمن اتباع الناس حذر اهللا تعالى  ولقد
یقول اهللا تعالى في هو الذي یهدي ویشرع.  ،الذي خلق ورزقلمستقیم. إن صراط ربهم ا
 سورة البقرة:

يَا أَيـَُّها النَّاُس ُكُلوا ِممَّا ِيف اَألْرِض َحالًال طَيِّبًا َوال تـَتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن ِإنَُّه َلُكْم 
  ]168[َعُدوٌّ ُمِبٌني 

َا يَْأُمرُُكْم بِالسُّوِء    ]169[ َواْلَفْحَشاِء َوَأْن تـَُقولُوا َعَلى اللَِّه َما ال تـَْعَلُمونَ ِإمنَّ
 ترضي الشیطان، ویفرح بها.صفة مذمومة، بغیر علم، اآلباء اتباع إن 

َنا َعَلْيِه آبَاَءنَا أََوَلْو كَ  اَن آبَاُؤُهْم ال َوِإَذا ِقيَل َهلُْم اتَِّبُعوا َما أَنَزَل اللَُّه َقالُوا َبْل نـَتَِّبُع َما أَْلَفيـْ
 البقرة ]170[يـَْعِقُلوَن َشْيئاً َوال يـَْهَتُدوَن 

َبْل نـَتَِّبُع َما َوَجْدنَا َعَلْيِه آبَاَءنَا أََوَلْو َكاَن الشَّْيطَاُن  َقالُواَوِإَذا ِقيَل َهلُْم اتَِّبُعوا َما أَنَزَل اللَُّه 
[ َيْدُعوُهْم ِإَىل َعَذاِب السَِّعريِ 
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لذلك عقب إن على كل عاقل رشید أن یفرق بین ما هو وحي إلهي مما لیس بوحي، 

 ؟"َأَفال تَتََفكَُّرونَ " بقوله:

یفكر المرء، ویدرس نصوص "اآلیة القرآنیة"، المعاصرة له بقلب سلیم، ال شك  وعندما
هذه في اتباع ، ىكل الهد ،ن البصیرة والهدىأأنه سیصل إلى نتیجة واحدة مفادها: 

 "اآلیة القرآنیة". 

َها َوَما أَنَا َعَلْيُكْم  َقْد َجاءَُكْم َبَصائُِر ِمْن َربُِّكْم َفَمْن أَْبَصَر َفِلنَـْفِسِه َوَمْن َعِمَي فـََعَليـْ
  ]104[ِحبَِفيٍظ 

 ]105[يـَْعَلُموَن وََكَذِلَك ُنَصرُِّف اآليَاِت َولِيَـُقولُوا َدَرْسَت َولِنُبَـيـَِّنُه لَِقْوٍم 

 األنعام ]106[اتَِّبْع َما أُوِحَي ِإلَْيَك ِمْن َربَِّك ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َوأَْعِرْض َعْن اْلُمْشرِِكَني 

باق إلى وهو أمر  تعالى،اهللا ألمر ومعلوم أن في االتباع معنى المالزمة، واالمتثال 
، قد بین خصائصه في كثیر من بفي كتاهذا االتباع اهللا تعالى  حصریوم الدین. ولقد 

 وأكد ذلك بقوله تعالى: الحكیم.آیات ذكره 

ِكَتاٌب أُنزَِل ِإلَْيَك َفال َيُكْن ِيف َصْدرَِك َحرٌَج ِمْنُه لُِتنِذَر ِبِه َوذِْكَرى لِْلُمْؤِمِنَني   ]1[املص 
 ]3[ُدونِِه أَْولَِياَء َقِليًال َما َتذَكَُّروَن  اتَِّبُعوا َما أُْنزَِل ِإلَْيُكْم ِمْن َربُِّكْم َوال تـَتَِّبُعوا ِمنْ  ]2[

 األعراف

ن أن وبیّ  "،الكتاب المنزل"واجب االتباع في التشریعي  النصلقد حصر اهللا تعالى 
كان المصدر الذي  فهو، حیاتهم ومصدر شریعتهممنهج قد حمل للناس هذا الكتاب 
هو نفسه المصدر الذي أمر اهللا و "،كَ ِكتَاٌب ُأنِزَل ِإَلیْ " :یستقي منه شریعتهرسول اهللا 

  .وتذكره ،باتباعهؤمنین الم

نزل والنور الذي أُ  ،عین الهدى هو ،طریق الفالح في اتباع مصدر واحد للتشریعإن 
  وحدد معالمه.تعالى  الخاتم. لقد وصفه اهللا اهللا على رسول

ي جيَُِدونَُه َمْكُتوبًا ِعْنَدُهْم ِيف التـَّْورَاِة َواِإلِجنيِل الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّيبَّ األُمِّيَّ الَّذِ 
َهاُهْم َعْن اْلُمنَكِر َوحيُِلُّ َهلُْم الطَّيَِّباِت َوُحيَرُِّم َعَلْيِهْم اْخلََباِئَث  يَْأُمُرُهْم بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ
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ُهْم ِإْصَرُهْم َواَألْغالَل الَِّيت َكاَنْت َعَلْيهِ  ْم َفالَِّذيَن آَمُنوا بِِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َوَيَضُع َعنـْ

 ]157[َعُه أُْولَِئَك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن َواتـَّبَـُعوا النُّوَر الَِّذي أُنزَِل مَ 
هذا  ،نصوص "اآلیة القرآنیة"في اتباع  ،تعالى بشهادة اهللا ،الفالح كل الفالحذن فإ

 ، علیه السالم، لیخرج الناس من ظلماتهم.دمحمالخاتم  هرسول علىاهللا  هالنور الذي أنزل

يعًا الَِّذي لَُه ُمْلُك السََّمَواتِ ُقْل يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإينِّ َرُسوُل اللَِّه ِإلَْيُكْم  َواَألْرِض ال ِإلََه  مجَِ
يـُْؤِمُن بِاللَِّه وََكِلَماتِِه َواتَِّبُعوُه َوُميِيُت َفآِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه النَِّيبِّ األُمِّيِّ الَِّذي  يِإالَّ ُهَو ُحيْيِ 

 األعراف ]158[َلَعلَُّكْم تـَْهَتُدوَن 

ماهیة هذا النور الذي جاء به رسوله، وخصائصه، فهو كلمات اهللا بین اهللا ولقد 
لذلك أمر اهللا وهو بصائر للناس،  ا.في اتباعه ،كل الهدى ،جعل الهدىتعالى، الذي 

الدارس لهداها تها، لقدسیلكلماته، المدرك وقفة الفاهم  ها أمامتعالى المسلمین أن یقفو 
 الخاشع الخاضع ألحكامها.  المستسلم

َا أَتَِّبُع َما يُوَحى ِإَيلَّ ِمْن َريبِّ َهَذا بَ   َصائُِر ِمْن َوِإَذا ملَْ تَْأهِتِْم ِبآيٍَة َقالُوا َلْوال اْجَتبَـْيتَـَها ُقْل ِإمنَّ
َوِإَذا ُقرَِئ اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا َلُه َوأَنِصُتوا َلَعلَُّكْم  ]203[ٌة لَِقْوٍم يـُْؤِمُنوَن َربُِّكْم َوُهًدى َوَرمحَْ 

 األعراف ]204[تـُْرَمحُوَن 

مناحي مختلف التي تحتاج إلیها البشریة في  ،كافةلقد جمع القرآن الكریم البصائر 
 ذلك أرجى أن ینتفع بهداه.ف قرآنالالحیاة. لقد أمر اهللا باالستماع واإلنصات عند قراءة 

ووعد ثمرة ذلك  ،كما بین آداب قراءته، الوحي واجب االتباع لقد بین اهللا خصائص
 ".َلَعلَُّكْم ُتْرَحُمونَ : "الرحمة

لم یعهدوا ف ،معرفة جیدة ،قبل بعثته، علیه السالم، رسول اهللا محمدا العربلقد عرف 
ومع ذلك اتهموه بأنه من ، سلوب هذا القرآنمثل لغة وأ ،في یوم من األیام ،من حدیثه

أصًال تناسوا أنه لو كان القرآن من وضع بشر وهم لقد  تألیفه، أو من تعلیم آخرین له.
 !!بمثلههم أیضا الستطاعوا أن یأتوا ، بشر بل وأهل اللسان العربي
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َقْد لَِبْثُت ِفيُكْم ُعُمرًا ِمْن قـَْبِلِه أََفال ُقْل َلْو َشاَء اللَُّه َما تـََلْوتُُه َعَلْيُكْم َوال أَْدرَاُكْم ِبِه فَـ 

َفَمْن َأْظَلُم ِممَّْن افْـتَـَرى َعَلى اللَِّه َكِذبًا أَْو َكذََّب ِبآيَاتِِه ِإنَُّه ال يـُْفِلُح  ]16[تـَْعِقُلوَن 
 يونس ]17[اْلُمْجرُِموَن 

 یتبعه كتابهل عندهم من  :المكذبینرسول اهللا سأل ی ،في مواجهة الكفر والتكذیبو 
 ! ؟تعالىأهدى مما أنزله اهللا 

ُهَما أَتَِّبْعُه ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقَني   القصص ]49[ُقْل فَْأتُوا ِبِكَتاٍب ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُهَو َأْهَدى ِمنـْ

أصال، ولن ه نهم كاذبون ضالون، لن یأتوا بإیعلم إن اهللا  ؟!كتابذا الهفهل أتوا ب
 یتبعون أهواءهم. ، فهم اهللایستجیبوا لرسول 

َا يـَتَِّبُعوَن َأْهَواَءُهْم َوَمْن َأَضلُّ ِممَّْن اتـََّبَع َهَواُه ِبَغْريِ  ُهًدى  فَِإْن ملَْ َيْسَتِجيُبوا َلَك فَاْعَلْم أَمنَّ
 القصص ]50[ِمْن اللَِّه ِإنَّ اللََّه ال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمَني 

. لقد ساوى اهللا ذن بهكذب، وینسب إلیه ما لم یأإن أظلم الظلم أن یفترى على اهللا ال
 ، واتباع الهوى!! التكذیباالفتراء، و تعالى بین 

فهل یعقل بعد كل هذه الخصائص الممیزة للنص التشریعي اإللهي، أن ینزل اهللا 
تعالى على رسوله نصوص شریعة، مكملة ألحكام "آیته القرآنیة"، ثم ال تأخذ هذه 

  یعة القرآنیة؟! لماذا؟! وما الحكمة من وراء ذلك؟!  النصوص نفس خصائص الشر 

 نزل على رسوله إال الحق، ولیس بعد الحق إال الضالل:إن اهللا تعالى ال یُ 

َا يـَْهَتِدي لِنَـْفِسِه َوَمْن  ُقْل يَا أَيـَُّها النَّاُس َقْد َجاءَُكْم احلَْقُّ ِمْن رَبُِّكْم َفَمْن اْهَتَدى فَِإمنَّ
َها َوَما أَنَا َعَلْيُكْم ِبوَِكيٍل َضلَّ فَِإمنََّ   يونس ]108[ا َيِضلُّ َعَليـْ

 على الحق والیقین.الشریعة اإللهیة یقوم إن اتباع 

 . اجتهاداتهم وأهوائهم قوم علىإنه لیس كشرائع البشر التي ت 

 لیظل الحق قائما بین الناس إلى یوم الدین.شریعته نصوص ذلك حفظ اهللا تعالى ل
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ُر اْحلَاِكِمَني َواتَِّبْع مَ   يونس ]109[ا يُوَحى ِإلَْيَك َواْصِربْ َحىتَّ َحيُْكَم اللَُّه َوُهَو َخيـْ

یذكر اهللا تعالى الناس التحذیر من التقلید األعمى، ومن فتنة "اآلبائیة"، وفي سیاق 
المستمد من " البرهان"على  العلميالحوار وضرورة أن یقوم  ،بنعمه التي ال تحصى

 :ة القرآنیةمقاصد الشریع

َر َلُكْم َما ِيف السََّمَواتِ  َوَما ِيف اَألْرِض َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُه ظَاِهرًَة  َأملَْ تـََرْوا َأنَّ اللََّه َسخَّ
 لقمان ]20[ِيف اللَِّه بَِغْريِ ِعْلٍم َوال ُهًدى َوال ِكَتاٍب ُمِنٍري َوبَاِطَنًة َوِمْن النَّاِس َمْن ُجيَاِدُل 

 :ء السیاق یحذر من فتنة "اآلبائیة"، التي غالبا ما یكون الشیطان وراءهاجاثم 

شَّْيطَاُن َوِإَذا ِقيَل َهلُْم اتَِّبُعوا َما أَنَزَل اللَُّه َقالُوا َبْل نـَتَِّبُع َما َوَجْدنَا َعَلْيِه آبَاَءنَا أََوَلْو َكاَن ال
 لقمان ]21[َيْدُعوُهْم ِإَىل َعَذاِب السَِّعِري 

"اآلیة القرآنیة"، هؤالء فهم واع لنصوص بغیر و  ،علمغیر ب ،الذین یتبعون آباءهمإن 
 . صراط اهللا المستقیملم یستمسكوا بالعروة الوثقى، ولم یهتدوا إلى 

اِقَبُة َوَمْن ُيْسِلْم َوْجَهُه ِإَىل اللَِّه َوُهَو ُحمِْسٌن فـََقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقى َوِإَىل اللَِّه عَ 
 لقمان ]22[األُُموِر 

 إن الذین أسلموا وجوههم هللا وحده، هم الذین استمسكوا بالعروة الوثقى.

 غیر هدى من اهللا، یجعلون بینهم وبین اتباع الحق حاجزاً ب ،إن الذین یتبعون آباءهم
 یصدهم عن صراط ربهم المستقیم. 

باتباعه ما  بالعروة الوثقى أول المستمسكین، علیه السالم، رسول اهللا محمدولقد كان 
 به. وهل یأمر اهللا تعالى رسوله إال باتباع الحق؟! اهللا مره أ

 ؟!أن یأتیه الباطل قرآنوهل یمكن لل

ال يَْأتِيِه اْلَباِطُل ِمْن بـَْنيِ  ]41[ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا بِالذِّْكِر َلمَّا َجاَءُهْم َوِإنَُّه َلِكَتاٌب َعزِيٌز 
يٍد  َيَدْيِه َوال  فصلت ]42[ِمْن َخْلِفِه تَنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم محَِ

الحق ن طاعة أو اتباع غیر مالناس، والمسلمین خاصة، وٕاذا كان اهللا تعالى قد حذر 
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اهللا تعالى حفظ أن ی ،اإللهيكان من الطبیعي، بل ومن العدل فالذي أنزله على رسوله، 

 .العصور مرعلى للناس هذا الكتاب 

إنه یضع القواعد العامة للسلوك  كافة.ناس لخطاب للرسول اهللا،  إن خطاب القرآن
بدون تقوى اهللا ال یمكن أن یقوم نظام إسالمي عادل یحقق السعادة للناس في فاإلنساني، 

یشرعون شرائع ف ،یتعدى الناس حدود اهللاهللا  وبدون تقوى والفالح في اآلخرة. ،الدنیا
 بها من سلطان. اهللا وأحكاما ما أنزل 

  ]1[ يَا أَيـَُّها النَِّيبُّ اتَِّق اللََّه َوال ُتِطْع اْلَكاِفرِيَن َواْلُمَناِفِقَني ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِليمًا َحِكيماً 
 األحزاب ]2[ َما يُوَحى ِإلَْيَك ِمْن َربَِّك ِإنَّ اللََّه َكاَن ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبرياً  َواتَِّبعْ 
موضوع الذي یربطهما وأن مر بتقوى اهللا واتباع الوحي، العالقة بین األذلك نفهم بو 

 في عصر التنزیلآمن على أساسها من آمن ي تال"اآلیة القرآنیة"، وهو نصوص ، االتباع
 .ها إلى یوم الدینوتعهد اهللا بحفظ

ابه حال من الخشیة نتتكانت ، لذلك ..وحدود مسئولیته ،رسول اهللا مهمتهعلم لقد 
 اهللا مدى حرص رسول نزل القرآن یبینف، من الوحي القرآني يءوالخوف على ضیاع ش

 القرآن. أثناء تلقي منه يءش ضیعأال یعلى 

َنا َمجَْعُه َوقـُْرآنَُه  ]16[ال ُحتَرِّْك ِبِه ِلَساَنَك لِتَـْعَجَل ِبِه  فَِإَذا قـََرْأنَاُه فَاتَِّبْع قـُْرآنَُه  ]17[ِإنَّ َعَليـْ
َنا بـَيَ  ]18[  القيامة ]19[ انَهُ ُمثَّ ِإنَّ َعَليـْ

التفسیر، وٕانما بمعنى بمعنى لیس  "ثُمَّ ِإنَّ َعَلْیَنا َبَیاَنهُ "قوله تعالى: إن "البیان" في 
 . الدین كلهاإلظهار، إظهار القرآن على 

 الشبهاتبعض لرد على ل مبحث التاليالٕالى و 
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 السیاق القرآني

 على الشبهات یرد

أمره أن ینظر إلى آیات  ،وعلى أساس هذه الحریة ،ن حرااإلنساتعالى لقد خلق اهللا 
آلیات عمل قلبه الحیة و  ،بفطرته السلیمة ،ةوحدانیاللیقف على دالئل  ،اآلفاق واألنفس

 رسالة اهللا، ضرورة وحتمیة منطقیةلتبلیغ  ،إرسال الرسلأن ، و "ال إله إال اهللا" فیعلم أنه
 قبل أن تكون شرعیة.

رسوله محمدًا، علیه السالم، برسالته الخاتمة، وجعلها "آیة لذلك أرسل اهللا تعالى 
قرآنیة" دالة على صدق بالغه عن اهللا، وحجة قائمة بین الناس، تهدیهم إلى صراط ربهم 

 إلى یوم الدین. المستقیم، 

شهد اإلنسان شهادة علمیة أنه "ال إله إال اهللا"، وأن محمدًا رسول اهللا المبلغ وبعد أن ی
العلمي ممارسة المنهج اآلیة القرآنیة"، تفرض علیه هذه النصوص، لنصوص هذه "

على لوقوف دیني لاآلباء المن میراث  "منظومة التواصل المعرفي"لما حملته له  ،النقدي
 .ىمدى موافقته لدین اهللا تعالى، ومقاصده العل

تفعیل عقبة أمام  وهنا تقف "فتنة اآلبائیة"، واإلغواء الشیطاني، وأمراض القلوب..،
فالذي یولد في بیئة تكرر على مسامعه  اآلباء الدیني. ثهذا المنهج العلمي في نقد ترا

یجادل تراه فإن قلبه یتشرب هذه العقائد، و  ]سلبیة كانت أو إیجابیة[ دائمًا عقائد وأفكاراً 
لتصبح جزءا  ،وتثبیتها تدریجیا في مستودع القلب تم تخزینهاالتي قد  ،بهذه األفكار

 من معارفه.  رئیساً 

ومن أمراض القلوب التي كان لها دور رئیس في تمسك األبناء بمیراث اآلباء مرض 
في  زرعهدور كبیر في بالبیئة المحیطة باإلنسان قوم إن البغي سلوك مرضي ت "البغي".

قلبه منذ طفولته، ویظهر بوضوح في مجال الموروث الدیني، حیث یعتز كل إنسان 
في تسفیه آراء اآلخرین، الذین یشتركون معه في عضویة  ویصر على رأیه، وُیمعن

منظومة [اآلبائیة]..، وهؤالء جمیعا ال یستطیعون إقامة الدلیل على أن مذهب آبائهم هو 
  الحق واجب االتباع.

وتخاصم وسفك للدماء بغیر  ،إن ما یعاني منه العالم الیوم من عنف وٕارهاب وتطرف
 فهم الواعي لمقاصد "اآلیة القرآنیة" العالمیة.هذا البغي، وغیاب البسبب  ..،حق
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لقد أرسل اهللا تعالى رسوله محمدًا، رحمة للعالمین، وكان على المسلمین أن یفعلوا 

دعوتهم رسالة الرحمة بین الناس، اتباعا لسنة نبیهم..، ولكنهم انشغلوا بتفرقهم، وبمنابر 
بمدى و جیة" من بین هذه الفرق، وبمن هي "الفرقة الناالتخاصمیة، المحلیة والفضائیة، 

لقد أضاعوا أوقاتهم..، وجاهدوا في  !!أئمة مذاهبهم الدینیةتقدیس على  حرص أتباعهم
 رونا داخل دائرة التفرق والتخاصمظلوا قفالجهاد فیها، ب تعالى ساحة غیر التي أمرهم اهللا

 .قلوبهممن  المذهبیةشجرة ال یستطیعون اقتالع و 

هذا التطرف الفكري قد حملتها كتب تراث الفرق ذور جومما یدعو لألسف أن 
والمذاهب المختلفة، قرونا من الزمان، ومنها ما ینسب إلى "السنة النبویة" افتراء على 

رسول اهللا، ویذاع یومیا من منابر الدعوة المختلفة!! 

 إن اهللا تعالى یرسل رسله بالبینات، أي بالحجج والبراهین الدالة على الحق، ثم بعد
وفاتهم، یختلف أتباعهم، ویتفرقون في الدین، بعد أن جاءهم العلم الحق، فلماذا یختلفون 

 ویتفرقون؟!

 لقد أجاب القرآن على ذلك بقوله تعالى: 

قِّ َكاَن النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة فـَبَـَعَث اللَُّه النَِّبيَِّني ُمَبشِّرِيَن َوُمنِذرِيَن َوأَنَزَل َمَعُهْم اْلِكَتاَب بِاحلَْ 
لَِيْحُكَم بـَْنيَ النَّاِس ِفيَما اْختَـَلُفوا ِفيِه َوَما اْختَـَلَف ِفيِه ِإالَّ الَِّذيَن أُوتُوُه ِمْن بـَْعِد َما 

نَـُهْم فـََهَدى اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِلَما اْختَـَلُفوا ِفيِه ِمْن احلَْقِّ بِِإْذنِ  ِه َجاَءتْـُهْم اْلبَـيـَِّناُت بـَْغيًا بـَيـْ
 البقرة ]213[ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم  ُه يـَْهِدي َمْن َيَشاُء ِإَىل َواللَّ 

 ..أو لغة ،أو دین ،أو نسب ،وطنالذین یجمعهم  من الناس، الجماعةهي  ،األمةإن 
وهي هنا بمعنى الناس الذین یجمعهم الدین اإللهي، ثم إذا هم یختلفون  .ذلك أو جمیع

 .فیما اختلفوا فیه الناس بینحكم یل ،ابهمع كل نبي كتبعد وفاة الرسل، فیبعث اهللا 

عن االختالف الذي یحتاج إلى بعثة الرسل هو االختالف الناشئ وال شك أن هذا 
بعضهم  اإللهیة أهل الكتبالتفرق في الدین، بعد اجتماع. وهذا التفرق إما أن یكون بین 

  تعالى:، أهل الدین الواحد، كما قال اهللالكتاب الواحدأو بین أتباع  ،مع بعض

نَـُهْم  َنا ُموَسى اْلِكَتاَب فَاْختُِلَف ِفيِه َوَلْوال َكِلَمٌة َسبَـَقْت ِمْن رَبَِّك َلُقِضَي بـَيـْ َوَلَقْد آتـَيـْ
 هود ]110[َوِإنـَُّهْم َلِفي َشكٍّ ِمْنُه ُمرِيٍب 
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، من إرسال الرسل، هو إبطال االختالف والتفرق األولبیانه، أن الهدف والذي یهمنا 

بین أتباع الكتاب والدین  مكان هذا االختالف بین أتباع الكتب، أأن، سواء في الدی
الواحد. وهذا ینطبق على حال األمة اإلسالمیة، وتفرقها إلى فرق ومذاهب دینیة، بعد 
وفاة رسول اهللا محمد، علیه السالم، وتوظیف علماء كل فرقة نصوص الكتاب اإللهي 

 مخالفین في ذلك الفرق األخرى. لخدمة توجهاتهم العقدیة والتشریعیة،

اصطفاهم اهللا ، أي إال الذین "َوَما اْخَتَلَف ِفیِه ِإالَّ الَِّذیَن ُأوُتوهُ " تدبر قول اهللا تعالى:
لحمل كتابه، لهدایة الناس إلى وجه الحق في مسائل الخالف، فإذا هم یختلفون مع 

دید، یأتي لیردهم إلى الدین أنفسهم، ویتفرقون في الدین، األمر الذي یحتاج إلى رسول ج
 الحق، الذي أنزله اهللا تعالى!!

، والذي "ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُهْم اْلَبیَِّناُت َبْغیًا َبْیَنُهمْ "ولكن األهم من ذلك، قوله تعالى: 
یبین أن االختالف قد جاء بعد أن حملوا "البینات"، أي بعد أن حملوا الحجج والبراهین 

أسوأ من الذین  حالهذا االختالف، فإذا االختالف یصل بهم إلى التي من شأنها حسم 
 لم یهتدوا أصال!!

الغیر، وأخذ حقه. فإذا نظرنا إلى المختلفین في الدین، نجد بعضهم  ظلمإن البغي: 
 وجهها الصحیح. غیر وتأویلها على  ،الشریعةیبغي على بعض، مستندا إلى أحكام 

 اهللا، أن یوقع األمة اإلسالمیة، في مصیبتین: لقد استطاع الشیطان، بعد وفاة رسول

 األولى: أن تتفرق في الدین، بعد أن حملت "البینات". 

والثانیة: أال تكتفي بمصیبة التفرق، وٕانما یتخاصم أفرادها، أتباع الفرق المختلفة 
ا على ء علمائهآلرافرقة،  أتباع، أي بقصد انتصار "َبْغیًا َبْیَنُهمْ "ویتصارعون، ویتقاتلون، 

 أتباع الفرق األخرى، وتسفیه آراء علمائهم!! 

والسؤال: إذا كان الهدى، كل الهدى، الحاسم لمسائل الخالف، قد جاءت به "اآلیة 
 القرآنیة"، وكان على المسلمین، أن یحملوها للناس، أمة واحدة:

 ، "ِإْذِنهِ َفَهَدى اللَُّه الَِّذیَن آَمُنوا ِلَما اْخَتَلُفوا ِفیِه ِمْن اْلَحقِّ بِ "

 فأین هي هذه األمة الیوم؟!

، بالحجة إلى ما اختلفوا فیهالناس  بالقرآن إلرشاد محمداً اهللا رسوله بعث لقد 
 یقول اهللا تعالى:والبرهان. 
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َ َهلُْم الَِّذي اْختَـَلُفوا ِفيِه َوُهًدى َوَرْمحًَة لَِقْومٍ َوَما  يـُْؤِمُنوَن  أَنَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِإالَّ لُِتبَـنيِّ
 النحل ]64[

إذن فأین هي أمة رسول اهللا محمد، لتقوم بتفعیل هذه "السنة النبویة"، بما تحمله من 
"آیة قرآنیة"، جاءت لهدایة الناس إلى صراط ربهم المستقیم، إلى دین اإلسالم، دین 

 الرسل أجمعین؟! 

يَن ِعْنَد اللَِّه اِإلْسالُم  ِذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِإالَّ ِمْن بـَْعِد َما َجاَءُهْم َوَما اْختَـَلَف الَّ ِإنَّ الدِّ
نَـُهْم َوَمْن َيْكُفْر بِآيَاتِ   آل عمران ]19[اللَِّه فَِإنَّ اللََّه َسرِيُع احلَِْساِب  اْلِعْلُم بـَْغياً بـَيـْ

ِعْنَد اللَِّه  ِإنَّ الدِّینَ "واتباع للحق  ،"َما َجاَءُهْم اْلِعْلمُ  ِمْن َبْعدِ "إذن فالقضیة قضیة علم 
 ختلفة. الذي أنزله اهللا تعالى، ال َتَدیُّن البشر الذي جاءت به المذاهب الم "اِإلْسالمُ 

فهل یمكن أن یحدث اختالف وتخاصم وتقاتل بسبب الدین، وقد جاء الرسل بالعلم 
 الحق، العاصم من التفرق واالختالف؟! فأین إذن الخلل؟!

فتنة اآلبائیة، في فهم نصوص الدین الحق، فُیدِخُل إن البغي ُیَحكُِّم هوى النفس، و 
كتاب اهللا تعالى واحد، ورسول اهللا واحد، فمن أین یأتي علیها ما لم تأت به الرسل. ف

 االختالف في الدین بین أتباع الرسل؟! أإله مع اهللا أمرهم بخالف ما أمر به اهللا؟!

ومنهاج  مشریعته ،ه الكرامصحب، و النبع الصافي الذي استقى منه رسول اهللا محمد إن
هو نصوص "اآلیة القرآنیة"، قبل ظهور الفرق والمذاهب المختلفة وبعیدًا عن  م،حیاته

 الموروث الدیني المذهبي. 

لقد جاء رسول اهللا رحمة للعالمین، فهل من الرحمة االختالف في الدین باسم اتباع 
أما االختالف في  مباح،؟! إن االختالف في فهم نصوص الدین أمر "السنة النبویة"

ولیس من دین اهللا  ،، فأمر مذموم..النصوص، وما صح منها وما لم یصححجیة هذه 
 في شيء. تعالى 

أما األخطر من ذلك، فهو توظیف آیات الذكر الحكیم، واستنباط معان وأحكام منها 
زلت سیاقها الذي نیقیمون على أساسها حجیة مصادرهم التشریعیة المذهبیة، بعیدا عن 

 فیه، بدعوى أنها "السنة النبویة" واجبة االتباع!! 

 :فمع بعض األمثلة التي توضح ذلك
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مسألة البیان في القرآن الحكیمـ1

لقد سمى اهللا تعالى أهل الكتب اإللهیة بأهل الذكر إلفادة قوة وصف هذه الكتب 
ین على أن المعترض ،رسالة ربهمعن الغافلین الالهین بالتذكیر، وٕاقامة الحجة على 

 رسوال یرسل اهللا بشراً 

َلَك ِإالَّ رَِجاًال نُوِحي ِإلَْيِهْم فَاْسأَلُوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكنُتْم ال تـَْعَلُموَن   ]7[َوَما َأْرَسْلَنا قـَبـْ
 األنبياء ]8[َوَما َجَعْلَناُهْم َجَسداً ال يَْأُكُلوَن الطََّعاَم َوَما َكانُوا َخاِلِديَن 

ْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِإالَّ رَِجاًال نُوِحي ِإلَْيِهْم فَاْسأَلُوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال تـَْعَلُموَن َوَما أَ 
َ لِلنَّاِس َما نـُزَِّل ِإلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّروَن بِاْلبَـيـَِّناِت َوالزُّبُِر َوأَنَزْلَنا  ]43[ إِلَْيَك الذِّْكَر لِتُبَـنيِّ
 النحل ]44[

 "َوَما َأْرَسْلَنا َقْبَلَك ِإالَّ ِرَجاالً "قول اهللا تعالى: المتدبر لسیاق اآلیات التي ورد فیها إن 
أن الخطاب القرآني كان لهؤالء المختلفین على رسالة رسول اهللا محمد المكذبین یعلم 

 . ولم یختلفوا على رسالته ،الذین آمنوا برسول اهللا ،ولیس للمسلمین ،بها

 العارفینإلى  ،یفید إحالة الشاكین في صدق الرسول "َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّْكرِ ": تعالى فقوله
هل یصطفي اهللا تعالى رسله و  ،یعلموا منهم حقیقة أمر الرسل والرساالتل اإللهیة، كتببال

  من الرجال أم من غیرهم؟!

 !من هو رسولكم؟ :فإذا سألنا الیهود

. وكذلك األمر نعم :أجابوا !؟الرجكان هل  ناهمم. فإذا سألعلیه السال ،موسى :أجابوا
  بالنسبة للنصارى.

ذلك أن كلمة "الناس" لبیان أحكام شریعتهم،  المسلمینیخاطب ال اآلیات سیاق إن 
علیه السالم.  محمد،"أهل الكتاب"، والمكذبین بدعوة رسول اهللا  في هذا السیاق تعني

الرد على شبهات خطاب لرسول اهللا یبّین دوره في  "ِللنَّاسِ ِلتَُبیَِّن ": لرسوله وقول اهللا
 ما اختلفوا فیه. ة وكشف حقیق ،المكذبین

یوضح أن المهمة التي ي ذوال ،سیاق اآلیات التي سبقت هذه اآلیةهو وبرهان ذلك 
 :الرد على هذه الشبهات، فتدبرالقیام بها في هذا السیاق هي اهللا تعالى رسوله أمر 
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َعُث اللَُّه َمْن َميُوُت بـََلى َوْعدًا َعَلْيِه َحّقًا َوَلِكنَّ َأْكثـََر ا بِاللَِّه َجْهَد َوأَْقَسُمو  أَْميَاِ�ِْم ال يـَبـْ

َ َهلُْم الَِّذي َخيَْتِلُفوَن ِفيِه َولِيَـْعَلَم الَِّذيَن َكَفُروا أَنـَُّهْم َكانُوا   ]38[النَّاِس ال يـَْعَلُموَن  لُِيبَـنيِّ
 النحل ]39[َكاِذِبَني 

الرد على هؤالء  جاء في سیاق "ِلُیَبیَِّن َلُهْم الَِّذي َیْخَتِلُفوَن ِفیهِ ": تعالى اهللا فقول
المكذبین، الذین جاء القرآن بالرد على شبهاتهم وافتراءاتهم، حیث یقول اهللا تعالى في 

 :]64[ اآلیة ،نفس السورة

َ َوَما أَنَزْلَنا َعَلْيَك   َهلُْم الَِّذي اْختَـَلُفوا ِفيِه َوُهًدى َوَرْمحًَة لَِقْوٍم يـُْؤِمُنوَن اْلِكَتاَب ِإالَّ لُِتبَـنيِّ
  النحل ]64[

 وهوَوَلَعلَُّهْم َیتََفكَُّروَن" ": سابقا ، المشار إلیها]44[ ختام اآلیةفي تعالى وتدبر قول اهللا 
 ا إلى رشدهم.ویرجعو آلیات عمل قلوبهم، عملوا الختام المناسب لدعوة المختلفین إلى أن یُ 

َل ِإَلْیِهْم""قوله تعالى: بتدبر و   ِلتَُبیَِّن ِللنَّاِس َما ُنزِّ

المتقدم في قوله و  ،المنزل ]الذكر[غیر  ]لزّ نُ [وصلته  ]ما[أن اسم الموصول  نجد
 إذ لو كانا شیئا واحدا القتضى ظاهر السیاق أن یكون: ،"تعالى: "َوَأنَزْلَنا ِإَلْیَك الذِّْكرَ 

َل ِإَلْیِهْم""ولیس  ،ناس""لتبینه لل  ِلتَُبیَِّن ِللنَّاِس َما ُنزِّ
نزل  حقیقة ماالشاكین المكذبین، لیبین لهؤالء  ،القرآنهذا أنزلنا إلیك و  :المعنىإذن ف

 وما هم فیه مختلفون.  ،إلیهم

، یزعم سب إلى رسول اهللا من "أحادیث"ما نُ على حجیة مطلقا فال دلیل في هذه اآلیة 
قة من الفرق اإلسالمیة أنها "السنة النبویة"، المصدر الثاني للتشریع!! أتباع كل فر 

  والعجیب أن هذه "األحادیث" صناعة بشریة قامت على مدارس الجرح والتعدیل المذهبیة.

، علیه السالم، كانوا أهل فصاحة اً إن القوم، الذین بعث اهللا تعالى فیهم رسوله محمد
سوله، من جنس ما نبغوا فیه..، فكیف تكون مهمة وبیان، لذلك جعل اهللا آیة صدق ر 

 الرسول أن یفسر لهم أوال ما أنزله اهللا علیه، ثم یطلب منهم بعد ذلك أن یأتوا بمثله؟! 

مما نزل على الناس  ،جاء مبینا لغیرهوله، على رسالذي أنزله اهللا تعالى  "الذكر"إن 
 . القرآن لیظهرها نزل ، أي أن مهمة الرسول أن یبلغ الناس ممن رساالت سابقة
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من ما أخفوه  ،الذكر الحكیممن خالل هذا  ،یظهر ألهل الكتابلرسول اهللا لقد جاء 
م بحقیقة حالهم هبتذكیر  المكذبین،اهللا حجج  بطلوما حرفوه. وهكذا یُ  ،التنزیل الحق

 :تدبرف ،م رسوله بیان ذلكایجعل من مهو  ،ویكشف ما أخفوه وحرفوه

ُ َلُكْم َكِثريًا ِممَّا ُكْنُتْم ُختُْفوَن ِمْن اْلِكَتاِب َويـَْعُفو َقْد َجاءَُكْم  يَا َأْهَل اْلِكَتابِ  َرُسولَُنا يـُبَـنيِّ
يـَْهِدي ِبِه اللَُّه َمْن اتـََّبَع ِرْضَوانَُه  ]15[َعْن َكِثٍري َقْد َجاءَُكْم ِمْن اللَِّه نُوٌر وَِكَتاٌب ُمِبٌني 

 ]16[ْن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّوِر بِِإْذنِِه َويـَْهِديِهْم ِإَىل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم ُسُبَل السَّالِم َوُخيْرُِجُهْم مِ 

 املائدة

 وتدبر قول اهللا تعالى في نفس السورة:

َرٍة ِمْن الرُُّسِل َأْن تـَُقولُوا َما َجاَءنَا  ُ َلُكْم َعَلى فـَتـْ يَا َأْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءَُكْم َرُسولَُنا يـُبَـنيِّ
  ]19[ْن َبِشٍري َوال نَِذيٍر فـََقْد َجاءَُكْم َبِشٌري َوَنِذيٌر َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر مِ 

 :في السیاق القرآنيالبیان 

إظهار أو لقد وردت كلمة البیان في القرآن الكریم بمعنى اإلظهار أي إظهار الحكم 
 ردت فیه الكلمة. كل حسب السیاق الذي و ، بوجه عام، إظهار الحقأو الخبر، 

موجود، ولكنه كان خفیا  يءهو إلقاء الضوء على ش "البیان" فالمعنى العام لكلمة
 :قول اهللا تعالىی مصدر البیان.سبحانه هو ف لهم، غیر ظاهر للناس، فیظهره اهللا تعالى

َنا َمجَْعُه َوقـُْرآنَهُ  ]16[ال ُحتَرِّْك ِبِه ِلَساَنَك لِتَـْعَجَل ِبِه  فَِإَذا قـََرْأنَاُه فَاتَِّبْع قـُْرآنَُه  ]17[ ِإنَّ َعَليـْ
َنا بـََيانَُه  ]18[  القيامة ]19[ُمثَّ ِإنَّ َعَليـْ

القرآن"، المعروف عند المسلمین.  تفسیربمعنى " ،في القرآن ،كلمة "البیان"لم ترد ف
ى ثم إن على بمعن ""ثُمَّ ِإنَّ َعَلْیَنا َبَیاَنهُ  :تعالى قول اهللالمسلم لذلك ال یصح أن یفهم 

رسول  "آیة"القرآن كون ألن هذا الفهم، كما ذكرنا من قبل، یتعارض مع  ،رسولنا تفسیره
اهللا الدالة على صدقه، في بالغه عن اهللا، والتي لم یستطع أهل اللسان العربي أن یأتوا 

  !!بمثلها

، ثم إال إذا فسرها الرسولتأتي نصوصها غیر مفهومة لیس من المعقول أن إذن ف
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  خرج الرسول على قومه، ویقول لهم: أنا رسول اهللا، وهذه هي آیة صدقي!!ی

هل فسر رسول وعلى فرض أن البیان جاء بمعنى التفسیر، فسیبقى السؤال قائما: ف
 كتاب رسول اهللا في تفسیر القرآن التواصل المعرفي"منظومة "هل نقلت لنا ؟! اهللا القرآن

 هات كتب التفسیر كانوا أكثر فهماحاب أمالذي شهد على تدوینه بنفسه، أم أن أص
 ودرایة بمعاني القرآن منه، علیه السالم؟!

 أال یعتبر القول بأن بیان الرسول، في هذه اآلیات، یعني سنته في تفسیر القرآن
 اتهاما للرسول بالتقصیر في حق أمته، وأمانة تبلیغ رسالته؟!

 اهللا وقت تلقیه الوحي القرآنيول جاء یعكس حالة رس"سورة القیامة" إن سیاق آیات 
آیات ؤكد أن اهللا تعالى جامع تو  ،طمئنهتاآلیات  تفجاء ،أن یتفلت منه جزءمن وقلقه 
 حتى یبلغ رسالة ربه ،من الناسرسوله وعاصم ها على ما سبق من كتب، ومظهر  ،كتابه

 .كاملة غیر منقوصة

َربَِّك َوِإْن ملَْ تـَْفَعْل َفَما بـَلَّْغَت رَِسالََتُه َواللَُّه  يَا أَيـَُّها الرَُّسوُل بـَلِّْغ َما أُنزَِل ِإلَْيَك ِمنْ 
  املائدة ]67[يـَْعِصُمَك ِمْن النَّاِس ِإنَّ اللََّه ال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِيَن 

هذا اهللا تعالى بحفظ وجمع وٕاظهار یبین تعهد  "سورة القیامة"سیاق آیات لقد جاء 
ثُمَّ ِإنَّ " "،َوُقْرآَنهُ " "،ِإنَّ َعَلْیَنا َجْمَعهُ " تدبر قوله تعالى: رسوله. مسئولیة، ولیس ذلك القرآن

 ". َعَلْیَنا َبَیاَنهُ 

یتحدث عن  ، ألن السیاقسیرلیس المقصود بالبیان هنا التفوهذا دلیل على أنه 
  ، وٕاال فأین هذا التفسیر الكامل لرسول اهللا؟!بعض آیاته"القرآن كله"، ولیس عن 

فهي لیست في حاجة إلى  ،مبینة لغیرها ،في ذاتها ،وة خاتم النبیین جاءت بینةإن دع
 :فلنتدبر قول اهللا تعالى ،بنصوص تشریعیة أخرى ،من یبینها

 يوسف ]1[الر تِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب اْلُمِبِني 

 الشعراء ]2[تِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب اْلُمِبِني  ]1[طسم 

 النمل ]1[آِن وَِكَتاٍب ُمِبٍني طس تِْلَك آيَاُت اْلُقرْ 
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َوَقْد َجاَءُهْم َرُسوٌل ُمِبٌني َأىنَّ َهلُْم الذِّْكَرى  ]12[َربـََّنا اْكِشْف َعنَّا اْلَعَذاَب ِإنَّا ُمْؤِمُنوَن 

 الدخان ]13[

یعني أن اهللا تعالى قد فوض  "َجاَءُهْم َرُسوٌل ُمِبینٌ " وحتى ال یفهم أحد أن قوله تعالى:
تشریع أحكام مستقلة عن أحكام القرآن، ذكر في موضع آخر وفي بیان و رسوله في 

. فیقول "البالغ المبین"هي الرسول مهمة سیاق الحدیث عن وجوب طاعة الرسول، أن 
 :اهللا تعالى

َا َعَلى َرُسو  لَِنا اْلَبالُغ اْلُمِبُني َوَأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َواْحَذُروا فَِإْن تـََولَّْيُتْم فَاْعَلُموا أَمنَّ
 املائدة ]92[

 بل إن سنة جمیع الرسل هي البالغ المبین:

َوقَاَل الَِّذيَن َأْشرَُكوا َلْو َشاَء اللَُّه َما َعَبْدنَا ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْيٍء َحنُْن َوال آبَاُؤنَا َوال َحرَّْمنَا 
ْن قـَْبِلِهْم فـََهْل َعَلى الرُُّسِل ِإالَّ اْلَبالُغ اْلُمِبُني ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْيٍء َكَذِلَك فـََعَل الَِّذيَن مِ 

 النحل ]35[

 .فبیانه قائم بذاته إلى یوم الدین ،مستغن بذاته عن تفسیر البشر له حكیمإن القرآن ال
  .مفهوم "البیان القرآني" في سورة البقرةوسأضرب بعض األمثلة على 

 :تعالى یقول اهللا ،لیتامىوأحكام ا ،أحكام الخمر والمیسرفعن  ـ

َيْسأَلُوَنَك َعْن اْخلَْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْمثٌ َكِبٌري َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوِإْمثُُهَما َأْكبَـُر ِمْن 
ُ اللَُّه َلُكْم اآليَاِت َلَعلَّ  ُكْم نـَْفِعِهَما َوَيْسأَلُوَنَك َماَذا يُنِفُقوَن ُقْل اْلَعْفَو َكَذِلَك يـُبَـنيِّ

 البقرة ]219[تـَتَـَفكَُّروَن 

فاعلیة آلیات عمل القلب تظهر في اتباع ف "،َلَعلَُّكْم َتَتَفكَُّرونَ ": قوله تعالى تدبر 
  ."البیان القرآني"

 ، یقول اهللا تعالى:نكاح المشركین والمشركاتوعن  ـ
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ٌر ِمْن ُمْشرَِكٍة َوَلْو َأْعَجَبْتُكْم َوال َوال تَنِكُحوا اْلُمْشرَِكاِت َحىتَّ يـُْؤِمنَّ َوَألَمٌة ُمْؤِمَنٌة  َخيـْ

ٌر ِمْن ُمْشرٍِك َوَلْو َأْعَجَبُكْم أُْولَِئَك  تُنِكُحوا اْلُمْشرِِكَني َحىتَّ يـُْؤِمُنوا َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخيـْ
ُ آيَاتِِه لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّروَن َيْدُعوَن ِإَىل النَّاِر َواللَُّه َيْدُعو ِإَىل اْجلَنَِّة َواْلَمْغِفَرِة بِِإْذنِِه َويُـ  بَـنيِّ

 البقرة ]221[

في  ..،والتذكیر ،والتذكر ،المذاكرةلتعلم أن . "َیَتَذكَُّرونَ َلَعلَُّهْم " تدبر قوله تعالى:
 .ذاته "البیان القرآني"

 :یقول اهللا تعالى ،وأحكام الطالق ،وٕاتیان النساء ،وعن المحیض ـ

تَنِكَح َزْوجاً َغيـَْرُه فَِإْن طَلََّقَها َفال ُجَناَح َعَلْيِهَما َأْن ا َفال حتَِلُّ َلُه ِمْن بـَْعُد َحىتَّ فَِإْن طَلََّقهَ 
 ]230[يـَتَـرَاَجَعا ِإْن ظَنَّا َأْن يُِقيَما ُحُدوَد اللَِّه َوتِْلَك ُحُدوُد اللَِّه يـُبَـيـِّنـَُها ِلَقْوٍم يـَْعَلُموَن 

اإلسالمیة قامت على العلم بما حمله  لشریعةاف". ٍم َیْعَلُمونَ ِلَقوْ تدبر قوله تعالى: "
 . " من أحكامالبیان القرآني"

 تعالى: یقول اهللا ،ومتعة المتوفى عنها زوجها ،وفى ختام أحكام الطالقـ 

ُ اللَُّه َلُكْم آيَاتِِه َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلوَن   ]242[َكَذِلَك يـُبَـنيِّ

  ."َتْعِقُلونَ  مْ َلَعلَّكُ "تدبر قوله تعالى: 

هل وقفت اآلن على أهمیة تفعیل آلیات عمل القلب، في "البیان القرآني" ودورها في 
 استلهام عطاء "اآلیة القرآنیة" المتجدد على مر العصور؟! 

 تدبر مرة أخرى: 

 ".َعلَُّكْم َتْعِقُلونَ لَ " ـ "ِلَقْوٍم َیْعَلُمونَ " ـ "َلَعلَُّهْم َیَتَذكَُّرونَ ـ " "َلَعلَُّكْم َتَتَفكَُّرونَ "

 في سورة النور:تعالى یقول اهللا 

  ]1[آيَاٍت بـَيـَِّناٍت َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن ُسوَرٌة أَنَزْلَناَها َوفـََرْضَناَها َوأَنَزْلَنا ِفيَها 
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 ". َعلَُّكْم َتَذكَُّرونَ لَ  "، ثم قوله بعدها:َوَأنَزْلَنا ِفیَها آَیاٍت َبیَِّناتٍ ": قول اهللا تعالى تدبر

 :، فیقول تعالىعامة الواحدةال وعقوبته ،مباشرة بوصف فعل الزناثم یأتي بعدها 

ُهَما ِماَئَة َجْلَدٍة َوال تَْأُخْذُكْم هِبَِما رَأَْفٌة ِيف ِديِن ال لَِّه الزَّانَِيُة َوالزَّاِين فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنـْ
  ]2[َعَذابـَُهَما طَائَِفٌة ِمْن اْلُمْؤِمِنَني  بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآلِخِر َوْلَيْشَهدْ  ِإْن ُكنُتْم تـُْؤِمُنونَ 

َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِماَئَة " ، لعقوبة الزنا:شبهة في فهمهالذي ال تدبر هذا البیان، 
" غیر محصن"زنا و  ،الرجم تهعقوب"، محصن"زنا ، من غیر تقسیم لفعل الزنا إلى َجْلَدٍة"
  !!الجلد تهعقوب

تشریع العن قسیم رسوله أن یستقل بهذا التتعالى فوض اهللا والسؤال: هل یمكن أن ی
بالعقوبة "السنة النبویة" أتي ثم ت "،الجلد"القرآن بالعقوبة المخففة  ختص، فیيالقرآن

 "؟!القتلوهي "المغلظة 

جاء بعقوبة ي عقوبة الزنا، و ف ،وغیر محصن ،القرآن الحكیم لم یفرق بین محصنإن 
فإذا تدبرنا قول اهللا تعالى بعد ذلك، في سیاق بیان أحكام اللعان، أن  .هي الجلدو  ،واحدة

.."، علمنا َوْلَیْشَهْد َعَذاَبُهَما: "]2[عقوبة "المحصن" هي العذاب، والذي أشارت إلیه اآلیة 
  ، فتدبر:ولیس الرجم ،الجلد هي ]المحصنة [أي أن عقوبة الزنا للمرأة المتزوجة

َها اْلَعَذاَب َأْن َتْشَهَد َأْرَبَع َشَهاَداٍت بِاللَِّه ِإنَُّه َلِمْن اْلَكاِذِبَني   النور ]8[َوَيْدرَأُ َعنـْ

التي اعترفت بارتكابها مرأة الحرة، فال :اآلیات جاءت تبین أحكام اللعانذلك أن 
. فإن وصفتها اآلیة بالعذاب التينا عقوبة الز تستحق  ،وأقرت باتهام زوجها لها ،الفاحشة

ووجبت علیها أحكام اللعان:  ..."،َوَیْدَرُأ َعْنَها اْلَعَذابَ لم تعترف، سقطت عنها العقوبة: "
 .]10ـ6["، التي بینتها اآلیات َأْن َتْشَهَد َأْرَبَع َشَهاَداٍت ِباللَِّه ِإنَُّه َلِمْن اْلَكاِذِبینَ "...

معرفة بأل "العذاب" بالعذاب، وجاءت كلمة الزنا ة عقوب تعالى لقد وصف اهللاو  
 :]2[اآلیة أي العذاب المعهود، أي السابق تعریفه والمشار إلیه في قوله تعالى ،العهدیة

 ".َوْلَیْشَهْد َعَذاَبُهَما"

ولیست  ،عذاب، وأنها هذه العقوبةلطبیعة اهللا تعالى مع بیان  هأنالالفت للنظر، و 
یة یصرون على أن "السنة النبویة" هي التي جاءت ببیان أن ن أنصار المذهبفإ، موتا

 عقوبة الزانیة، أو الزاني، المحصنین، هي الرجم، أي الموت!!
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حتى ال ، أكثر من موضع في القرآن الكریم فرق اهللا تعالى بین العذاب والقتل في لقد

 !! القتل یؤدي إلى، أو ما یدعي مدع أن العذاب یمكن أن یكون قتالً 

أي الرجم، الذي هو من موروثات  "،القتل"معنى  "العذاب"حمل یریدون أن ی إنهم
موروثة عن الشریعة الیهودیة، فینجح الشیطان بذلك في اختراق أحكام القرآن، بشریعة 

 یة"، التي ال وجود لها مطلقا في كتاب اهللا تعالى!!، باسم "السنة النبو الیهود

 :فتدبر "،القتل"و "العذاب" بین ،یلفي محكم التنز  ،یمر لقد فرق القرآن الك

َر فـََقاَل َما ِيل ال َأَرى اْهلُْدُهَد  بـَنَُّه َعَذاباً  ]20[أَْم َكاَن ِمْن اْلَغائِِبَني َوتـََفقََّد الطَّيـْ ألَعذِّ
 النمل ]21[َشِديداً أَْو َألْذَحبَنَُّه أَْو لََيْأتَِيِين ِبُسْلطَاٍن ُمِبٍني 

 ین "الرجم" و"العذاب"، فقال تعالى:ولقد فرق السیاق القرآني ب

 يس ]18[َقالُوا ِإنَّا َتطَيـَّْرنَا ِبُكْم لَِئْن َملْ تَنتَـُهوا لَنَـْرُمجَنَُّكْم َولََيَمسَّنَُّكْم ِمنَّا َعَذاٌب أَلِيٌم 

لقد استخدم السیاق القرآني كلمتي "الرجم"، و"العذاب"، وفرق بینهما، فما الحكمة في 
اب، "الجلد"، في مصدر قطعي الثبوت عن اهللا تعالى، وتأتي عقوبة أن تأتي عقوبة العذ

الموت، "الرجم"، في مصدر ثان ظني الثبوت عن رسول اهللا، مختلف في حجیة 
 نصوصه، بین كافة علماء الفرق المختلفة؟!

العذاب ال یكون إال للنفس الواعیة، حیث اإلحساس باأللم، لذلك كان وعید جهنم إن 
 :تدبرف ،فیه الجلود، ولیس موتاً ، تتبدل عذاباً 

ْلَناُهْم ُجُلوداً  ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا بِآيَاتَِنا َسْوَف ُنْصِليِهْم نَارًا ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبدَّ
َرَها لَِيُذوُقوا اْلَعَذاَب ِإنَّ اللََّه َكاَن َعزِيزاً َحِكيماً   النساء ]56[َغيـْ

 ؟!بهذه المقدمة المحكمةرة النور، والسؤال: لماذا خص اهللا سو 

 فتدبر مرة أخرى:

  ".َلَعلَُّكْم َتَذكَُّرونَ " -"آَیاٍت َبیَِّناتٍ " -"َوَأنَزْلَنا ِفیَها" -"َوَفَرْضَناَها" -"َأنَزْلَناَها" -"ُسوَرةٌ "

والجواب: ألن حرمة الدم من أعظم الحرمات عند اهللا تعالى، فال تسفك الدماء إال  
 نزله اهللا، وفرضه في كتابه. بالحق الذي أ
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"، ثم یأتي آَیاٍت َبیَِّناتٍ فهل من المنطق أن یقول اهللا تعالى، إنه أنزل في هذه السورة "

 علماء السلف ویقولون:

إن "السنة النبویة" جاءت تبین هذه اآلیات، وتأمر بسفك دم الزاني المحصن، أو 
  الزانیة المحصنة؟!

نصف إذا زنت وهي متزوجة، فعلیها أن األمة جدنا فإذا ذهبنا إلى سورة النساء، و 
 : عقوبة الحرة

يَنِكَح اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت َفِمْن َما َمَلَكْت أَْميَاُنُكْم َوَمْن ملَْ َيْسَتِطْع ِمْنُكْم َطْوًال َأْن 
ْن بـَْعٍض فَانِكُحوُهنَّ بِِإْذِن ِمْن فـَتَـَياِتُكْم اْلُمْؤِمَناِت َواللَُّه َأْعَلُم بِِإميَاِنُكْم بـَْعُضُكْم مِ 

َر ُمَساِفَحاٍت َوال ُمتَِّخَذاِت َأْخَداٍن فَِإَذا  أْهِلِهنَّ َوآتُوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ بِاْلَمْعُروِف ُحمَْصَناٍت َغيـْ
ِلَك ِلَمْن ُأْحِصنَّ فَِإْن أَتـَْنيَ ِبَفاِحَشٍة فـََعَلْيِهنَّ ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناِت ِمْن اْلَعَذاِب ذَ 

ٌر َلُكْم َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم   النساء ]25[َخِشَي اْلَعَنَت ِمْنُكْم َوَأْن َتْصِربُوا َخيـْ

في مقابل ، "الحرائر" ،"اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناتِ ": تعالى المراد بالمحصنات في قولهو 
 ". ِمْن َفتََیاِتُكمْ " المشار إلیهن في قوله تعالى:، "ماء"اإل

ماء إلاكتنف تأحصن بحریتهن عن األحوال التي ألنهن الحرائر بالمحصنات سمي و 
 ائرالحر  بخالف، مبتذلوال ،ممتهنمختارات كن أو مكرهات، فهذه هي طبیعة عملهن ال

 .الصفات غیر الحمیدةهذه  ات، البعیدات عنمصونات، المحصنال

في الثاني بمعنى ونالحظ أن اإلحصان جاء في الموضع األول بمعنى "الحریة"، و 
"العفة"، وفي الموضع الثالث بمعنى "النكاح"، وعاد مرة أخرى إلى معنى "الحریة" في 

 الموضع األخیر 

 فنحن، في سیاق هذه اآلیة، أمام حكمین:

كانت أاألول: یتعلق بزنا الحرة، وعقوبتها مئة جلدة، كما بینت آیة سورة النور، سواء 
 بكرا أم ثیبا.

زنا األمة، إذا تزوجت، وعقوبتها خمسون جلدة، كما بینت آیة سورة والثاني: یتعلق ب
 النساء.

  حظة أخیرة، وهي أن اهللا عقب على أحكام النساء، بقوله تعالى:الوهناك م
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َ َلُكْم َويـَْهِدَيُكْم ُسَنَن الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َويـَُتوَب َعَلْيُكْم َواللَُّه َعِلي ٌم َحِكيٌم يُرِيُد اللَُّه لِيُبَـنيِّ

 النساء ]26[

 :اإلفك، بقوله تعالىو  ،اللعانالزنا، و أحكام وعلى 

ُ اللَُّه َلُكْم اآليَاِت َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم   النور ]18[َويـُبَـنيِّ
 فاهللا تعالى وحده هو مصدر "البیان القرآني"
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 مسألة طاعة الرسولـ 

 : عالى، فقال توطاعة رسوله ،أمر اهللا المؤمنین بطاعتهلقد 

َشْيٍء يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُْوِيل اَألْمِر ِمْنُكْم فَِإْن تـََناَزْعُتْم ِيف 
ٌر َوَأْحَسنُ  تَْأِويالً  فـَُردُّوُه ِإَىل اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإْن ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآلِخِر َذِلَك َخيـْ

 النساء ]59[

 وسأبدأ حدیثي، عن مسألة "طاعة الرسول"، بسؤال منطقي:

التي تستمد منها أحكام  ،المدونة في عصر الرسالةاإللهیة، هل كانت المرجعیة 
 اكتابالشریعة اإللهیة، التي أمر اهللا تعالى المؤمنین بطاعة اهللا ورسوله فیها..، هل كانت 

لى، الذي هو بین أیدینا الیوم؟! أم كانت عدة كتب: كتاب اهللا واحدا، هو كتاب اهللا تعا
تعالى..، ومعه أمهات كتب األحادیث المنسوبة إلى النبي، والتي هي بین أتباع الفرق 

 والمذاهب المختلفة الیوم؟!

وٕاذا كان علماء ودعاة هذه الفرق المختلفة، یؤمنون حقا بأن اهللا تعالى أنزل على 
لسالم، كتاب اهللا ومثله معه..، وهذا المثل هو أمهات كتب محمد، علیه ا هرسول

األحادیث الصحیحة الموجودة بین أیدیهم الیوم..، فهل أشرف رسول اهللا على تدوین هذه 
 األحادیث بنفسه، كما أشرف على تدوین كتاب اهللا؟!

أنا ال أنتقص من قدر، وال من علم، أحد من علماء السلف أو الخلف، بتخصصاتهم 
میة المختلفة، وٕانما أنا أمام بحث علمي، وأزمة سفكت، ومازالت تسفك، بسببها العل

الدماء بغیر حق، وهي مسألة "طاعة الرسول"، التي یراها أتباع الفرق والمذاهب المختلفة 
متمثلة في اتباع "سنته النبویة"، فإذا ذهبنا إلى األحادیث التي تستقى منها هذه "السنة 

الفا كثیرا، وتخاصما..، بسبب اختالف مدارس الجرح والتعدیل، التي النبویة"، وجدنا اخت
 قامت علیها هذه األحادیث، وشروط التصحیح والتضعیف المتناقضة!!

فإذا نظر الباحث المسلم الجاد، الذي یخشى اهللا تعالى، ویخاف أن ینسب إلى رسوله 
صحة هذه األحادیث حول  ، إذا نظر إلى هذا الصراع المذهبي،اهللا شیئا لم یأذن به

وضعفها، والقائم بین المحدثین وعلماء الجرح والتعدیل إلى یومنا هذا... كیف یجد 
 "طاعة الرسول" وسط هذا الكم الهائل من الروایات المتناقضة المتخاصمة؟!
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 مال خالف بین علمائه ،واحداً  كتاباً تعالى كتاب اهللا المسلمون قد ورثوا وٕاذا كان 

أي كتاب حدیث، من ف، ..على وجه الیقین تعالى،عن اهللا ه بوتثحجیته، وصحة حول 
 صحت نسبته إلى رسول اهللا، على وجه الیقین؟!قد كتب الفرق والمذاهب المختلفة، 

بهذه وال یكون ، كفر منكره، یاثانی اتشریعی امصدر نزل اهللا تعالى عقل أن یهل یو 
الذي لم تثبت اهللا، تاب ككصحة ثبوت  ،من حیث صحة الثبوت عن اهللا تعالىالصفة، 

 عن طریق الرواة، وٕانما بما حمله في ذاته، من أدلة وبراهین حجیته؟! ته صح

 أصال تدوین أحادیث رسول اهللا، وٕاال ذهنهمفي لم یكن صحابة رسول اهللا، إن 
كیف لنا أن نتحقق فلجاءتنا كما جاء القرآن، إن كانت حقا من دین اهللا واجب االتباع, 

ول منهج التحقیق العلمي، من صحة وصدق نقل الرواة عن رسول اهللا الیوم، حسب أص
 وبینهم وبین عصر تدوین أمهات كتب الحدیث ما ال یقل عن قرنین من الزمان؟!

إن المسألة في غایة الخطورة، على إسالم المرء وتوحیده، ألنها تتعلق بطاعة اهللا 
ات عشوائیة مذهبیة، إن وطاعة رسوله، وال یعقل أن تقوم هذه الطاعة، على مروی

 صحت عند فریق لم تصح عند آخر!!

التنازع إلیه بعد رد أمر  ،القرآن الكریم كل من لم یرض بحكم رسول اهللالقد اعتبر 
 جهنم، وقد جاء هذا التحذیر في سیاق آیات خوطب بها المسلمون في مخلداً  كافراً 

 فتدبر:

َرُسوَلُه يُْدِخْلُه َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها األَنـَْهاُر َخاِلِديَن تِْلَك ُحُدوُد اللَِّه َوَمْن ُيِطْع اللََّه وَ 
َوَمْن يـَْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه َويـَتَـَعدَّ ُحُدوَدُه يُْدِخْلُه نَاراً  ]13[ِفيَها َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم 

 النساء  ]14[َخاِلداً ِفيَها َوَلُه َعَذاٌب ُمِهٌني 

في اآلخرة  ذلكالمترتب على جزاء الة بین األمر بطاعة اهللا ورسوله، و تدبر العالق
في اآلخرة  ذلكالمترتب على جزاء الو  ،معصیة اهللا ورسوله النهي عنبین و  ..،وهو الجنة

 !! جهنموهو 

التي أصول الدین من ما] أو معصیتهه [رسولاهللا و یفهم منه أن طاعة األمر الذي 
الجتهادات نصوصها تخضع یستحیل أن ، والتي كفره یتوقف علیها إسالم المرء أو

  تضعیف.الو  تصحیحالفي ذاهبهم وم ،البشر

 هذه المجموعة من آیات سورة النساء: ولمزید بیان لهذه المسالة نتدبر 
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تـََناَزْعُتْم ِيف َشْيٍء َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُْوِيل اَألْمِر ِمْنُكْم فَِإْن  اللَّهَ  َأِطيُعوايَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا 

ٌر َوَأْحَسُن تَْأِوي الً فـَُردُّوُه ِإَىل اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإْن ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآلِخِر َذِلَك َخيـْ
 النساء ]59[

ثم جاءت  .حیاتهم بإقامة العدل في ،لمؤمنینتعالى لاهللا لقد سبق هذه اآلیة أمر من 
منفذین] لشریعة اهللا ال[والة أمور المسلمین ] وطاعة المشرعة اهللا [بطاعمرهم هذه اآلیة تأ

  بین الناس. ههذا العدل وتحقق تفعیلفي طاعتهم مظهر تعالى، ف

أمر المسلمین هو إمام وولي  ،في عصر الرسالة، علیه السالم، ولقد كان رسول اهللا
ذ شریعة اهللا بین الناس. لذلك لذلك كان المستحق لمطلق الطاعة، فهو القائم على تنفی

 ، بدءاوبین طاعة القائمین على تنفیذ شریعته ،لزم التفریق بین طاعة اإلله المشرع
 . ثم والة األمور ،برسول اهللا

 بالفصل بین:  وهذا ما بینه القرآن على وجه الدقة

 ".هَ َأِطیُعوا اللَّ المرجعیة التشریعیة: اتباع "النص التشریعي اإللهي".........."

َوَأِطیُعوا اتباع القائمین على تنفیذ شریعة اهللا بین الناس...... " المرجعیة التنفیذیة:و 
ُسوَل َوُأْوِلي اَألْمِر ِمْنُكمْ  ". ونالحظ عدم إضافة الطاعة لـ "أولي األمر" لدخولها ضمن الرَّ

تبعه من طاعة الرسول، كجهة تنفیذیة، تبدأ بالمسئول التنفیذي األول [الحاكم] ثم ما ی
  مستویات تنفیذیة أخرى. 

أي إلى "النص التشریعي اإللهي" الذي  التنازع إلى اهللا والرسول فقط، ردلذلك جاء 
ومحكومین..، ثم إلى الحاكم القائم على تطبیق  امایجب أن یؤمن به كافة المسلمین، حك

  .من الناحیة العملیةوتنفیذ هذا النص بین الناس، 

في عصر الرسالة  التنازع، یعي اإللهي" الذي سیرد إلیه أمرفإذا كان "النص التشر 
بین أحكام هذا الكتاب قائم على تنفیذ القائد والحاكم الو ، هو كتاب اهللا تعالى، اواحد اكتاب

، هو رسول اهللا، إذن فیجب أن یستمر هذا "الكتاب اإللهي" قائما بین الناس یحكم الناس
أن هذا "الكتاب" هو  بوصفسلمین، إلى یوم الدین، به، بعد وفاة الرسول، والة أمور الم

 ه الدالة على صدق رسوله، علیه السالم.رسالة اهللا العالمیة الخاتمة، وآیت

لذلك لم یربط اهللا تعالى حجیة كتابه بحیاة رسوله محمد، فجعل الكتاب "آیة قرآنیة" 
مرویات الفرق  متجددة العطاء، على مر العصور، وٕالى یوم الدین. فهل یمكن أن تقوم

149 



 
 والمذاهب المختلفة مقام "الرسول" الذي لم نعرفه إال من خالل "آیته القرآنیة"؟!

في عصر  ،هو یعیش بین قومه وصحبه الكرامالرسول، و  طاعةهل یستوي تحقق 
..، مع طاعة الرواة والمحدثین فیما نقلوه إسالم المرء أو كفرهعلیها یتوقف ، والتي الرسالة

ت الفرق والمذاهب المتخاصمة، المنسوبة إلى رسول اهللا، كل حسب إلینا من مرویا
 ثقافته ومعارفه وتوجهاته العقدیة والتشریعیة؟!

إنه یستحیل مساواة طاعة رسول اهللا، علیه السالم، في حیاته، بطاعة المرویات 
 المذهبیة، التي نسبها رواة المذاهب المختلفة إلیه بعد وفاته!!

أن الرد إلى اهللا تعالى هو الرد إلى آیات  ،یعلم علم الیقین ،قرآنيإن المتدبر للسیاق ال
فیخص عصر  الرد إلى رسول اهللاأما إلى یوم الدین. هذا قائم بین الناس و  ،الحكیم هذكر 

كان بالفصل في مسائل النزاع أیمكن تحققه على وجه الیقین، سواء كان الرسالة، حیث 
 في البالد. ورهموالة أمبینهم وبین  م، أبین المسلمین

عطف  "،َأِطیُعوا اللََّه َوَأِطیُعوا الرَُّسولَ " ،الرسول على لفظ الجاللة عطفلذلك فإن 
 في عصر الرسالةكان  ،على تنفیذ شریعة اهللا بین الناس لبیان أن القائم ،بدهي منطقي

لسیاق ، بصفته إمام وولي أمر المسلمین. ولقد بین اُیرد إلیه أمر التنازع ،مثلهم اً بشر 
 القرآني ذلك بقوله تعالى، بعد آیة من السابقة:

داً َوِإَذا ِقيَل َهلُْم تـََعاَلْوا ِإَىل َما أَنَزَل اللَُّه َوِإَىل الرَُّسوِل رَأَْيَت اْلُمَناِفِقَني َيُصدُّوَن َعْنَك ُصُدو 
َمْت أَْيِديِهْم ُمثَّ  ]61[ ُهْم ُمِصيَبٌة ِمبَا َقدَّ َجاُءوَك َحيِْلُفوَن بِاللَِّه ِإْن َأَرْدنَا  َفَكْيَف ِإَذا َأَصابـَتـْ

ُهْم َوِعْظُهْم  ]62[ِإالَّ ِإْحَسانًا َوتـَْوِفيقًا  أُْولَِئَك الَِّذيَن يـَْعَلُم اللَُّه َما ِيف قـُُلوهِبِْم َفَأْعِرْض َعنـْ
 النساء ]63[َوُقْل َهلُْم ِيف أَنُفِسِهْم قـَْوالً بَِليغاً 

 مأ ،عصر الرسالةكانت مرجعیة أ سواءمرجعیة المدونة، لقد بین اهللا تعالى أن ال
". إذن فما ِإَلى َما َأنَزَل اللَّهُ َتَعاَلْوا ": لنزَّ هذا المُ محصورة في هي ف، التي بعده..العصور 

، "خصائص النص هو هذا "المنزل"؟! ولقد سبق بیان ذلك، في الموضوع السابق
 رب العالمین"، فیرجع إلیه.التشریعي اإللهي" الخاصیة الرابعة، "تنزیل 

ه یثبت أنتعالى، دلیًال قطعي الثبوت عن اهللا  ال یملكون كافةعلماء المسلمین كما أن 
كتاب اهللا أحكام یستكمل به ما نقص من ثانیا، عز وجل أنزل على رسوله نصًا تشریعیًا 
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الرواة إلى أحادیث  مطلقا: تعالواال یعني  "قوله تعالى: "َوإَِلى الرَُّسولِ لذلك فإن  تعالى!!

 واختالفاتهم المذهبیة!! ،وعلماء الجرح والتعدیل ،المحدثینو 

دلیل مطلقا، على أن كل ما كان یتلفظ به الرسول، من حدیث یومي مع  الإنه 
في  قومه، كان مصدرا تشریعیا واجب االتباع، ككتاب اهللا تماما!! وقد سبق بیان ذلك

عي اإللهي" الخاصیة الثانیة، "وحي إلهي" الموضوع السابق، "خصائص النص التشری
 فیرجع إلیه.

ُسولِ  تعالى "اهللا إن قول  یعني الحضور والتواجد  "َتَعاَلْوا ِإَلى َما َأنَزَل اللَُّه َوإَِلى الرَّ
َفَأْعِرْض َعْنُهْم "أمام الرسول شخصیا، األمر الذي بینه قوله تعالى بعد ذلك: 

رسول اهللا بعد وفاته؟! وكیف یكون المعرض، أو  ...". فكیف ُیعرض عنهمَوِعْظُهمْ 
 المنكر، لمرویات رواة الفرق المختلفة، معرضا أو منكرا لشخص الرسول ولسنته؟!

من مرویات  اوٕالى یومنا هذا، كثیر  ،ألم ینكر علماء الحدیث، منذ عصر التدوین
 الفرق والمذاهب المختلفة، كل حسب مدرسته في الجرح والتعدیل، وشروطه في

التصحیح والتضعیف؟! ألم تشهد أمهات كتب الحدیث، بفروعه المختلفة، على ذلك؟! ألم 
 تشهد على ذلك مواقع الفرق والمذاهب المختلفة، على شبكة اإلنترنت العالمیة؟!

كان له في عصر الرسالة والذي في حیاته،  الرد إلى شخص الرسولكیف یتحول 
"..، كیف َفُردُّوُه ِإَلى اللَِّه َوالرَُّسولِ  تعالى: "الرد إلى اهللافي التي هي نفس قوة األمر 

 ؟! الفرق والمذاهب المختلفةمرویات إلى هذا الرد یتحول 

 حولنا..، لننتزع أنفسنا من منظومة اآلبائیة؟!متى سنهتم بدیننا..، ونقرأ ما یحدث 

 ویزید السیاق القرآني األمر وضوحا، فیقول اهللا تعالى بعدها:

ْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ لُِيطَاَع بِِإْذِن اللَِّه َوَلْو أَنـَُّهْم ِإْذ ظََلُموا أَنُفَسُهْم َجاُءوَك َوَما َأْرسَ 
  ]64[فَاْستَـْغَفُروا اللََّه َواْستَـْغَفَر َهلُْم الرَُّسوُل َلَوَجُدوا اللََّه تـَوَّاباً َرِحيماً 

نَـُهْم ُمثَّ ال جيَُِدوا ِيف أَنُفِسِهْم َحَرجاً َفال َوَربَِّك ال يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ ُحيَكُِّموَك  ِفيَما َشَجَر بـَيـْ
 النساء ]65[ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليماً 

أن تحل مرویات الفرق والمذاهب المختلفة محل رسول اهللا، في هذا  فهل یمكن
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یات التي نسبها یمكن أن تعني جاءوا المرو  "َجاُءوكَ " السیاق القرآني؟! هل قوله تعالى:

المرویات التي نسبها  یمكن أن تعني یحكموا "ُیَحكُِّموكَ ؟! وهل قوله تعالى: "هالرواة إلی
 ؟! الرواة إلیه

یمكن أن یعني مما قضى به الرواة والمحدثون؟! ثم  "ِممَّا َقَضْیتَ "وهل قوله تعالى: 
م الهائل من المرویات، التي ، أمام هذا الك"َوُیَسلُِّموا َتْسِلیماً "كیف نحقق قوله تعالى: 

نسبها الرواة، والمحدثون، وعلماء الجرح والتعدیل..، إلى رسول اهللا، والتي إذا وضع لها 
برنامج، على "الكمبیوتر"، یستطیع التعرف على أحوال الرواة، الذین نقلوا هذه المرویات 

رواة القرن وكیف تمت عملیة توثیق علماء الجرح والتعدیل لهم..، الكتشفنا أن جل 
 "السند الروائي"، التي إذا سقطت األول الهجري، وهم الحلقة األولى من سلسلة حلقات

 سقط الحدیث كله..، هؤالء قد تم توثیقهم من غیر معاصریهم!!

وال یقولن قائل: لقد كان من رواة القرن األول الهجري، صحابة رسول اهللا وهؤالء 
، ثم جاء بعدهم التابعون، وهؤالء استمدوا استمدوا عدالتهم من صحبتهم لرسول اهللا

عدالتهم من صحبتهم لصحابة رسول اهللا، ثم جاء تابعوا التابعین..، وهكذا حتى جاء 
عصر التدوین، بعد قرن ونصف قرن من الزمان، على أقل تقدیر، فلم یجد علماء الجرح 

 !والتعدیل مدونات موثقة [ممن قبلهم] تبین أحوال رواة "القرن األول"!

لذلك لم یجد علماء الجرح والتعدیل أمامهم إال سبیال واحدا، وهو إبداء الرأي في 
الراوي، حسب اجتهاداتهم الشخصیة، وتوجهاتهم العقدیة والتشریعیة، فأصحاب المذهب 

"، وهكذا وصلت إلینا ي" والشیعة ال یقبلون روایة "السنيالسني ال یقبلون روایة "الشیع
 لى رسول اهللا!! "األحادیث" المنسوبة إ

علم الحدیث المذهبي، لیس كالما مرسال شيء یسیر من إشكالیات وما ذكرته سابقا 
یكتب أن  فمعظم "أهل الحدیث" یعلمون جیدا صحة ما ذكرت، وعلى من یرى غیر ذلك

 واة القرن األول الهجري، كیف تمتلنا كتابا واحدا فقط، ال نطلب غیره، عن توثیقات ر 
تمت بها هذه التوثیقات، تصلح أن تقوم علیها نصوص مصدر  وهل الطریقة التي

 تشریعي إلهي، یكفر من ینكره؟!!!

أن التي جاءت تتحدث عن طاعة الرسول، یجب اآلیات الواعي لسیاق فهم الإن 
ینطلق من قاعدة تنزیه اهللا تعالى عن كل عیب ونقص في شریعته، وفي اصطفائه 
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 التعامل معه بالظن أو بغلبة الظنراثا بشریا یمكن لرسوله. إننا أمام دین إلهي، ولیس ت

أو بـ "یمكن"..، أو "یجوز"..، أو "احتمال"..، كل هذه الكلمات التي ملئت بها أمهات 
كتب تراث الفرق والمذاهب المختلفة، ویظن مؤلفوها أن استخدامهم لها سیخرجهم، أو 

 سیعفیهم، من مسئولیتهم أمام اهللا تعالى!! 

 مجموعة من اآلیات لتزداد المسألة وضوحا:فتدبر هذه ال

َا َكاَن قـَْوَل اْلُمْؤِمِنَني ِإَذا ُدُعوا ِإَىل اللَِّه َوَرُسولِِه لَِيْحُكَم  ْعَنا َوَأَطْعَنا ِإمنَّ نَـُهْم َأْن يـَُقولُوا مسَِ بـَيـْ
للََّه َويـَتَِّقيِه َفأُْولَِئَك ُهْم َوَمْن ُيِطْع اللََّه َوَرُسوَلُه َوَخيَْش ا ]51[َوأُْولَِئَك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن 

  ]52[اْلَفائُِزوَن 

لََّه َوأَْقَسُموا بِاللَِّه َجْهَد أَْميَاِ�ِْم لَِئْن أََمْرتـَُهْم لََيْخُرُجنَّ ُقْل ال تـُْقِسُموا طَاَعٌة َمْعُروَفٌة ِإنَّ ال
  ]53[َخِبٌري ِمبَا تـَْعَمُلوَن 

َا َعَلْيِه َما ُمحَِّل َوَعَلْيُكْم َما ُمحِّْلُتْم َوِإْن ُقْل َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا  الرَُّسوَل فَِإْن تـََولَّوا فَِإمنَّ
 النور ]54[ُتِطيُعوُه تـَْهَتُدوا َوَما َعَلى الرَُّسوِل ِإالَّ اْلَبالُغ اْلُمِبُني 

ي یدل على أن والذ ،"لیحكما" ولم یقل "،ِلَیْحُكَم َبْیَنُهمْ أن السیاق القرآني یقول: "الحظ 
المشرع واحد، وهو اهللا تعالى، وأن رسول اهللا هو المنفذ لشریعته، ثم یتحول األمر إلى 

 والة أمور المسلمین، بعد وفاته، علیه السالم.

فعندما یكون كتاب اهللا، وآیته القرآنیة، هي المرجعیة في رد التنازع بعد وفاة الرسول 
اهللا ورسوله في عصر طاعة باألمر اإللهي ة هنا فاعلیتساوى من خالل والة األمور، ت

له "سمعنا وأطعنا"  ،نیالمسلمفاعلیته في العصور التالیة، ویصبح قول مع  الرسالة،
 ویزداد األمر وضوحا بتدبر هذه اآلیات: ر.و عصفاعلیته على مر ال

  ]20[ْنُه َوأَنـُْتْم َتْسَمُعوَن يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَرُسوَلُه َوال تـََولَّْوا عَ 

ْعَنا َوُهْم ال َيْسَمُعوَن  ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْنَد اللَِّه الصُّمُّ  ]21[َوال َتُكونُوا َكالَِّذيَن َقالُوا مسَِ
َعُهْم لَتَـَولَّوا َوُهْم َوَلْو َعِلَم اللَُّه ِفيِهْم َخْرياً َألْمسََعُهْم َوَلْو َأمسَْ  ]22[اْلُبْكُم الَِّذيَن ال يـَْعِقُلوَن 

  ]23[ُمْعِرُضوَن 
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َحيُوُل  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا لِلَِّه َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُحيِْييُكْم َواْعَلُموا َأنَّ اللَّهَ 

 األنفال ]24[بـَْنيَ اْلَمْرِء َوقـَْلِبِه َوأَنَُّه إِلَْيِه ُحتَْشُروَن 

بتدبر سیاق اآلیات التي جاءت تأمر الناس بطاعة الرسول، نالحظ أنها جاءت  إنه
 نزیل واكتمال الدین.تخاطب المعاصرین لرسول اهللا، في فترة الت

 وتدبر أیضًا هذه اآلیات:

 ]27[تـَْعَلُموَن يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َختُونُوا اللََّه َوالرَُّسوَل َوَختُونُوا أََمانَاِتُكْم َوأَنـُْتْم 
َنٌة َوَأنَّ اللََّه ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم  َا أَْمَواُلُكْم َوأَْوالدُُكْم ِفتـْ   ]28[َواْعَلُموا أَمنَّ

 َلُكْم يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن تـَتـَُّقوا اللََّه َجيَْعْل َلُكْم فـُْرقَانًا َوُيَكفِّْر َعنُكْم َسيَِّئاِتُكْم َويـَْغِفرْ 
َوِإْذ َميُْكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروا لُِيْثِبُتوَك أَْو يـَْقتـُُلوَك أَْو  ]29[َواللَُّه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم 

ُر اْلَماِكرِيَن    ]30[ُخيْرُِجوَك َوَميُْكُروَن َوَميُْكُر اللَُّه َواللَُّه َخيـْ

ْعنَ  َلى َعَلْيِهْم آيَاتـَُنا َقالُوا َقْد مسَِ ا َلْو َنَشاُء َلُقْلَنا ِمْثَل َهَذا ِإْن َهَذا ِإالَّ َأَساِطُري َوِإَذا تـُتـْ
َنا ِحَجاَرًة ِمْن  ]31[اَألوَِّلَني  قَالُوا اللَُّهمَّ ِإْن َكاَن َهَذا ُهَو احلَْقَّ ِمْن ِعْنِدَك َفَأْمِطْر َعَليـْ

بـَُهْم َوأَْنَت ِفيِهْم َوَما َكاَن اللَُّه َوَما َكاَن اللَُّه لِيُـ  ]32[السََّماِء أَْو اْئِتَنا ِبَعَذاٍب أَلِيٍم  َعذِّ
بـَُهْم َوُهْم َيْستَـْغِفُروَن   األنفال ]33[ُمَعذِّ

 مل والذي یسمع الحق وال یعمل به كالذي ،إن فائدة السمع هي العمل بالمسموع
یجب ولما كان األمر بالطاعة كالما  ،سواء في عدم االنتفاع بذلك المسموعَفُهما  ،یسمع
" وقولهم: َوال َتَولَّْوا َعْنُه َوَأْنُتْم َتْسَمُعونَ اهللا تعالى: " ظهر المقصود بقولفقد  ،طاعیأن 

 "!!َقاُلوا َقْد َسِمْعَنا َلْو َنَشاُء َلُقْلَنا ِمْثَل َهَذا"

وكلها مواقف ال یمكن تفعیلها بأي حال من األحوال بعد وفاة الرسول، إال بالقیاس 
 منها والة األمور لیقوموا بتنفیذها.على موضوعاتها، وما یخص 

كان والمدونة الیوم في أمهات الكتب،  ،المنسوبة إلى رسول اهللا األحادیثإن جمیع 
قرن ونصف قرن على أقل تقدیر. قبل تدوینها بوذلك  ،هو النقل الشفهياألول مصدرها 

قى منه ثم عندما بدأ التدوین كانت سلسلة الرواة قد فقدت مصدرها الرئیس الذي است
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المرجع الوحید الذي یعلم ما ، وصحبه الكرام، فهم الرواة مرویاتهم، أال وهو رسول اهللا
 .صح من هذه المرویات وما لم یصح

 في حیاته، والرد إلى الرواة المحدثین؟!رسول الالرد إلى كیف نساوي بین ف

 بته وقومهصحاعلیه السالم، أحادیثه الیومیة مع  ،رسول اهللایكون لال أنكر أن إنني 
 عاقل.  فهذه بدهیة ومسلمة عند كل مسلم

في عصر  معه افلو كنیتحدث، م لقضیتنا لیست في أن الرسول تحدث أم ولكن 
  .طاعة مطلقةإال طاعته  ناما وسع ،في عصرنامعنا هو أو لو كان  ،الرسالة

تفاعل فیه الوحي القرآني مع نزیل واكتمال للدین، ت عصرلقد كان عصر الرسالة 
ولیس  .التفاعل األول للتنزیل الحكیملقد كان للمعاصرین لرسول اهللا،  ،لواقع الحیاتيا

هذا العصر  كل أحداثآیة رسول اهللا القرآنیة، العالمیة الخالدة، شمل تبالضرورة أن 
، والتي قد یحفظها الصحابة حبا لرسول اهللا وتتناقلها صحبه الكرامرسول اهللا و  ومواقف

عنهم التابعون..، وهكذا حتى وصل هذا الكم الهائل من مرویات  ألسنتهم، ثم یأخذها
ونها مصدرا ثانیا دّ ن یعو الفرق والمذاهب المختلفة إلى عصر التدوین، فإذا المحدث

 !للتشریع!!

 وتدبر أیضا هذه المجموعة من اآلیات:

  ]80[َناَك َعَلْيِهْم َحِفيظاً َمْن ُيِطْع الرَُّسوَل فـََقْد َأطَاَع اللََّه َوَمْن تـََوىلَّ َفَما َأْرَسلْ 

َر الَِّذي تـَُقوُل َواللَُّه َيْكُتُب َما  ُهْم َغيـْ َويـَُقولُوَن طَاَعٌة فَِإَذا بـََرُزوا ِمْن ِعْنِدَك بـَيََّت طَائَِفٌة ِمنـْ
ُهْم َوتـَوَكَّْل َعَلى اللَِّه وََكَفى بِاللَِّه وَِكيالً    ]81[يـُبَـيُِّتوَن فََأْعِرْض َعنـْ

  ]82[يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْريِ اللَِّه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتالفاً َكِثرياً أََفال 

 َوِإَذا َجاَءُهْم أَْمٌر ِمَن اَألْمِن أَْو اْخلَْوِف أََذاُعوا ِبِه َوَلْو َردُّوُه ِإَىل الرَُّسوِل َوِإَىل أُْوِيل اَألْمرِ 
ُهْم َلَعِلَمُه  ُهْم َوَلْوال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َوَرْمحَُتُه التـَّبَـْعُتْم الشَّْيطَاَن ِمنـْ الَِّذيَن َيْستَـْنِبطُونَُه ِمنـْ

 النساء ]83[ِإالَّ قَِليالً 

على التفاعل الحي، بین رسول تؤكد اآلیات السابقة، نالحظ أنها جاءت  تدبرإنه ب
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یهم، والمتمثلة في اإلیمان بـ "آیته القرآنیة" اهللا علیه السالم، وقومه، وطاعته الواجبة عل

 واتباع شریعتها. 

في ، خبرةالعلم و الحكمة و كما جاءت تبین ضرورة أن یستعین أولو األمر بأهل ال
 القرار، التخاذ وتطورهاها مستجداتالحیاة المختلفة، وأن یكونوا على درایة بمجاالت 

 تعالى: قولهتدبر   بشأنها.السلیم 

ُسوِل َوإَِلى ُأْوِلي اَألْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَِّذیَن َیْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهمْ َوَلْو رَ "  "دُّوُه ِإَلى الرَّ

هدد أمن ما یلقد بین القرآن الحكیم، أن على الناس أن یردوا مسائل النزاع بینهم، و 
مسئولة الالرسمیة  اتجهأي ال ،..أهل الرأي واالختصاص، إلى والة األمور، .البالد..

َلَعِلَمُه الَِّذیَن " عن تحقیق أمن مواطنیها. لذلك عقب السیاق على ذلك بقول اهللا تعالى:
"، ولم یقل اهللا تعالى: لعلمه الرسول..، في الوقت الذي كان أمر الرد َیْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهمْ 
 األمر معا.   للرسول وألولي

أحكام ذلك  ، ومنموضوعهببیان  ينالقرآالسیاق جاء قد الطاعة أمر عام بر إن األم
سالمة تصرفات على حافظ على وحدة األمة، و إن األمر بالطاعة جاء لی .الشریعة

 أفرادها، فتدبر:

َا اْخلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَنَصاُب َواَألْزالُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإمنَّ
  ]90[َعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن فَاْجَتِنُبوُه لَ 

َنُكْم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاَء ِيف اْخلَْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم عَ  َا يُرِيُد الشَّْيطَاُن َأْن يُوِقَع بـَيـْ ْن ِإمنَّ
  ]91[ِذْكِر اللَِّه َوَعْن الصَّالِة فـََهْل أَنـُْتْم ُمنتَـُهوَن 

َا َعَلى َرُسولَِنا اْلَبالُغ اْلُمِبُني َوَأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا ا لرَُّسوَل َواْحَذُروا فَِإْن تـََولَّْيُتْم فَاْعَلُموا أَمنَّ
 املائدة ]92[

فهل لدى علماء الفرق والمذاهب المختلفة، أصحاب منابر الدعوة، المحلیة 
 والفضائیة، بالغ مبین من رسول اهللا غیر القرآن؟!

احدا، في كیف یمكن وصف المرویات التي نسبها رواة أرید أن یكتب أحدهم كتابا، و 
الفرق والمذاهب المختلفة، إلى رسول اهللا، بـ "البالغ المبین"!! وال یخرج علینا أحدهم 
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بكتاب یحكي فیه وجهة نظر علماء فرقته، أو مذهبه..، فهذا لیس هو محل البحث 

 ل لكل المسلمین!! العلمي، هذا إذا كان یعتقد أن رسول اهللا، علیه السالم، رسو 

أن علماء وأئمة فرقته هم وحدهم المسلمون، وغیرهم لیسوا كذلك  قدأما إذا كان یعت
 فأنا ال أوجه سؤالي ألمثال هؤالء، بل وال أخاطبهم أصال بهذه السلسلة من الدراسات: 

 "نحو تأصیل الفكر اإلسالمي".

بتداع مصادر تشریعیة ما وا ،س من افتراء الكذب على رسولهلقد حذر اهللا تعالى النا
 أنزل بها من سلطان. 

بعد  ،علیه السالم ،رسوله عیسى أتباعبما فعله  ،مثلاهللا تعالى لنا الضرب لقد 
وصل إلى األمر الذي  ،وما أحدثوه في رسالته من تحریف وافتراء على اهللا تعالىوفاته، 

 ، فتدبر:حد تألیهه

ُذوِين َوأُمِّي ِإَهلَْنيِ ِمْن ُدوِن اللَِّه َوِإْذ قَاَل اللَُّه يَا ِعيَسى اْبَن َمرْ  َميَ أَأَنَت قـُْلَت لِلنَّاِس اختَِّ
قَاَل ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن ِيل أَْن أَُقوَل َما لَْيَس ِيل ِحبَقٍّ ِإْن ُكنُت قـُْلُتُه فـََقْد َعِلْمَتُه تـَْعَلُم 

  ]116[ْنَت َعالَُّم اْلغُُيوِب َما ِيف نـَْفِسي َوال أَْعَلُم َما ِيف نـَْفِسَك إِنََّك أَ 

َما أََمْرَتِين بِِه َأْن اْعُبُدوا اللََّه َريبِّ َوَربَُّكْم وَُكنُت َعَلْيِهْم َشِهيدًا َما َما قـُْلُت َهلُْم ِإالَّ 
ِهيٌد ُكنَت أَْنَت الرَِّقيَب َعَلْيِهْم َوأَْنَت َعَلى ُكلِّ َشْيٍء شَ   ُدْمُت ِفيِهْم فـََلمَّا تـََوفـَّْيَتِين 

 املائدة ]117[

والذي یبین أن مسئولیة الرسل ، "َوُكنُت َعَلْیِهْم َشِهیدًا َما ُدْمُت ِفیِهمْ ": قوله تعالى تدبر
 شهادة واقعیة حقیقة. أقوامهم  ىحیث تكون شهادتهم عل ،بفترة دعوتهم مرتبطة

واجب إلهي تشریعي كنص ته، وحجیته، ما شهد اهللا ورسوله على صحلذلك، فإن 
ذلك أن من خصائص . بهیتبعوه، ویعملوا أن المسلمین كافة، هو ما یجب على  ،التباعا

یخضع لمدارس وال وال یتبدل،  ،تغیریأتیه الباطل، فال یال " أنه اإللهي يشریعتنص ال"ال
، فحجیته ال تثبت إال بحفظ اهللا تعالى تضعیفالتصحیح و الجرح والتعدیل وال لشروط ال

 ٕالى یوم الدین. له، كآیة للعالمین، و 

اهللا تعالى، وما اتفق علیه كتاب  أنهم اجتمعوا حوللو فماذا على علماء المسلمین 
 امثم ، ..لما أجمله هذا الكتاب من أحكام ،األداء العملي اتمن كیفیالمسلمون كافة، 
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 یجعلوه مباحًا حتى یتفقوا؟! ،دون ذلك

أسوة  "الربانیة"لق بخلق ومن التخ ،أال یمكننا بذلك أن نقترب من عصر الرسالة
، حفاظا على ..صحبه الكرام اي تخلق بهتالبرسول اهللا، واتباعا لهذه السنة الكریمة، 

 ؟!ة اهللا، وتحمال لمسئولیة الشهادة على العالمینكلملوٕاعالء  ،صفالوحدة 
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 ...وما آتاكم الرسول فخذوهـ 3

  :سورة الحشرقوله تعالى من في هذا المقطع ورد لقد 

 أَفَاَء اللَُّه َعَلى َرُسولِِه ِمْن أَْهِل اْلُقَرى َفِللَِّه َولِلرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَىب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكنيِ  َما
اَألْغِنَياِء ِمْنُكْم َوَما آتَاُكْم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َواْبِن السَِّبيِل َكْي ال َيُكوَن ُدوَلًة بـَْنيَ 

  ]7[اْلِعَقاِب  ُه فَانـْتَـُهوا َواتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديدُ نـََهاُكْم َعنْ 
ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهواقوله تعالى: "هل ف أمر من اهللا تعالى  "َوَما آَتاُكْم الرَّ

ته طاعة مطلقة، قبل ظهور الفرق اعطبللمؤمنین، المعاصرین لرسول اهللا فقط، 
 ب المختلفة؟! أم أمر لكافة المسلمین، بعد ظهور الفرق والمذاهب المختلفة؟! والمذاه

، فأیة فرقة هي المختلفة هباالمذالفرق و وٕاذا كان أمرا لكافة المسلمین، بعد ظهور 
 التي آتاها الرسول أحادیثه الصحیحة، وكیف لنا أن نتحقق من ذلك؟!

قد  ،النهي عن معصیته أو، لرسولاألمر بطاعة االمتدبر لسیاق اآلیة، یعلم أن إن 
، كما ورد في آیات أخرى، وهو موضوع تحدثت عنه توزیع مال الفيءسبقه حدیث عن 

 .مصارفهعن و  ،مال الغنیمةتوزیع عن سورة األنفال من حدیث 

َا   َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكِني َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء َفَأنَّ لِلَِّه ُمخَُسُه َولِلرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَىب َواْعَلُموا أَمنَّ
ْمَعاِن َواْبِن السَِّبيِل ِإْن ُكنُتْم آَمْنُتْم بِاللَِّه َوَما أَنَزْلَنا َعَلى َعْبِدنَا يـَْوَم اْلُفْرقَاِن يـَْوَم اْلتَـَقى اجلَْ 

 األنفال ]41[ َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 

اللتزام وجوب ان لهم بیّ ترسول اهللا، ، صحابة المقام األول فيطب، اخاآلیة تإن 
آیة سورة و والمتدبر لسیاق اآلیة،  غنائم.ال توزیعفي  ،بحكمه والرضا ،بأوامر رسول اهللا

بصفته  ،الفيء ، وكذلكالغنائمهذه مدى مسئولیة رسول اهللا عن توزیع له الحشر، یتبین 
 القائد األعلى للجیش. 

نزل الوحي ف ،توزیعهذا البخصوص  ،هللاصحابة رسول انشب بین قد أن خالفا ویبدو 
 آیات سورة الحشر التالیة:سیاق ذلك بّین كما ی ،حسم هذا الخالفیالقرآني 

اْلُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِديارِِهْم َوأَْمَواهلِِْم يـَْبتَـُغوَن َفْضًال ِمْن اللَِّه َوِرْضَواناً لِْلُفَقرَاِء 
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 ]8[أُْولَِئَك ُهْم الصَّاِدُقوَن  َرُسوَلهُ َويـَْنُصُروَن اللََّه وَ 

اَر َواِإلميَاَن ِمْن قـَْبِلِهْم حيُِبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم َوال جيَُِدوَن ِيف ُصُدورِهِ  ْم َوالَِّذيَن تـَبَـوَُّءوا الدَّ
ٌة َوَمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه َحاَجًة ِممَّا أُوتُوا َويـُْؤثُِروَن َعَلى أَنـُْفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاصَ 

 احلشر ]9[َفأُْولَِئَك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن 

تشیر بالداللة القطعیة إلى "، في هذه اآلیة، ِممَّا ُأوُتواوكما هو مالحظ، فإن جملة "
ُسوُل َفُخُذوهُ ": من سورة الحشر ]7[قوله تعالى، في اآلیة  وهو ما یتعلق ، "َوَما آَتاُكْم الرَّ

 لفيء. بتوزیع ا

وهم  ،أو فيء أن یتكلموا أصال في غنائمصحابة رسول اهللا ما كان ل والمعنى أنه
المهاجرون الذین تركوا وراءهم كل شيء، واألنصار الذین آووا المهاجرین وأشركوهم 

بل وآثروهم على  ،المهاجرون مما أوتي شیئادیارهم وأموالهم ولم یجدوا في صدورهم 
 ".َلى َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصةٌ َوُیْؤِثُروَن عَ ، "أنفسهم

ولقد كان للمنافقین موقف من توزیع رسول اهللا للصدقات، فإذا رأوها توزع على غیرهم 
 :یقول اهللا تعالىف ..،طعنوا ولمزوا

َها َرُضوا َوِإْن ملَْ يـُْعَطوْ  ُهْم َمْن يـَْلِمُزَك ِيف الصََّدقَاِت فَِإْن أُْعطُوا ِمنـْ َها ِإَذا ُهْم َوِمنـْ ا ِمنـْ
  ]58[َيْسَخطُوَن 

ولُُه َوَلْو أَنـَُّهْم َرُضوا َما آتَاُهْم اللَُّه َوَرُسولُُه َوقَالُوا َحْسبـَُنا اللَُّه َسيـُْؤتِيَنا اللَُّه ِمْن َفْضِلِه َوَرسُ 
 التوبة  ]59[ِإنَّا ِإَىل اللَِّه رَاِغُبوَن 

ُسوُل َفُخُذوهُ َوَما آتَ وتدبر العالقة بین قوله تعالى: " َما "، وقوله في هذه اآلیة: "اُكْم الرَّ
 ."آتَاُهْم اللَُّه َوَرُسوُلهُ "

 ورسوله هو القائم ،هو المشرعتعالى ال شك أن إیتاء اهللا هو عین إیتاء الرسول، فاهللا 
 اهللا بین الناس. یعة شر فعیل على ت

، وٕانما البد من استیفاء كي یتنازعوا علیه ،إن أمر األنفال لیس حقا خالصا للمسلمین
 . ینلمقاتلللیبقى أربعة أخماسها بینتها اآلیات، التي  ،لمصارفلالخمس 
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َعْن األَنـَْفاِل ُقْل األَنـَْفاُل لِلَِّه َوالرَُّسوِل فَاتـَُّقوا اللََّه َوَأْصِلُحوا َذاَت بـَْيِنُكْم َيْسأَلُوَنَك 

 األنفال ]1[ْؤِمِنَني ِإْن ُكنُتْم مُ  َوَأِطيُعوا اللََّه َوَرُسوَلهُ 

أما الفيء، الذي ورد في سورة الحشر، فیذهب جمیعه إلى ولي أمر المسلمین 
وعلى المسلمین الرضا بحكم  ،لیتصرف فیه حسب المصارف التي أشارت إلیها اآلیة

 .وقائدهم األعلى ،رسول اهللا في هذا التوزیع، فهو ولي أمرهم

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهواَوَما آتَ "لذلك فإن استقطاع هذا الجزء  من  "اُكْم الرَّ
سیاق اآلیة التي ورد فیها..، ثم من سیاق اآلیات بعدها..، ثم من سیاق آیات سور 
أخرى..، عمل مذهبي، ال یفعله إال عالم المذهب الدیني، ال عالم الدین اإللهي..، عمل 

 علیه السالم.ال یرضى عنه اهللا تعالى، وال رسوله، 

عصر الرسالة طبیعته الخاصة، التي تفرض على كل من آمن برسول اهللا لقد كان ل
والوحي اإللهي یباشر  ،فرسول اهللا أمامهم، یسمعون منه مباشرة، أن یطیعه طاعة مطلقة

  مواقفهم، ویتنزل بما یصحح أحوالهم، ویهدیهم إلى صراط ربهم المستقیم.

اَألْنَفاُل ِللَِّه " :تعالى ومع ذلك قال ،هذه األنفال شيءإن اهللا تعالى لن یناله من 
وذلك لبیان أن اهللا تعالى هو المشرع، وأن رسوله هو القائم على تنفیذ هذه  ،"َوالرَُّسولِ 
 بین الناس. الشریعة

كما آیة رسول اهللا القرآنیة الیوم حول  علماء الفرق والمذاهب المختلفةلماذا ال یجتمع 
ما المشكلة في أن  !فقهًا قرآنیًا معاصرًا؟ ایستقون من نورهالكرام،  هحبصعلیها اجتمع 

صدق اهللا فیما الدالة على  "اآلیة"یثبت علماء المسلمین للعالم أجمع أن هذا القرآن هو 
ذا یصرون ما، والحجة القائمة بین الناس إلى یوم الدین؟! ولأنزل، وصدق رسوله فیما بلغ

یستخدمه علماء ودعاة كل فرقة، للدفاع  آنیة"، فهما مذهبیاص "اآلیة القر على فهم نصو 
 عن توجهها العقدي، والتشریعي؟! 

فهل یعقل، على سبیل المثال، أن توصف مرویات المذاهب المختلفة، بـ "الحكمة" 
لتتساوى بذلك، من حیث حجیتها، مع نصوص "اآلیة القرآنیة"، بدعوى أن اهللا تعالى هو 

 هذه المرویات، وهو، عز وجل، الذي سماها "الحكمة"؟!الذي أنزل على رسوله 

 "الحكمة" في سیاقها القرآني مفهومنقف على تعالوا 
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 الحكمة في السیاق القرآنيـ 4

 إن الحكمة المنزلة، نعمة من اهللا تعالى، یؤتیها من یشاء من عباده.

أُوِيتَ َخْريًا َكِثريًا َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ أُْولُوا يـُْؤِيت احلِْْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن يـُْؤَت احلِْْكَمَة فـََقْد  
 البقرة ]269[األَْلَباِب 

 ولقد آتى اهللا آل إبراهیم الحكمة:

َنا آَل ِإبـْرَاِهيَم اْلِكَتاَب  أَْم َحيُْسُدوَن النَّاَس َعَلى َما آتَاُهْم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه فـََقْد آتـَيـْ
َناُهْم   النساء ]54[ُمْلكاً َعِظيماً َواحلِْْكَمَة َوآتـَيـْ

 وآتى داود الحكمة:

 فـََهَزُموُهْم بِِإْذِن اللَِّه َوقـََتَل َداُووُد َجالُوَت َوآتَاُه اللَُّه اْلُمْلَك َواحلِْْكَمَة َوَعلََّمُه ِممَّا َيَشاءُ 
اللََّه ُذو َفْضٍل َعَلى َوَلْوال َدْفُع اللَِّه النَّاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض َلَفَسَدْت اَألْرُض َوَلِكنَّ 

 البقرة ]251[اْلَعاَلِمَني 

 وآتى عیسى الحكمة: 

 آل عمران ]48[َويـَُعلُِّمُه اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوالتـَّْورَاَة َواِإلِجنيَل 

 وآتى اهللا رسوله الخاتم محمدا الحكمة:

ْل َمَع اللَِّه ِإَهلًا آَخَر فـَتـُْلَقى ِيف َجَهنََّم َذِلَك ِممَّا أَْوَحى ِإلَْيَك رَبَُّك ِمْن احلِْْكَمِة َوال َجتْعَ 
 اإلسراء ]39[ َمُلوماً َمْدُحوراً 

إذن فالحكمة المنزلة على رسول اهللا محمد، علیه السالم، لیست نصوص تراث 
بشري، تخضع للتصحیح والتضعیف، حسب شروط واجتهادات علماء الفرق المختلفة 

هللا تعالى، یحمل للناس أصول الشریعة الحكیمة وٕانما هي وحي إلهي، أي إیتاء من ا
 تاه اهللا خیرا كثیرا. آن تمسك بالعمل بها، وأحكامها المستقیمة، مَ 

ودلیل ذلك، ما سبق هذه اآلیة من آیات، جاءت تجمع أصول الشریعة الحكیمة 
 واجبة االتباع، والتي تبدأ بالتوحید الخالص:
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 اإلسراء ]22[فـَتَـْقُعَد َمْذُموماً َخمُْذوالً  ال َجتَْعْل َمَع اللَِّه ِإَهلاً آَخرَ 

 ى:لبقوله تعاحكام ألهذه اتنتهي و 

ُلَغ اْجلَِباَل طُوًال  ُكلُّ َذِلَك    ]37[َوال َمتِْش ِيف اَألْرِض َمَرحًا إِنََّك َلْن َختْرَِق اَألْرَض َوَلْن تـَبـْ
  ]38[َكاَن َسيُِّئُه ِعْنَد َربَِّك َمْكُروهاً 

 تعالى على هذه األحكام بقوله تعالى:ثم یعقب اهللا 

َذِلَك ِممَّا أَْوَحى ِإلَْيَك رَبَُّك ِمْن احلِْْكَمِة َوال َجتَْعْل َمَع اللَِّه ِإَهلًا آَخَر فـَتـُْلَقى ِيف َجَهنََّم 
 اإلسراء ]39[َمُلوماً َمْدُحوراً 

وجوب فهل یمكن أن تتساوى حجیة هذه األحكام، وقطعیة ثبوتها عن اهللا تعالى، و 
العمل بها..، مع مرویات المذاهب المختلفة؟! لذلك كانت هذه "الحكمة" من محتوى 

قد لو  الوحي القرآني، وصفة من صفاته، نزلت مع الكتاب، على رسول اهللا، علیه السالم.
 .علیه السالم ،في دعاء إبراهیمجاء السیاق القرآني ببیان ذلك، 

ُلو َعَلْيِهْم آيَاِتَك َويـَُعلُِّمُهْم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َويـُزَكِّيِهْم َربـََّنا َوابـَْعْث ِفيِهْم َرُسوًال مِ  ُهْم يـَتـْ نـْ
َوَمْن يـَْرَغُب َعْن ِملَِّة ِإبـْرَاِهيَم ِإالَّ َمْن َسِفَه نـَْفَسُه َوَلَقْد  ]129[ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز احلَِْكيُم 

نـَْيا َوِإنَُّه ِيف  َناُه ِيف الدُّ  البقرة ]130[اآلِخَرِة َلِمْن الصَّاِحلَِني  اْصَطَفيـْ

 :تعالىفقال  ،علیه السالم ،لدعوة إبراهیمتعالى لقد استجاب اهللا و 

ُلوا َعَلْيِهْم آيَاتِِه َويـُزَكِّ  يِهْم َلَقْد َمنَّ اللَُّه َعَلى اْلُمْؤِمِنَني ِإْذ بـََعَث ِفيِهْم َرُسوًال ِمْن أَنـُْفِسِهْم يـَتـْ
 آل عمران ]164[ اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإْن َكانُوا ِمْن قـَْبُل َلِفي َضالٍل ُمِبنيٍ  َويـَُعلُِّمُهمْ 

 إنزال الكتاب والحكمة، من نعم اهللا وفضله على الناس: وتعالى سبحانه  وجعل

ُهْم َأْن ُيِضلُّوَك َوَما ُيِضلُّوَن ِإالَّ أَنُفَسُهْم  َوَلْوال َفْضُل اللَِّه َعَلْيَك َوَرْمحَُتُه َهلَمَّْت طَائَِفٌة ِمنـْ
َوَما َيُضرُّوَنَك ِمْن َشْيٍء َوأَنَزَل اللَُّه َعَلْيَك اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوَعلََّمَك َما ملَْ َتُكْن تـَْعَلُم 

 النساء ]113[وََكاَن َفْضُل اللَِّه َعَلْيَك َعِظيماً 

! كتاب اهللا؟أحكامه عن مستقل ب مصدر تشریعي "، في ذاتها،الحكمة"والسؤال: هل 
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وٕاذا كانت مصدرا تشریعیا، ككتاب اهللا، إال أنها استلقت عنه بالتشریع..، إذن فلماذا 

اهللا تعالى، فلم یحفظها اهللا تعالى كما كتاب عن  ها،وخصائصة نصوصها، طبیع تختلفا
 نصوص كتابه؟! حفظ 

هذا المصطلح جیال یتوارث األفلماذا لم  ،"النبویة السنةهي "وٕاذا كانت "الحكمة" 
  !"السنة"؟وتوارثوا القرآني "الحكمة" 

 تعالوا إذن نفهم معا "الحكمة" في سیاقها القرآني. قال تعالى:

ُلو َعَلْيِهْم آيَاِتَك َويـَُعلُِّمُهْم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َويـُزَكِّيهِ  ُهْم يـَتـْ ْم َربـََّنا َوابـَْعْث ِفيِهْم َرُسوًال ِمنـْ
 ]129[اْلَعزِيُز احلَِْكيُم  ِإنََّك أَْنتَ 

تلك  ،اآلیات القرآنیة" على الناس هو المتلو"منهج التعلم أن  بین سیاق اآلیةلقد  
 صار حكیما. و  ،زكت نفسه ،اهوعمل ب ،التي من درسها

الذي أمر ال یمكنه أن یخرج عن المنهج  ،بهذه العملیة التعلیمیة الحكیمة القائموٕان 
لقوله تعالى عن  "، وذلك"الكتابهذا التي احتواها  ،اآلیات"و "اهللا رسوله بتالوته، وه

  "."َوُیَعلُِّمُهْم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ  :العملیة التعلیمیةالخطوة التالیة، وهي 

موضع التطبیق  "المتلوةتعلم كیف توضع األحكام "الحكمة المتعلمة، هذه ومن 
وقواعد  ،بین اآلیات القرآنیة ،اعل الحيظهر التف، واالستنباط الحكیم..، الذي یالسلیم

 .للناس بما یحقق التوازن النفسي واالجتماعيالعامة، السلوك 

هذه شى معها ایجب أن تتم يالتوتحدیاته..، لكل عصر ظروفه ومتطلباته وبما أن 
متجددة  ""آیة قرآنیةبوصفه  كان من "الحكمة" أن نتعامل مع الكتاب ..،العملیة التعلیمیة

 على مر العصور. العطاء

فتعالوا نتدبر هذه اآلیات التي حملت "الحكمة" للناس، والتي أوحاها اهللا تعالى إلى 
من سورة اإلسراء، والتي تبدأ  ]38[إلى  ]22[ ت منرسوله محمد، علیه السالم، وهي اآلیا

 بحكمة التوحید الخالص، فیقول اهللا تعالى:

  ]22[تَـْقُعَد َمْذُموماً َخمُْذوالً ال َجتَْعْل َمَع اللَِّه ِإَهلاً آَخَر فَـ 
بدایة قوانین الحكمة یقیم المسلم حیاته وعالقاته االجتماعیة على أن الحكمة من ٕان و 

 بر الوالدین. مالزمة و  ،السلیم وطرق التفكیر والمنطق ،بإصالح العقیدة
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ُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكبَـَر َأَحُدُمهَا أَْو  َوَقَضى َربَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإحْ  َسانًا ِإمَّا يـَبـْ

َهْرُمهَا َوُقْل َهلَُما قـَْوًال َكرِميًا  َواْخِفْض َهلَُما َجَناَح  ]23[ِكالُمهَا َفال تـَُقْل َهلَُما ُأفٍّ َوال تـَنـْ
َربُُّكْم َأْعَلُم ِمبَا ِيف نـُُفوِسُكْم  ]24[رياً الذُّلِّ ِمْن الرَّْمحَِة َوُقْل رَّبِّ اْرَمحُْهَما َكَما َربـََّياِين َصغِ 

  ]25[ِإْن َتُكونُوا َصاِحلَِني فَِإنَُّه َكاَن ِلَألوَّاِبَني َغُفوراً 
كین وابن اوالمس ،ذوي القربى وقوأعالها حق ،ن الحكمة إقامة الروابط اإلنسانیةمو 

تفضال من أحد ولیس  یؤدیها دون إفراط أو تفریط، المسلم أن  على ،..السبیل
 .يءالذي بیده مفاتیح كل ش ،فاآلمر هو اهللا تعالى ،أحد على

ْر تـَْبِذيرًا  ِإنَّ اْلُمَبذِّرِيَن َكانُوا  ]26[َوآِت َذا اْلُقْرَىب َحقَُّه َواْلِمْسِكَني َواْبَن السَِّبيِل َوال تـَُبذِّ
ُهْم ابِْتَغاَء َرْمحٍَة ِمْن  ]27[ ِإْخَواَن الشََّياِطِني وََكاَن الشَّْيطَاُن ِلَربِِّه َكُفوراً  َوِإمَّا تـُْعِرَضنَّ َعنـْ

  ]28[َربَِّك تـَْرُجوَها فـَُقْل َهلُْم قـَْوالً َمْيُسوراً 

 ]29[َوال َجتَْعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإَىل ُعُنِقَك َوال تـَْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط فـَتَـْقُعَد َمُلومًا َحمُْسورًا 
  ]30[ُط الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َويـَْقِدُر ِإنَُّه َكاَن ِبِعَباِدِه َخِبرياً َبِصرياً ِإنَّ َربََّك يـَْبسُ 

وٕانما علیه أن یأخذ بأسباب الحیاة  ،أوالده خشیة الفقراإلنسان ومن الحكمة أال یقتل 
، وعلى إخوانه أن والمالیة االجتماعیة، ظروف بیئته حسبویعمل ویستعین باهللا تعالى، 

 .على الخروج من أزمته بسالمیساعدوه 

َلُهْم َكاَن ِخْطئًا َكِبرياً   ]31[َوال تـَْقتـُُلوا أَْوالدَُكْم َخْشَيَة ِإْمالٍق َحنُْن نـَْرزُقـُُهْم َوِإيَّاُكْم ِإنَّ قـَتـْ
  ]32[َوال تـَْقَربُوا الزَِّىن ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشًة َوَساَء َسِبيالً 

جریمة الزنا، أو كالذي یضع  منلذي یقتل طفله كا ،خشیة الفقر إن الذي یقتل طفله
كلها من أسباب تحلل المجتمعات وتفكك روابطها ف، ...ماءه في رحم امرأة ال تحل له

  .وانعدام الثقة بین أفرادها

 .الزنااالقتراب من من في اآلیة السابقة،  ،لذلك حذر اهللا تعالى

تأتي   اآلدمیة بفاحشة الزنافس النالنهي عن قتل الولد خشیة الفقر، وقتل  ومع حكمة
وأنه لیس ألحد أن یسلبها حریتها  ،حكمة الحرمة المطلقة لالعتداء على النفس بوجه عام

  اهللا تعالى في كتابه. هإال بالحق الذي أنزل ،في الحیاة
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فـََقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِِّه ُسْلطَاناً  َوال تـَْقتـُُلوا النـَّْفَس الَِّيت َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاحلَْقِّ َوَمْن قُِتَل َمْظُلوماً 

  ]33[َفال ُيْسِرْف ِيف اْلَقْتِل ِإنَُّه َكاَن َمنُصوراً 
من الحكمة الوفاء بالعهد كما أن وتنمیة ماله.  ،ومن الحكمة رعایة الیتیم وتعهده

 إلقامة الثقة بین الناس في تعامالتهم.  ،وتوفیة الكیل والمیزان

ُه َوأَْوُفوا بِاْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن  َوال تـَْقَربُوا َمالَ  ُلَغ َأُشدَّ اْلَيِتيِم ِإالَّ بِالَِّيت ِهَي َأْحَسُن َحىتَّ يـَبـْ
ٌر َوَأْحَسُن  ]34[َمْسُئوًال  َوأَْوُفوا اْلَكْيَل ِإَذا ِكْلُتْم َوزِنُوا بِاْلِقْسطَاِس اْلُمْسَتِقيِم َذِلَك َخيـْ
  ]35[تَْأِويالً 

دین مكان في  فال، مة أن یقیم المسلم شریعته على العلم والحجة والبرهانومن الحك
اإلدراك وسائل في استخدام . إنها مسئولیة اإلنسان ةأو الخرافللظن أو الوهم  اهللا تعالى

  على الوجه الذي أمره به ربه.

اَد ُكلُّ أُْولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوالً َوال تـَْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفؤَ 
]36[  

وینسى أن المالي أو االجتماعي، أو بمركزه  ،ومن الحكمة أال ینخدع اإلنسان بمظهره
 التزامه بشریعته. ربه في قیمته الحقیقة عند

ُلَغ اجلِْ  ُكلُّ َذِلَك    ]37[َباَل طُوًال َوال َمتِْش ِيف اَألْرِض َمَرحًا إِنََّك َلْن َختْرَِق اَألْرَض َوَلْن تـَبـْ
  ]38[َكاَن َسيُِّئُه ِعْنَد َربَِّك َمْكُروهاً 

والذي ینطلق من قاعدة  ،"الحكمة"ذلك قبس مما أوحاه اهللا تعالى إلى رسوله من 
  التوحید الخالص هللا تعالى، فتدبر:

َمَع اللَِّه ِإَهلًا آَخَر فـَتـُْلَقى ِيف َجَهنََّم َذِلَك ِممَّا أَْوَحى ِإلَْيَك رَبَُّك ِمْن احلِْْكَمِة َوال َجتَْعْل 
 اإلسراء ]39[َمُلوماً َمْدُحوراً 

ال َتْجَعْل َمَع اللَِّه ِإَلهًا آَخَر َفَتْقُعَد "بدأت هذه المجموعة من اآلیات بقوله تعالى:  لقد
ِإَلهًا آَخَر َفُتْلَقى ِفي  َوال َتْجَعْل َمَع اللَّهِ ، وجاءت الخاتمة بقوله تعالى: "َمْذُمومًا َمْخُذوالً 
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 ، فهل وقفت على "الحكمة"؟!"َجَهنََّم َمُلومًا َمْدُحوراً 

حاول أن تجد عالقة الربط، والمناسبة، بین اآلیة األخیرة، وما حملته اآلیات التي 
جاءت بها نصوص "اآلیة التي  ،لعملیة التعلیمیة التربویةسبقتها من "حكمة"، كمثال ل

 دة العطاء إلى یوم الدین.القرآنیة"، متجد

  ویمكننا أن نقول، بإیجاز:

لقوانین الحق والعدل لحقیقة التوحید الخالص، و ن الحكمة هي الفهم الواعي إ أوال:
 الحكیم القلبف، ..وجمیع الرساالت السابقة، لتذكیر الناس بها ،التي جاء القرآن الحكیم

 یرفض أن یكون لهذا الوجود أكثر من إله. 

َوُقْل رَّبِّ " :الحكیم یرفض عقوق الوالدین، فمن الحكمة بر الوالدین القلبن إ :نیاثا
 . "اْرَحْمُهَما َكَما َربََّیاِني َصِغیراً 

فإن لم یدفع  ،من الحكمة إیتاء الزكاة، ودفع الصدقات الحكیم یعلم أن القلبن إ :ثالثا
ة في نفوس البشر وظهر موازین القیم اإلنسانی اختلت الفقراء والمحتاجینحق األغنیاء 

 بما كسبت أیدي الناس.  ،الفساد

قتل النفس  وحرمة ،وحمایة أعراض الناس ،یعلم أن اإلحصان الحكیم القلبن إ :رابعا
أحكام كلها ..، والتواضع ،إال بالحق، وصیانة مال الیتیم، والعدل في حقوق الناس

 تفكیره. طریقة المسلم و  یجب أن تحكم سلوكوضوابط 

"اآلیة القرآنیة" الحكیمة، التي ألحكام صفة جاءت إلهي، و  عطاءن الحكمة إ :خامسا
 في الجرح والتعدیل.ومدارسهم  ،الجتهادات البشر تهاتخضع حجییستحیل أن 

ثنایا آیات الذكر الحكیم. إنها دستور في موجود  ،وموازینها ،جماع الحكمةإن 
إلى صراط ربهم المستقیم. تدبر ماذا لناس لاألخالق الذي حملته "اآلیة القرآنیة" هدایة 

 وهو یعظه: قال لقمان، علیه السالم البنه

َا َيْشُكُر لِنَـْفِسِه َوَمْن َكَفَر فَإِ  َنا لُْقَماَن احلِْْكَمَة َأْن اْشُكْر لِلَِّه َوَمْن َيْشُكْر فَِإمنَّ نَّ َوَلَقْد آتـَيـْ
يٌد    ]12[اللََّه َغِينٌّ محَِ
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 ]13[البِْنِه َوُهَو يَِعظُُه يَا بـَُينَّ ال ُتْشرِْك بِاللَِّه ِإنَّ الشِّْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم َوِإْذ قَاَل لُْقَماُن 

َنا اِإلنَساَن ِبَواِلَدْيِه َمحََلْتُه أُمُُّه َوْهنًا َعَلى َوْهٍن َوِفَصالُُه ِيف َعاَمْنيِ َأْن اْشُكْر ِيل  َوَوصَّيـْ
  ]14[َوِلَواِلَدْيَك ِإَيلَّ اْلَمِصُري 

نـَْيا  ُهَما ِيف الدُّ َوِإْن َجاَهَداَك َعلى َأْن ُتْشرَِك ِيب َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهَما َوَصاِحبـْ
  ]15[َمْعُروفاً َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن أَنَاَب ِإَيلَّ ُمثَّ ِإَيلَّ َمْرِجُعُكْم فَأُنـَبُِّئُكْم ِمبَا ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن 

أَْو ِيف  ِإنـََّها ِإْن َتُك ِمثْـَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل فـََتُكْن ِيف َصْخَرٍة أَْو ِيف السََّمَواتِ  يَا بـَُينَّ 
  ]16[اَألْرِض يَْأِت هِبَا اللَُّه ِإنَّ اللََّه َلِطيٌف َخِبٌري 

َعَلى َما َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك  يَا بـَُينَّ أَِقْم الصَّالَة َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنَه َعْن اْلُمنَكِر َواْصِربْ 
  ]17[ِمْن َعْزِم األُُموِر 

لِلنَّاِس َوال َمتِْش ِيف اَألْرِض َمَرحًا ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ ُكلَّ ُخمَْتاٍل َفُخوٍر  َوال ُتَصعِّْر َخدَّكَ 
 ]19[َلَصْوُت احلَِْمِري َواْقِصْد ِيف َمْشِيَك َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك ِإنَّ أَنَكَر اَألْصَواِت  ]18[

 لقمان

قیم التوازن بین الناس التي تو هل وقفت على الحكمة المستنبطة من سورة المطففین، 
 ؟!االقتصادیةالمالیة و عالج مشكالتهم یضمن بما 

ْم أَْو َوَزنُوُهْم َوِإَذا َكالُوهُ  ]2[الَِّذيَن ِإَذا اْكَتالُوا َعَلى النَّاِس َيْستَـْوُفوَن  ]1[َوْيٌل لِْلُمَطفِِّفَني 
ُعوثُوَن  ]3[ُخيِْسُروَن  يـَْوَم يـَُقوُم النَّاُس لَِربِّ  ]5[لِيَـْوٍم َعِظيٍم  ]4[َأال َيُظنُّ أُولَِئَك أَنـَُّهْم َمبـْ
 املطففني ]6[اْلَعاَلِمَني 

وهل وقفت على الحكمة المستنبطة من سورة الحجرات، والتي تضع المیزان الذي 
 االجتماعي لشعوب العالم؟!یضمن السالم النفسي و 

َعَلى يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍإ فـََتبَـيـَُّنوا َأْن ُتِصيُبوا قـَْومًا ِجبََهاَلٍة فـَُتْصِبُحوا 
  ]6[َما فـََعْلُتْم نَاِدِمَني 
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ِمْن اَألْمِر َلَعِنتُّْم َوَلِكنَّ اللََّه َحبََّب  َواْعَلُموا َأنَّ ِفيُكْم َرُسوَل اللَِّه َلْو يُِطيُعُكْم ِيف َكِثريٍ 

ِإلَْيُكْم اِإلميَاَن َوَزيـََّنُه ِيف قـُُلوِبُكْم وََكرََّه إِلَْيُكْم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن أُْولَِئَك ُهْم 
  ]8[َفْضًال ِمْن اللَِّه َونِْعَمًة َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم  ]7[الرَّاِشُدوَن 

 : تعالى بعدهااهللا ثم تدبر قول

نَـُهَما فَِإْن بـََغْت ِإْحَداُمهَا َعَلى اُألْخَرى  َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمْن اْلُمْؤِمِنَني اقْـَتتَـُلوا فََأْصِلُحوا بـَيـْ
نَـُهمَ  ا بِاْلَعْدِل َوأَْقِسطُوا فـََقاتُِلوا الَِّيت تـَْبِغي َحىتَّ َتِفيَء ِإَىل أَْمِر اللَِّه فَِإْن فَاَءْت فََأْصِلُحوا بـَيـْ

 ]9[ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمْقِسِطَني 

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بـَْنيَ َأَخَوْيُكْم َواتـَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُوَن    ]10[ِإمنَّ

ُهْم َوال ِنَساٌء ِمْن يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َيْسَخْر َقوٌم ِمْن قـَْوٍم َعَسى َأْن يَ  ُكونُوا َخْريًا ِمنـْ
ِنَساٍء َعَسى َأْن َيُكنَّ َخْريًا ِمنـُْهنَّ َوال تـَْلِمُزوا أَنُفَسُكْم َوال تـََنابـَُزوا بِاألَْلَقاِب بِْئَس اِالْسُم 

  ]11[اْلُفُسوُق بـَْعَد اِإلميَاِن َوَمْن َملْ يـَُتْب َفأُْولَِئَك ُهْم الظَّاِلُموَن 

يـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثريًا ِمْن الظَّنِّ ِإنَّ بـَْعَض الظَّنِّ ِإْمثٌ َوال َجتَسَُّسوا َوال يـَْغَتْب يَا أَ 
 بـَْعُضُكْم بـَْعضًا َأحيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن يَْأُكَل حلََْم َأِخيِه َمْيتًا َفَكرِْهُتُموُه َواتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللَّهَ 

 ]12[ِحيٌم تـَوَّاٌب رَ 

يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا ِإنَّ 
 احلجرات ]13[َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَتْـَقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبٌري 

ني، فهل یمكن أن نساوي نصوص القرآ السیاقالمستنبط من  "الحكمة"و مفهوم ه اهذ
 ...هدي الناس إلى صراط ربهم المستقیمتي تال"اآلیة القرآنیة"، التي حملت "الحكمة"، 

 ؟!قامت على مدارس الجرح والتعدیل المذهبیةالتي  ،بمرویات الفرق والمذاهب المختلفة
 "الفرقانبـ " وصفه، و كتابه بـ "الحكمة" لما یحمله من شریعة حكیمةاهللا تعالى وصف لقد 

 :، فتدبر..شریعة تفرق بین الحق والباطل، وبّین أنهما منزالن من عند اهللالما یحمله من 

 الفرقان ]1[تـََباَرَك الَِّذي نـَزََّل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِمَني َنِذيراً 
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اب العزیز، ولیست من صفات الكت، ...المنزلة "الحكمةو" ،المنزل "الفرقانـ "ف

  ه!!نصوصا تشریعیة مستقلة عن

عبر "منظومة التواصل المعرفي"  ،ما تعلمه اإلنسانمما شمله النص القرآني الحكیم و 
 .والمهارات المختلفة، كالزراعة والصناعة ،من كیفیات أداء العبادات

. ولیس بنص مكتوب بالتقلید والمحكاةعملیا  كیف یصنع لباسهاإلنسان تعلم لقد 
 ونزل النص القرآني یبّین أن هذه الصناعة منزلة، مع عدم وجود تفصیل لها في القرآن. 

ٌر َذِلَك يَا َبِين آَدَم  َقْد أَنَزْلَنا َعَلْيُكْم لَِباساً يـَُوارِي َسْوآِتُكْم َورِيشاً َولَِباُس التـَّْقَوى َذِلَك َخيـْ
 األعراف ]26[ ِمْن آيَاِت اللَِّه َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّرونَ 

  لباس الحرب. كیف یصنععلیه السالم، ، داودعّلم اهللا تعالى وجاء القرآن یخبرنا أن 

َعَة لَُبوٍس َلُكْم لُِتْحِصَنُكْم ِمْن بَْأِسُكْم فـََهْل أَنـُْتْم َشاِكُروَن   األنبياء ]80[َوَعلَّْمَناُه َصنـْ

اإلنسان عن علمها أي یتن اهللا تعالى أن هذه الصناعات من "الجعل" اإللهي، بیّ و 
  بالسنن واآللیات المحققة لها، ومنها "التقلید والمحاكاة"، فتدبر.طریق األخذ 

 َواللَُّه َجَعَل َلُكْم ِممَّا َخَلَق ِظالًال َوَجَعَل َلُكْم ِمْن اْجلَِباِل َأْكَناناً َوَجَعَل َلُكْم َسرَابِيَل تَِقيُكمْ 
 النحل ]81[ُكْم َكَذِلَك يُِتمُّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم ُتْسِلُموَن احلَْرَّ َوَسرَابِيَل تَِقيُكْم بَْأسَ 

وال شك أن عملیة اإلنزال هذه تعني إنزال الخامات التي تحتاج إلیها هذه الصناعات 
هذه العملیة  یتسمو  هذه األشیاء، یصنعكیف اإلنسان إلهام اهللا تعالى كما تعني 

  .التعلیمیة إنزاالً 

 نزل اهللا تعالى أیضا الحدید:أ ولقد

أَنـَْزْلَنا َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلبَـيـَِّناِت َوأَنـَْزْلَنا َمَعُهْم اْلِكَتاَب َواْلِميزَاَن لِيَـُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط وَ 
َوُرُسَلُه بِاْلَغْيِب ِإنَّ اللََّه  احلَِْديَد ِفيِه بَْأٌس َشِديٌد َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َولِيَـْعَلَم اللَُّه َمْن يـَْنُصرُهُ 

 احلديد ]25[َقِويٌّ َعزِيٌز 

 الواجب إقامتها بین ،هو موازین الحق والعدل ،مع الكتابوهذا المیزان المنزل 
یس مصدرا كذلك الحدید المنزل، لو  .الكتابعن  الً مستق اً تشریعی اً مصدر لیس و ، ..الناس
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مقوم والتي هي  ،األرضخزونة في ولیة الموٕانما یعني مادته األتشریعیا مستقال..، 

 . أساس من مقومات الحضارة وتقدمها

أوجدهم على هذه األرض، وقد هیأ لهم كافة أن  ،إن من عظیم نعم اهللا على الناس
أسباب الحیاة، وأنزل لهم كل المتطلبات التي تعینهم على مهمة استخالفهم في األرض 

  بها، فتدبر:وألهمهم كیفیة االنتفاع 

َها َزْوَجَها َوأَنـَْزَل َلُكْم ِمْن األَنـَْعاِم َمثَانَِيَة َأْزَواٍج َخَلَقُكْم  ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة ُمثَّ َجَعَل ِمنـْ
أُمََّهاِتُكْم َخْلقًا ِمْن بـَْعِد َخْلٍق ِيف ظُُلَماٍت َثالٍث َذِلُكْم اللَُّه َربُُّكْم لَُه  َخيُْلُقُكْم ِيف ُبطُونِ 

 الزمر ]6[ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َفَأىنَّ ُتْصَرُفوَن اْلُمْلُك ال 

 كما أنزل اهللا تعالى النور المبین:

َفَأمَّا الَِّذيَن  ]174[ِمْن َربُِّكْم َوأَنَزْلَنا ِإلَْيُكْم نُورًا ُمِبينًا يَا أَيـَُّها النَّاُس َقْد َجاءَُكْم بـُْرَهاٌن 
ِخُلُهْم ِيف َرْمحٍَة ِمْنُه َوَفْضٍل َويـَْهِديِهْم ِإلَْيِه ِصرَاطًا ُمْسَتِقيماً آَمُنوا بِاللَِّه َواْعَتَصُموا ِبِه َفَسُيدْ 

 النساء ]175[

 التغابن ]8[َفآِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه َوالنُّوِر الَِّذي أَنَزْلَنا َواللَُّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبٌري 

َنا إِلَْيَك ُروحًا ِمْن أَْمرِ  نَا َما ُكْنَت َتْدرِي َما اْلِكَتاُب َوال اِإلميَاُن َوَلِكْن وََكَذِلَك أَْوَحيـْ
 ]52[ ِمْن ِعَباِدنَا َوإِنََّك لَتَـْهِدي ِإَىل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ  َجَعْلَناُه نُورًا نـَْهِدي بِِه َمْن َنَشاءُ 

 الشورى

وأمر الناس  ،على رسولهتعالى الذي أنزله اهللا  ،النوریمكن أن یكون هذا فهل 
، هو مرویات الفرق والمذاهب المختلفة، التي یعتبرها علماؤها لتمسك واالعتصام بهبا

 ؟!عن كتاب اهللا المستق اتشریعی امصدر 

 التي سبقت قوله تعالى: ]268-261[ إننا إذا تدبرنا اآلیات

َوَما يَذَّكَُّر ِإالَّ أُْولُوا  يـُْؤِيت احلِْْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن يـُْؤَت احلِْْكَمَة فـََقْد أُوِيتَ َخْريًا َكِثرياً 
 البقرة ]269[األَْلَباِب 
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نصوص "اآلیة من  ةالمستنبطاستطعنا أن نقف على مزید من عطاء "الحكمة" 
 القرآنیة" التي جعلها اهللا حجة على الناس إلى یوم الدین. 

التي یجب أن  ،في حلقات العلموٕان "الحكمة" تستنبط مما یتلى من الكتاب، وذلك 
 ، أسوة ببیوت النبي. تدبر قول اهللا تعالى في سورة األحزاب:قام في بیوت المسلمینت

  ]34[َواذُْكْرَن َما يـُتـَْلى ِيف بـُُيوِتُكنَّ ِمْن آيَاِت اللَِّه َواحلِْْكَمِة ِإنَّ اللََّه َكاَن َلِطيفاً َخِبرياً 

بیان  ""َما ُیْتَلى: بعدهاله قو ثم  ،أمر بالتذكر والمذاكرة ،فقول اهللا تعالى: "َواْذُكْرَن"
وما یستنبط منها من "الحكمة" وخاصة إذا  ،یات المتلوةاآلمتعلق بلموضوع التذكر، وأنه 

 .هنأحكامكانت تتلى في مجتمع من النساء، وتتعلق ب

حسب السنن  ،ضع الشيء في موضعههي أن ت "الحكمة"إن وخالصة القول: 
رجة من الحكمة تزداد بازدیاد ثقافته العلمیة إن المسلم الرباني یصل إلى د .الربانیة

 . بما یحقق له وألمته التوازن النفسي واالجتماعي ،وتفاعله مع واقعه ،والمعرفیة

 .كتاب اهللا بعدد آیاتهمواضع الحكمة في ال أكون مبالغًا إذا قلت بأن لذلك 

ذهبیة من الفرقة والم ،قرون طویلةالخاتمة وقد مرت على عصر الرسالة  ،والیوم
على أن یقیم إسالمه  ،وفي أي عصر ،والتخاصم بین المسلمین، یستطیع كل إنسان

"ال إله إال یشهد شهادة علمیة أنه والتي من خاللها  ،معاصرة لهأساس "اآلیة القرآنیة" ال
آیات اآلفاق واألنفس و  ،بین آلیات عمل القلب ،الفطريتفاعل أساس ال علىوذلك  ،اهللا"

وأن "محمدًا" رسول اهللا، على أساس ما شهد القرآن له  ..،الكونهذا  فيحوله  المبثوثة
 وهذا ما علمناه عن رسول اهللا، من كتاب ربنا: به، شهادة علمیة، ولیست وراثیة..،

َقاِبُكْم َوَما ُحمَمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلِه الرُُّسُل أَفَِإن َماَت َأْو قُِتَل انـَْقَلْبُتْم َعَلى َأعْ 
َقِلْب َعَلى َعِقبَـْيِه فـََلْن َيُضرَّ اللََّه َشْيئاً َوَسَيْجزِي اللَُّه الشَّاِكرِينَ   آل عمران ]144[ َوَمْن يـَنـْ

َما َكاَن ُحمَمٌَّد أَبَا َأَحٍد ِمْن رَِجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل اللَِّه َوَخاَمتَ النَِّبيَِّني وََكاَن اللَُّه ِبُكلِّ 
 األحزاب ]40[َعِليماً َشْيٍء 

ْم َكفََّر  َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َوآَمُنوا ِمبَا نـُزَِّل َعَلى ُحمَمٍَّد َوُهَو احلَْقُّ ِمْن َرهبِِّ
ُهْم َسيَِّئاهِتِْم َوَأْصَلَح بَاَهلُْم   حممد ]2[َعنـْ
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اُء  نَـُهْم تـَرَاُهْم رُكَّعًا ُسجَّداً ُحمَمٌَّد َرُسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَمحَاُء بـَيـْ
ِيف ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر السُُّجوِد َذِلَك َمثـَُلُهْم ِيف  يـَْبتَـُغوَن َفْضًال ِمْن اللَِّه َوِرْضَوانًا ِسيَماُهمْ 

آَزرَُه فَاْستَـْغَلَظ فَاْستَـَوى َعَلى ُسوِقِه التـَّْورَاِة َوَمثـَُلُهْم ِيف اِإلجنِْيِل َكَزرٍْع َأْخرََج َشْطأَُه فَ 
ُهْم َمْغِفرَ  ًة يـُْعِجُب الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ هِبِْم اْلُكفَّاَر َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت ِمنـْ

 الفتح ]29[َوَأْجراً َعِظيماً 
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 الحج أشهر معلوماتـ 5

أن مناسك الحج " اْلَحجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماتٌ " تعالى: لقد فهم بعض المسلمین من قول اهللا
هناك من فهم أنها یمكن أن تؤدى في یمكن أن تؤدى في أي وقت من هذه األشهر، و 

 .غیر سلیم افهمنراه هذا أي وقت من أیام السنة..، و 

علیه السالم  ،محمدخاتم النبیین قبل بعثة  ،الحج شائعة عند العربتقالید كانت لقد 
یقیم ملة التوحید لفبعث اهللا تعالى رسوله محمدا،  باهللا، ولكنها كانت قائمة على الشرك

 . ملة إبراهیم علیه السالم

 َوِإْذ بـَوَّْأنَا ِإلبـْرَاِهيَم َمَكاَن اْلبَـْيِت َأْن ال ُتْشرِْك ِيب َشْيئًا َوَطهِّْر بـَْيِيت لِلطَّائِِفَني َواْلَقاِئِمنيَ 
  ]26[وِد َوالرُّكَِّع السُّجُ 

  منسك الحج.ملة إبراهیم، علیه السالم، شریعة ملة التوحید،  ومن

 ]27[َوأَذِّْن ِيف النَّاِس بِاحلَْجِّ يَْأتُوَك رَِجاًال َوَعَلى ُكلِّ َضاِمٍر يَْأِتَني ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق 
َمْعُلوَماٍت َعَلى َما َرَزقـَُهْم ِمْن هَبِيَمِة لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع َهلُْم َوَيْذُكُروا اْسَم اللَِّه ِيف أَيَّاٍم 

َها َوَأْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقَري   احلج ]28[األَنـَْعاِم َفُكُلوا ِمنـْ

وا َأنَّ تَـْعَلمُ َجَعَل اللَُّه اْلَكْعَبَة اْلبَـْيَت احلََْراَم ِقَيامًا لِلنَّاِس َوالشَّْهَر احلََْراَم َواْهلَْدَي َواْلَقالِئَد َذِلَك لِ 
 املائدة ]97[َوَما ِيف اَألْرِض َوَأنَّ اللََّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم  اللََّه يـَْعَلُم َما ِيف السََّمَواتِ 

 قال تعالى:فأداء فریضة الحج، للناس شروط نزل القرآن یبین ویصحح لقد و 

َث َوال ُفُسوَق َوال ِجَداَل ِيف احلَْجِّ احلَْجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت َفَمْن فـََرَض ِفيِهنَّ احلَْجَّ َفال رَفَ 
َر الزَّاِد التـَّْقَوى َواتـَُّقوِين يَا أُْوِيل األَ  ْلَباِب َوَما تـَْفَعُلوا ِمْن َخْريٍ يـَْعَلْمُه اللَُّه َوتـََزوَُّدوا فَِإنَّ َخيـْ

 البقرة ]197[

ن الناس ، سواء أكاجمن األمور المحرمة في أشهر الح ..،الرفث والفسوق والجدالو 
أشهر الحج أشهر خارج البیت الحرام، ف ،أم كانوا غیر حجاج ،حجاجا في البیت الحرام
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 محرمة لذاتها. حرم، 

... فرض ذلك علیهم فرضا اهللا تعالى أن یجعل ثلث العام سالما بین الناسلقد أراد 
الحرم  منذ أن جعل اهللا تعالى الكعبة بیتا حراما، جعل للحج أشهرا حرما، فحرمة األشهرف

 مرتبطة بفریضة الحج. 

 األولى  ى، جماداآلخرالمحرم، صفر، ربیع أول، ربیع  هي:العربیة واألشهر 
 .رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة ،اآلخر ىجماد

َة الشُُّهوِر ِعْنَد اللَِّه اثـَْنا َعَشَر َشْهرًا ِيف ِكَتاِب اللَِّه يـَْوَم َخَلَق السَّ  َواَألْرَض  َمَواتِ ِإنَّ ِعدَّ
َها  يُن اْلَقيُِّم َفال َتْظِلُموا ِفيِهنَّ أَنـُْفَسُكْم َوقَاتُِلوا اْلُمْشرِِكَني َكافًَّة  ِمنـْ َأْربـََعٌة ُحُرٌم َذِلَك الدِّ

 التوبة ]36[َكافًَّة َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َمَع اْلُمتَِّقَني   َكَما يـَُقاتُِلوَنُكمْ 

عن القتال، فهو من األشهر الحرم ذي القعدة] شهر قعود لقد عرف العرب شهر [و 
أول األشهر العربیة المحرم فیها وعرفوا شهر [ذي الحجة] شهر الحج، وعرفوا [المحرم] 

 .، وعرفوا [رجب] شهر عمرة وزیارةالقتال

] قبل شهر قعدةذي ال[شهر ، وهي فترة كافیة لإلعداد للحجاهللا تعالى هناك لقد جعل 
 كافیة بعده [محرم] لإلعداد لالنصراف من الحج.  الحج، وفترة

شهر [رجب] للعمرة، وبذلك تكون محطات السالم قد وضعت على العام وفي وسط 
 مدار السنة، أولها، ووسطها وآخرها.

ولقد كان لبعض قبائل العرب حاجات تتعارض مع هذه األشهر الحرم، فلعب 
خدمة لوائهم، وهي استحالل هذه األشهر شى مع أهاوأوحى إلیهم بفكرة تتم ،الشیطان بهم

المحافظة المهم ، ..وتقدیمه في عام آخر ،عن طریق تأخیره في عام ،مصالحهم الدنیویة
وكیف یتالعبون بها كل  ،أشهر حرم في العام، أما ما هي هذه األشهر أربعةعلى وجود 

 . .، فلم یكن هذا محل اهتمامهم.عام.

ن أن ویبیّ ، ویصحح ما بدلوه وغیروه یفعله المشركون، مان بطالن لقد نزل القرآن یبیّ و 
 :وحده هللا تعالى التحلیل والتحریمحق 
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َا النَِّسيُء زِيَاَدٌة ِيف اْلُكْفِر ُيَضلُّ ِبِه الَِّذيَن َكَفُروا حيُِلُّونَُه َعامًا َوُحيَرُِّمونَُه َعامًا لِيـُوَ  اِطُئوا ِإمنَّ

َة َما َحرََّم اللَُّه فـَُيِحلُّ  وا َما َحرََّم اللَُّه زُيَِّن َهلُْم ُسوُء أَْعَماهلِِْم َواللَُّه ال يـَْهِدي اْلَقْوَم ِعدَّ
 التوبة ]37[اْلَكاِفرِيَن 

في األشهر الحرم مع الزیادة،  ،لقد نزل القرآن یبطل النسيء، وهو التقدیم والتأخیر
ُموَنُه َعامًا ِلُیَواِطُئوا ِعدَّ " َم اللَّهُ ُیِحلُّوَنُه َعامًا َوُیَحرِّ  شهرأأي لیوافقوا األربعة  "،َة َما َحرَّ

، كان األربعة وسط هذه األشهر الحرم ،امحدد ا. وهذا دلیل على أن للحج میقاتالحرم
 . خاصة من ظلوا على الملة الحنیفةجیدا، ه ونیعلمالعرب 

 أما قوله تعالى:

َأْربـََعَة َفِسيُحوا ِيف اَألْرِض  ]1[ ِمْن اْلُمْشرِِكَني بـَرَاَءٌة ِمْن اللَِّه َوَرُسولِِه ِإَىل الَِّذيَن َعاَهدمتُّْ 
ُر ُمْعِجزِي اللَِّه َوَأنَّ اللََّه ُخمْزِي اْلَكاِفرِيَن  َأْشُهرٍ   التوبة ]2[َواْعَلُموا أَنَُّكْم َغيـْ

هي  "َفِسیُحوا ِفي اَألْرِض َأْرَبَعَة َأْشُهرشهر المذكورة في قوله تعالى: "أاألربعة فهل 
، والتي ذكرها اهللا تعالى في اآلیة معروفة عند العربالتي كانت  ،الحرم شهرأاألربعة 

 !؟من نفس السورة، والمذكورة سابقا ]36[

في الناقضین للعهد، مقدارها أربعة أشهر تبدأ  ،للمشركینالحقیقة أن هذه الفترة مهلة 
مع بدایة ذا اإلعالن هتوقیت ولیس بالضرورة أن یأتي القائد العسكري،  هیحددأي وقت 

  .]36[ في سیاق اآلیةوالمشار إلیها لدن آدم علیه السالم، ، من األشهر الحرم المعروفة

وذلك ، "، فلم یقل اهللا تعالى: "األشهر األربعة"َأْرَبَعَة َأْشُهر" لذلك جاءت غیر معرفة،
قال فانقضائها، لبیان أن القتال، بعد هذه المهلة، ال یكون في األشهر الحرم، وٕانما بعد 

   تعالى:اهللا 

فَِإَذا انَسَلَخ اَألْشُهُر اْحلُُرُم فَاقْـتـُُلوا اْلُمْشرِِكَني َحْيُث َوَجْدُمتُوُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم 
ِإنَّ اللََّه  َواقْـُعُدوا َهلُْم ُكلَّ َمْرَصٍد فَِإْن تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّالَة َوآتـَْوا الزََّكاَة َفَخلُّوا َسِبيَلُهمْ 

 التوبة ]5[َغُفوٌر َرِحيٌم 
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هي  إلینا، "منظومة التواصل المعرفي"التي حملتها  ،ولبیان كیف أن مناسك الحج

 : نفسها التي أقامها رسول اهللا وصحبه الكرام في عصر الرسالة، نذكر عدة مسائل

اوات واألرض نظام توقیت إلهي منذ أن خلق اهللا السم ]القمریة[أن األشهر العربیة ـ 1
 . ]36[، وهذا ما بینته اآلیة وهو أقدم وأضبط نظام للتوقیت عرفته البشریة

َتْظِلُموا ِفیِهنَّ َفال "، ثم قوله بعدها: "َذِلَك الدِّیُن اْلَقیِّمُ  ]: "36إن قوله تعالى في اآلیة [
 من الدین أنها، و معلومة بأسمائها عند العربكانت أن األشهر الحرم "، دلیل على َأْنُفَسُكمْ 

 "منظومة التواصل المعرفي"اهللا تعالى عبر وهذا معناه أن من الدین ما یحفظه  .القیم
وٕاال فمن أي المصادر المعرفیة عرف هؤالء العرب أسماء هذه األشهر المعلومات التي 

 فیهن الحج؟!تعالى فرض اهللا 

لة منطقیة یدل دال ]ذي الحجة[عشر باسم  ياألشهر اإلثنهذه وجود شهر من  ـ2
منذ أن فرض اهللا تعالى على  ،على أن هناك عالقة بین هذا الشهر وأداء مناسك الحج

 القواعد من البیت.  ،علیهما السالم ،ومنذ أن رفع إبراهیم وٕاسماعیل ،الناس حج البیت

ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليُم  َوِإْذ يـَْرَفُع ِإبـْرَاِهيُم اْلَقَواِعَد ِمْن اْلبَـْيِت َوِإْمسَاِعيُل رَبـََّنا تـََقبَّلْ 
َربـََّنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْنيِ َلَك َوِمْن ُذرِّيَِّتَنا أُمًَّة ُمْسِلَمًة َلَك َوَأرِنَا َمَناِسَكَنا َوُتْب  ]127[

َنا ِإنََّك أَْنَت التـَّوَّاُب الرَِّحيُم    ]128[َعَليـْ

ُلو َعَلْيِهْم آيَاِتَك َويـَُعلُِّمُهْم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َويـُزَكِّيِهْم  َربـََّنا َوابـَْعْث ِفيِهْم َرُسوالً  ُهْم يـَتـْ ِمنـْ
 البقرة ]129[ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز احلَِْكيُم 

إلى بعثة رسول اهللا محمد، والناس القواعد ومنذ أن رفع إبراهیم، علیه السالم، 
 بعضها، أو جعل التوجه فیها لغیر اهللا.   یعلمون مناسك الحج، وٕان حرف فریق منهم 

التي تؤدى فیها مناسك الحج  ،األیام المعلومات ،علیه السالم ،لقد عرف إبراهیمف
یعقل أن  ، ألنه ال]ذي الحجةـ [بالمسمى و  ،وأداها في الشهر المختص بأعمال الحج

 !! یؤدیها في شهر آخر غیر الذي سمي باسمه
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 ]27[َضاِمٍر يَْأِتَني ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق احلَْجِّ يَْأتُوَك رَِجاًال َوَعَلى ُكلِّ َوأَذِّْن ِيف النَّاِس بِ  

لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع َهلُْم َوَيْذُكُروا اْسَم اللَِّه ِيف أَيَّاٍم َمْعُلوَماٍت َعَلى َما َرَزقـَُهْم ِمْن هَبِيَمِة 
َها َوَأْطِعُموا اْلبَ   احلج ]28[اِئَس اْلَفِقَري األَنـَْعاِم َفُكُلوا ِمنـْ

ولم یبین أنها معدودة  ،هذه األیام المعلوماتفي هذا السیاق،  ،لقد أجمل القرآن
 وٕانما یتحدث عن مشروعیته.  ،..ألن السیاق ال یتحدث عن أعمال الحجومتصلة، 

 ل تعالى:اقأما عندما تحدث السیاق عن أعمال الحج، ذكر أنها أیام معدودات، ف

ِيف أَيَّاٍم َمْعُدوَداٍت َفَمْن تـََعجََّل ِيف يـَْوَمْنيِ َفال ِإْمثَ َعَلْيِه َوَمْن تََأخََّر َفال ِإْمثَ اللََّه  َواذُْكُروا
 البقرة ]203[أَنَُّكْم ِإلَْيِه ُحتَْشُروَن  َعَلْيِه ِلَمْن اتـََّقى َواتـَُّقوا اللََّه َواْعَلُموا

ذي "حج البیت في شهر  ،یهم السالموبنیه عل ،لقد فرض اهللا تعالى على إبراهیم
للسفر إلى واإلعداد مساحة زمنیة للتجهز كان من الضروري أن تكون هناك و  ،"الحجة

وكذلك مساحة زمنیة بعده للعودة وهذا فج عمیق. من ن هؤالء الذین سیأتو ل ،موطن الحج
 السیاق:" في هذا اْلَحجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماتٌ " قوله تعالىفهم من ما ینبغي أن ی

َمْعُلوَماٌت َفَمْن فـََرَض ِفيِهنَّ احلَْجَّ َفال رََفَث َوال ُفُسوَق َوال ِجَداَل ِيف احلَْجِّ احلَْجُّ َأْشُهٌر 
َر الزَّاِد التـَّْقَوى َواتـَُّقوِين يَا أُْوِيل األَ  ْلَباِب َوَما تـَْفَعُلوا ِمْن َخْريٍ يـَْعَلْمُه اللَُّه َوتـََزوَُّدوا فَِإنَّ َخيـْ

 البقرة ]197[

وكیفیة أدائها للناس، بیانها العملي اهللا تعالى  حفظقد هناك أشیاء عملیة ذلك أن 
لقد أرسل اهللا الرسل ف. لةمجمبصورة الرساالت ثم أشارت إلیها  ،العصورعلى مر 

من لدن آدم علیه السالم  ،ویؤدونها في واقع حیاتهم ،أقوام یعلمون هذه األشیاء إلى
 . جدیدة اتشریعأو إضافة ت ه،تصحیحأو الناس علیه إما إقرار ما ل ة الرسوكانت مهم

ما ورد فنحن نضبط ما وصلنا من هذه المعارف عن عصر الرسالة الخاتمة بلذلك 
معارف وكیفیات عنها في كتاب اهللا، ثم جاءت "منظومة التواصل المعرفي" تبینه، من 

الحلقة نه أأم  ،و الحلقة األولىهعصر الرسالة كان النظر عما إذا  ، بصرفأداء عملیة
عن أبي األنبیاء إبراهیم  ،لهذه المسألةمبینة ال ،حلقات التواصل المعرفيمن  ،األخیرة

 نذكر:، أخذها في االعتبارالواجب ومن الضوابط  .علیه السالم
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 من حیث الزمان :أوال

منه أن أداء مناسك  " ال یمكن أن یفهماْلَحجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماتٌ  تعالى: "اهللا ن قولأ
ذلك أن سیاق اآلیة یتحدث  ،كاملة األشهراألربعة  ،الزمنیةمساحة الهذه تستغرق الحج 
  !!األشهر المعلوماتذاته ولیس هو  ،أشهر معلوماتفي یتم فعل عن 

هم ال شك أن "َوَیْذُكُروا اْسَم اللَِّه ِفي َأیَّاٍم َمْعُلوَماتٍ " ،بقولهاهللا العرب عندما خاطبهم ن أ
یسمى شهر الحج، فإذا كان من أشهر الحج هذه األیام جزء من أشهر أن  ،كانوا یعلمون

 شهر. هذا المن األیام المعلومات هذه دل ذلك على أن  ]الحجة يذ[بـ 

وٕالى یومنا  ،لدن إبراهیم علیه السالم من ،فإذا توارثت األجیال هذه األیام المعلومات
فعلى عبر "منظومة التواصل المعرفي" إذن  ،ي الحجةول من ذعلى أنها العشر األُ  ،هذا

 نخالفها؟! منطقي أي أساس 

یدل داللة  ]معلومات[وعن األیام إنها  ]معلومات[إن قول اهللا تعالى عن األشهر إنها 
هذه  عن طریق ،كانت معلومة للعرب ،وهذه األیام ،قطعیة على أن هذه األشهر

 ال علم لهم به. ،شيءفعل ب الناس أو یأمرهم ب، فحاشا هللا أن یخاطةمنظومة المعرفیال

اْلَحجُّ "قبل آیة وذلك في سیاق آیة جاءت ثم یأتي القرآن بإشارة تؤكد ما سبق بیانه، 
 حیث یقول اهللا تعالى: ،مباشرة "َأْشُهٌر َمْعُلوَماتٌ 

ِمْن اْهلَْدِي َوال َحتِْلُقوا رُُءوَسُكْم َحىتَّ  َوأَِمتُّوا احلَْجَّ َواْلُعْمَرَة لِلَِّه فَِإْن ُأْحِصْرُمتْ َفَما اْستَـْيَسرَ 
ُلَغ اْهلَْدُي حمَِلَُّه َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيضًا أَْو ِبِه أًَذى ِمْن رَْأِسِه َفِفْديٌَة ِمْن ِصَياٍم أَْو  يـَبـْ

َما اْستَـْيَسَر ِمْن اْهلَْدِي َفَمْن َملْ َصَدَقٍة أَْو ُنُسٍك فَِإَذا أَِمنُتْم َفَمْن َمتَتََّع بِاْلُعْمَرِة ِإَىل احلَْجِّ فَ 
َعٍة ِإَذا َرَجْعُتْم تِْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلٌة َذِلَك ِلَمْن ملَْ َيكُ  ْن جيَِْد َفِصَياُم َثالثَِة أَيَّاٍم ِيف احلَْجِّ َوَسبـْ

 البقرة ]196[َشِديُد اْلِعَقاِب  َأْهُلُه َحاِضرِي اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َواتـَُّقوا اللََّه َواْعَلُموا َأنَّ اللَّهَ 

جاءت اآلیة التالیة بوصفها المساحة الزمنیة التي هذه سیاق اآلیة یتحدث عن إن 
بیته قاصدا بیت اهللا  المسلم منوالتي تبدأ بخروج "، اْلَحجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماتٌ " ،شهر الحجبأ

 لمیقات مناسكه.  انتظارا ،، مرورا بزمن السفر، ووصوال إلى مكان الحجالحرام

قد ما ألحكام  "، ثم ما جاء بعده من بیانَوَأِتمُّوا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة ِللَّهِ تدبر قوله تعالى: "
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ثم قوله تعالى بعد  "،َفِإْن ُأْحِصْرُتْم َفَما اْسَتْیَسَر ِمْن اْلَهْديِ " :أو العمرة ،یمنع من الحج

 ".ى اْلَحجِّ َفَمْن َتَمتََّع ِباْلُعْمَرِة ِإلَ ذلك: "

تحول دون وصول الحاج إلى البیت الحرام ألداء مسائل قد فاآلیة تتحدث عن إذن 
یستغرق األربعة المناسك أداء هذه لو كان زمن ألنه  ،في وقت محدد لها ،مناسك الحج
َوال " "بعدهاوال لقوله تعالى  ،معنى "اإلحصار"ما كان لتقدیم الهدي نتیجة أشهر كلها 

 !!"ُءوَسُكْم َحتَّى َیْبُلَغ اْلَهْدُي َمِحلَّهُ َتْحِلُقوا رُ 

 إذن:، أن من محظورات اإلحرام حلق الرأسالسیاق  نمأیضا نفهم 

وقبل المنسك  ،أشهر الحج في أي وقت من ،لحاج من بیته محرما بالحجفقد یخرج ا
م كما سنبینه، وفي هذه الحال [أي إذا أحرم من بیته] یحر  ،وهو الوقوف بعرفة ،الرئیس

 حتى یبلغ الهدي محله.  ،یحلق شعرهعلیه أن 

هذا ، ألن حجالأشهر من  ]ذي الحجةالقعدة] السابق لشهر [ يشهر [ذلذلك كان 
 بالحج وألزم نفسه محظورات اإلحرام. فعال قد أحرم الحاج 

، وأمن الحاج ووصل إلى البیت الحرام ..من إحصار أو مرض ،إذا زالت الموانعف
ویقیم بمكة  ]أي یعتمر ثم یتحلل من إحرامه[ د أن یتمتع بالعمرةوأرا ،قبل وقت الحج

َفِإَذا ، في اآلیة السابقة: "قوله تعالىلهدي في هذه الحالة ، فعلیه ..حالال إلى وقت الحج
  ".َأِمنُتْم َفَمْن َتَمتََّع ِباْلُعْمَرِة ِإَلى اْلَحجِّ َفَما اْسَتْیَسَر ِمْن اْلَهْديِ 

فیما بین تحلله من  ،یكون متمتعا بمحظورات اإلحرام ،ذه الحالذلك ألن الحاج في ه
 ."ِإَلى اْلَحجِّ " :لقوله تعالى ،إلى وقت إحرامه بالحج ،العمرة

وهو زمن  ،ال یكون فیه المعتمر محرما ،وجود زمن بین العمرة والحجوهذا یعني 
مباشرة بعد أداء إذن فما الذي ینتظره الحاج في هذه الفترة، ولماذا ال یذهب اإلحالل. 

 العمرة إلى عرفات؟! 

ِإَلى " :في أشهر الحج، وقوله تعالىمعا، الحج و التمتع یتعلق حكمه بفعل العمرة إن 
ي یجب أن ت، الأیام الحج المعلوماتالذي هو  ،أي متربصا إلى وقت الحج "،اْلَحجِّ 

 ینتظر الحجیج قدومها.
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من أشهره ما كان لقول اهللا ولو أن أعمال الحج كان یمكن أن تؤدى في أي وقت 

إلى  ]متمتعا[معنى، وما جعل اهللا تعالى على المتمتع هدیا النتظاره  "ِإَلى اْلَحجِّ "  تعالى
، فانتظاره هذا یعني أن أعمال الحج لها وقت محدد ال یمكن تقدیمها ...وقت الحج

 ، كقوله تعالى:إال في حدود ما نص القرآن علیه ،تأخیرها عنه أو

وا اللََّه ِيف أَيَّاٍم َمْعُدوَداٍت َفَمْن تـََعجََّل ِيف يـَْوَمْنيِ َفال ِإْمثَ َعَلْيِه َوَمْن تََأخََّر َفال ِإْمثَ َواذُْكرُ 
 البقرة ]203[َعَلْيِه ِلَمْن اتـََّقى َواتـَُّقوا اللََّه َواْعَلُموا أَنَُّكْم ِإلَْيِه ُحتَْشُروَن 

َل ِفي یَ " :فقوله تعالى رَ " :قوله تعالىثم  ،"ْوَمْینِ َفَمْن َتَعجَّ یدل على أن  ،"َوَمْن تََأخَّ
 .وهو األیام المعدودات ،لهذه المناسك حدد سلفاقد في زمن  ،هناك فسحة من الوقت

 من حیث المكان :ثانیا

هناك وٕاذا كان  ،جیدامواقعها الجغرافیة  یعرفونمناسك العرب عن  القرآنلقد خاطب 
فإن هناك فریقا آخر ظل ملتزما  ،األوقات في وقت من ،فریق لم یلتزم بهذه األماكن

 فتدبر: ویعلمها جیدا. ،بقدسیة هـذه األماكن

َف ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اللَِّه َفَمْن َحجَّ اْلبَـْيَت أَْو اْعَتَمَر َفال ُجَناَح َعَلْيِه َأْن َيطَّوَّ 
 البقرة ]158[نَّ اللََّه َشاِكٌر َعِليٌم هِبَِما َوَمْن َتَطوََّع َخْرياً فَإِ 

َف ِبِهَما" :فقوله تعالى دلیل على أن المخاطبین بهذه اآلیات  "َفال ُجَناَح َعَلْیِه َأْن َیطَّوَّ
، وأن السعي ]المروة[ ، ومكانا یسمى بـ]الصفا[أن هناك مكانا یسمى بـ  ،یعلمون من قبل

ححوا التوجه بهذا السعي إلى اهللا تعالى بینهما من مناسك الحج، وعلیهم اآلن أن یص
 من شعائر اهللا.هذه المناسك ألن  ،وحده ال شریك له

 قبل بعثة الرسول الخاتم محمد ،ومن هذه األماكن المقدسة التي عرفها العرب أیضا
 ."عرفات جبلعلیه السالم، "

َذا أََفْضُتْم ِمْن َعَرفَاٍت فَاذُْكُروا اللََّه ِعْنَد لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تـَْبتَـُغوا َفْضًال ِمْن َربُِّكْم فَإِ 
ُمثَّ أَِفيُضوا  ]198[اْلَمْشَعِر احلَْرَاِم َواذُْكُروُه َكَما َهَداُكْم َوِإْن ُكنُتْم ِمْن قـَْبِلِه َلِمْن الضَّالَِّني 

فَِإَذا َقَضْيُتْم  ]199[ِحيٌم ِمْن َحْيُث أَفَاَض النَّاُس َواْستَـْغِفُروا اللََّه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَ 
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 َمَناِسَكُكْم فَاذُْكُروا اللََّه َكذِْكرُِكْم آبَاءَُكْم أَْو َأَشدَّ ذِْكراً َفِمْن النَّاِس َمْن يـَُقوُل َربـََّنا آتَِنا ِيف 

نـَْيا َوَما َلُه ِيف اآلِخَرِة ِمْن َخالٍق   البقرة ]200[الدُّ

والذي یعني  "،مَّ َأِفیُضوا ِمْن َحْیُث َأَفاَض النَّاُس ثُ " :مخاطبا المسلمینتدبر قوله تعالى 
حدیثا وهو منه ویفیضون  ،ج من مكان أفاض جنس الناس منه قدیمایالحجأن یفیض 

  ."َفِإَذا َأَفْضُتْم ِمْن َعَرَفاتٍ " قبلها لقول اهللا تعالى ،]عرفة[
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 مفهوم اإلحرام بالحج :ثالثا

لیها الحاج تلزمه الكف عن فعل ما حرمه اهللا تعالى حالة ونیة یكون ع بالحجاإلحرام 
 حال كونه محرما، ونفهم ذلك من قول اهللا تعالى:

َلى َعَلْيُكْم َغيْـ  َر يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوُفوا بِاْلُعُقوِد ُأِحلَّْت َلُكْم هَبِيَمُة األَنـَْعاِم ِإالَّ َما يـُتـْ
 ]1[ٌم ِإنَّ اللََّه َحيُْكُم َما يُرِيُد حمُِلِّي الصَّْيِد َوأَنـُْتْم ُحرُ 

آمَِّني يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال حتُِلُّوا َشَعائَِر اللَِّه َوال الشَّْهَر احلَْرَاَم َوال اْهلَْدَي َوال اْلَقالِئَد َوال 
ْم َورِْضَوانًا َوِإَذا َحلَ  ْلُتْم فَاْصطَاُدوا َوال َجيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن اْلبَـْيَت احلَْرَاَم يـَْبتَـُغوَن َفْضًال ِمْن َرهبِِّ

 قـَْوٍم َأْن َصدُّوُكْم َعْن اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َأْن تـَْعَتُدوا َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِربِّ َوالتـَّْقَوى َوال تـََعاَونُوا
 املائدة ]2[ َعَلى اِإلمثِْ َواْلُعْدَواِن َواتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقابِ 

ْیِد َوَأْنُتْم ُحُرمٌ " :قوله تعالىإن   :بعدها ]2[تعالى في اآلیة قوله ، ثم "َغْیَر ُمِحلِّي الصَّ
دلیل على أن من ألزم نفسه الحج باإلحرام في أي وقت من هذه  "،َوإَِذا َحَلْلُتْم َفاْصَطاُدوا"

یكف عن فعلیه أن  ،رفةوهو الوقوف بع ،للحج وقبل المنسك الرئیس ،األشهر المعلومات
 :، وصید البرالرفث والفسوق والجدال ومنها: ،محظورات هذا اإلحرام

 ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُه َمَتاعًا َلُكْم َولِلسَّيَّارَِة َوُحرَِّم َعَلْيُكْم َصْيُد اْلبَـرِّ َما ُدْمُتمْ 
 املائدة ]96[َشُروَن ُحُرماً َواتـَُّقوا اللََّه الَِّذي ِإلَْيِه حتُْ 

 . دالة على أنه قد بدأ مناسك الحج ،فاإلحرام بالحج حالة یكون علیها الحاج

الصید ویأمن ] في جمیع األوقات[والبیت والبلد الحرام مكان محدد جغرافیا یحرم فیه 
 فیه الناس على أنفسهم. 

  .والشهر الحرام مساحة زمنیة یحرم فیها القتال بین الناس

أي وقت من أشهر الحج  مناسك الحج فيلیل على بطالن دعوى جواز أداء هذا دو 
ألن أعمال الحج في أیام معلومات من شهر ذي الحجة واإلحرام بالحج من الحقائق 
العملیة الموروثة عبر منظومة التواصل المعرفي العملي التي عرفها العرب من لدن 

 .إبراهیم علیه السالم
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 الوقوف بعرفة :رابعا
لناس جمیعا لعلن ، قد أالسالمرسول اهللا محمد، علیه أن هما یفهم منآیتان  هناك

وهم ذلك كان و  ،مسلمهم وكافرهم، أن عهد المشركین الناقضین قد برئ منه اهللا ورسوله
 :تدبر، فمجتمعون في صعید واحد

نَّ اللََّه بَرِيٌء ِمْن اْلُمْشرِِكَني َوَرُسولُُه َوأََذاٌن ِمْن اللَِّه َوَرُسولِِه ِإَىل النَّاِس يـَْوَم احلَْجِّ اَألْكَربِ أَ 
ُر ُمْعِجزِي اللَِّه َوَبشِّْر الَِّذيَن   ٌر َلُكْم َوِإْن تـََولَّْيُتْم فَاْعَلُموا أَنَُّكْم َغيـْ َكَفُروا فَِإْن تـُْبُتْم فـَُهَو َخيـْ

 التوبة ]3[ِبَعَذاٍب أَلِيٍم 

حیث یجتمع الحجیج  ،الوقوف بعرفة الحج إال عندوقت  هتحققمكن ی الاألمر الذي 
 بأي خبر أو موعظة. في صعید واحد، في مكان واحد یمكن إعالم الناس جمیعا 

أََفْضُتْم ِمْن َعَرفَاٍت فَاذُْكُروا اللََّه ِعْنَد لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تـَْبتَـُغوا َفْضًال ِمْن َربُِّكْم فَِإَذا 
 البقرة ]198[ ُروُه َكَما َهَداُكْم َوِإْن ُكنُتْم ِمْن قـَْبِلِه َلِمْن الضَّالِّنيَ اْلَمْشَعِر احلَْرَاِم َواذْكُ 

جاء القرآن  نقبلها إذا "منظومة التواصل المعرفي"إن الحقائق العملیة التي تنقلها لنا 
یؤیدها. والقرآن الكریم جاء بأعمال الحج من حیث مكانه وزمانه تفصیال: الطواف 

السعي بین الصفا والمروة، الوقوف بعرفات واإلفاضة منها إلى المزدلفة بالبیت الحرام، 
 ، التحلل وذبح الذبائح. ]المشعر الحرام[

أراد   ما هو ،ٕان المتدبر لكتاب اهللا یعلم أن ما أتى اهللا تعالى بتفاصیله في كتابهو 
أن ما تعالى له، و  محفوظ بحفظ اهللاكتاب حكیم، من خالل  ونتعالى أن یتعلمه المسلم

 . قد نقلته لنا هذه المنظومة المعرفیة ،من أحكامكتاب هذا الفي سبحانه أجمله 

نجد أن اهللا تعالى لم ینص بالكلمة والحرف [كالصالة مثال] ففي مسائل العبادات 
على كیفیة أداء بعینها، ألنه لو فعل سبحانه لكان في ذلك مشقة وعسر في األداء یجعل 

 قد ینشغل بذلكبل و كما أنزلها اهللا، هذه الكیفیة، ل هضبط محاولة منالمسلم في حرج 
 دون االهتمام بجوهر العبادة. 

منظومة التواصل "جعل اهللا تعالى في تقلید ومحاكاة هذه المسائل الموروثة عبر لذلك 
الصحابة  وقلده جیل ..،وحج ،لقد صلى رسول اهللا سعة ورحمة في األداء. "المعرفي

  .وٕالى قیام الساعة ،إلى یومنا هذا ،المسلمون جمیعاو  ،نو والتابع ،الكرام
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ولیس بالتعلم من  ،بالتقلید والمحاكاة العملي،المسلمون كیفیات األداء لقد توارث 

من وفاة قرن بعد قرن ونصف شهد أصحابها أنها دّونت  ،الكتبفي نصوص مدّونة 
 علیه السالم.، رسولال

تقلیدهم  ت العلوم المختلفة، یختلف جذریا عنإن تقلید األبناء لمیراث اآلباء في مجاال
معارف باطلة فإنهم  . فإذا قلد األبناء آباءهم فیما ورثوه من]وشریعةالدین [ملة في مجال 

سیجدون أنفسهم في یوم من األیام أمام حقائق الكون العلمیة الشامخة فیضطرون إلى 
 علمیة. واإلیمان بالحقائق ال نبذ هذه المعارف الباطلة والتسلیم

واتباع للتقلید  ،على اإلطالق ،فال مجال فیهاشریعة اإللهیة الالملة و أما في مسائل 
أن هذا التقلید هو الحق الذي أمر اهللا إذا أقام المقلد الدلیل والبرهان على  إال ،السلف
  .باتباعه

 مما حملته له ونعلى أساسه المسلمیقبل لذلك جاء القرآن یقیم المیزان الحق الذي 
 من معارف نظریة كانت أو عملیة.  "منظومة التواصل المعرفي"

فإذا نظر المسلمون بعین البصیرة إلى ما حملته لهم هذه المنظومة المعرفیة من تراث 
الفرق والمذاهب المختلفة، حول أصول الدین وفروعه، لوقفوا على حقیقة الفرق بین 

 البشري. الدین اإللهي، والتراث بین  "اآلیة" و"الروایة"،

كیف تستقطع اآلیات من سیاقاتها، لتوظیفها لخدمة التوجهات لقد بّینت فیما سبق 
المذهبیة المختلفة، أو لخدمة من یتصورون أن الدعوة إلى االكفتاء بالقرآن تعني التعامل 
مع النص القرآني دون مراعاة ألدوات فهم القرآن التي أشار إلیها القرآن نفسه، والتي 

 كتابنا األول: "المدخل الفطري إلى التوحید".بیناها في 

إن المسلمین الیوم، وعلى مر العصور، تعلموا كیفیة الصالة، وأداء مناسك الحج 
، حیث تتفاعل اآلیات القرآنیة "منظومة التواصل المعرفي"عبر  ،بالتقلید والمحاكاة اعملی

على مر العصور هذه مع المعارف الحقة التي حملتها هذه المنظومة، لیرث المسلمون 
مرویات الفرق والمذاهب المختلفة، وعن الكیفیات، على وجهها الصحیح، بعیدا عن 

 تخاصم.الوما حمله من فقه  ،السند الروائي
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 وما أرسلناك إال رحمة للعالمین

قبل ظهور الفرق والمذاهب" تحدث  -عندما كتبت كتابي "السنة النبویة حقیقة قرآنیة
ن في مجال الدعوة والفكر..، معترضین على كثرة اآلیات القرآنیة معي بعض من لهم شأ

 الموجودة فیه، متسائلین عن الحكمة من ذلك. 

والحقیقة أن الحكمة تكمن في منهج وأهداف هذه السلسلة من الدراسات، التي تسعى 
، وحثه على تدبرها، للوقوف على عطاءاتها آیات الذكر الحكیمإلى ربط القارئ ب

 .المعاصرة

فلقد صرفت فتنة [اآلبائیة] كثیرا من المسلمین عن كتاب ربهم، آیة رسولهم القرآنیة 
 التي ال یكمل إسالم المرء إال باإلیمان بفاعلیتها المتجددة على مر العصور.

لقد تربى المسلمون على الموروث الدیني لمذاهبهم المختلفة، الذي حجب قلوبهم عن 
صراط ربهم المستقیم..، فلم تعد تكفیهم قراءة اآلیات  نور هذه "اآلیة"، وهدایتها إلى

القرآنیة وحدها للوقوف على أصول الدین، ملة وشریعة، من غیر تفسیر أئمة مذاهبهم 
 المختلفة، ومرویات محدثیهم المتناقضة، وفتاوى فقهائهم المتخاصمة. 

تخاصم... الحال من التفرق وال هلقد ظل الفكر اإلسالمي قرونا من الزمان على هذ
یدرس علماؤه، آیات الذكر الحكیم، من خالل مرجعیاتهم المذهبیة السلفیة، والعالم من 

 حولهم في أشد الحاجة إلى نور وعطاء "اآلیة القرآنیة"، التي یحملونها دون تفعیل لها. 

دار ، وٕان كانت الدار اآلخرة، أن یعتقد فریق من الناس، أن الذلك لم یكن مستغرب
لمن شاء من  في اآلخرة، سیشفعشفاعة، وأن رسول اهللا فهي أیضا دار  .،.جزاء وحساب

 یاء اهللا سیشفعون أیضا لمن شاءواوأن أولالجنة..،  ممن النار، ویدخله م، ویأخذهتباعهأ
 !! معهم هم الجنةنویدخلو 

 :محصورة في أصول اإلیمانكما لم یكن بمستغرب، أن یجعل فریق من الناس، 

القرآن من وأن هذا  ،، أما رسولیة محمد..العمل الصالحو  ،یوم اآلخرالو  ،اإلیمان باهللا
التي یكفر من  المسائلمن  تفلیسما یتبع ذلك من أحكام الشریعة القرآنیة..، و  ،عند اهللا

 !! أجلها المرء، وٕان كانت من حقائق الدین اإلسالمي

وعلى هذا فال  .،..أن "أهل الكتاب" ملتزمون بهذه األصول الثالثة.ؤمنون وهؤالء ی
 وبرسالته.محمد  الخاتم اهللا برسولمع كفرهم ، ةجنال ونخلاد فهمخوف علیهم، 
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 الشفاعة في الدنیا واآلخرة 

 كانتأجرت علیها أعراف الناس على مر العصور، سواء  الشفاعة سنة اجتماعیة
من شفاعة سیئة  مجلب منفعة أو دفع ضر، یكون للشافع ثوابها..، أ ، منشفاعة حسنة

 جلب ضر أو دفع منفعة، یحمل الشافع وزرها. 

َها َوَمْن َيْشَفْع َشَفاَعًة َسيَِّئًة َيُكْن َلُه ِكْفٌل  َمْن َيْشَفْع َشَفاَعًة َحَسَنًة َيُكْن َلُه َنِصيٌب ِمنـْ
َها وََكاَن اللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء ُمِقيتاً   النساء ]85[ِمنـْ

عف لإلنسان، أو سیئات یجزى بمثلها.. إن سیاق اآلیة ال یتحدث عن حسنات تضا
والشفاعة الحق، وٕانما عن طبیعة المعامالت بین الناس، وأن الشفاعة الحسنة تحق 

  تسقطه. السیئة

كما تبین اآلیة أن القائم بالشفاعة الحسنة، له نصیب في الجزاء والثواب، الذي 
یل وشاق، ألنه بشفاعته حمله ثقستسفر عنه هذه الشفاعة. أما القائم بالشفاعة السیئة ف

 ..، فعقابه وعذابه شدید. الباطل يقو یو  وق،سقط الحقهذه یُ 

، على مر العصور، في معنى هذه الشفاعة، ونقلوها من دائرة األممولقد توسعت 
الشفاعة الخاصة بالمعامالت في الدنیا، إلى دائرة الحساب في اآلخرة، فنزل القرآن یرد 

ة میزان الحساب في اآلخرة، وأنه یختلف عن موازین على هذا التصور الخاطئ لطبیع
أنها الناس الدنیا، األمر الذي یجب أن نعلمه جیدا عند تدبر اآلیات التي یظن بعض 

 دلیل على وجود [وسطاء] یشفعون للمذنبین یوم القیامة.

والالفت للنظر، أن أول بیان خاطب به القرآن المؤمنین، عن موضوع الشفاعة جاء 
ن اتباع هذه العقیدة الباطلة، التي كانت منتشرة في عصر الرسالة ویصحح یحذرهم م

 لهم فهمهم للشفاعة، فتدبر:

ال يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَنِفُقوا ِممَّا َرَزقْـَناُكْم ِمْن قـَْبِل َأْن يَْأِيتَ يـَْوٌم ال بـَْيٌع ِفيِه َوال ُخلٌَّة وَ 
 البقرة ]254[اِلُموَن َشَفاَعٌة َواْلَكاِفُروَن ُهْم الظَّ 

: إن هذه اآلیة المحكمة، جاءت تنفي الشفاعة مطلقا، یوم القیامة، فلماذا والسؤال
 ! ؟، أتباع رسول اهللا محمد، علیه السالمالمؤمنیناءت تخاطب ج
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الفهم فنزل القرآن یحذرهم من هذا  ،بوجود شفعاء في اآلخرة یؤمنونهل كانوا 

 !؟الخاطئ

اءت تصحح المفاهیم، وتضع الحدود اإلیمانیة، التي یجب أال الحقیقة أن اآلیة ج
 یتعداها المؤمنون، إلى یوم الدین. 

إن المتدبر لسیاق اآلیات الذي وردت فیه هذه اآلیة، ما قبلها وما بعدها، سیقف 
 بنفسه على المعنى الحقیق للشفاعة في القرآن الحكیم. 

في مجملها ببیان  ورة من أولها، جاءتء فلیتدبر السلقد جاءت اآلیات قبلها، ومن شا
أصول اإلیمان، ودور الشیطان في صد الناس عن العمل بها، ومدى تمسك جمیع 
األنبیاء، من لدن إبراهیم علیه السالم، بالملة الحنیفیة، وتحدثت عن قبلة المسلمین، وعن 

ساء..، ثم الصالة، والقصاص، والصیام، والحج، واإلنفاق في سبیل اهللا، وعن أحكام الن
 تدبر ماذا قال اهللا تعالى بعدها:

ُلوَها َعَلْيَك بِاحلَْقِّ َوِإنََّك َلِمْن اْلُمْرَسِلَني تِْلَك    ]252[آيَاُت اللَِّه نـَتـْ
إن السیاق القرآني یتحدث عن أحكام شریعة إلهیة واجب اتباعها والعمل بها، وأن من 

وفاة الرسل، فجاء القرآن یحذر أتباع أتباع الرسل من اعتادوا تحریف رساالت اهللا بعد 
 :، فتدبرالرسول الخاتم من الوقوع فیما وقعوا فیه، بعد أن جاءتهم البینات

َنا  ُهْم َمْن َكلََّم اللَُّه َوَرَفَع بـَْعَضُهْم َدَرَجاٍت َوآتـَيـْ تِْلَك الرُُّسُل َفضَّْلَنا بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض ِمنـْ
َناِت َوأَيَّْدنَاُه ِبُروِح اْلُقُدِس َوَلْو َشاَء اللَُّه َما اقْـَتَتَل الَِّذيَن ِمْن بـَْعِدِهْم ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ اْلبَـيـِّ 

ُهْم َمْن َكَفَر َوَلْو َشاَء  ُهْم َمْن آَمَن َوِمنـْ ِمْن بـَْعِد َما َجاَءتْـُهْم اْلبَـيـَِّناُت َوَلِكْن اْختَـَلُفوا َفِمنـْ
 البقرة ]253[اللََّه يـَْفَعُل َما يُرِيُد  اللَُّه َما اقْـَتتَـُلوا َوَلِكنَّ 

 ثم بعد هذا البیان الواضح والمحكم، وجه اهللا تعالى الخطاب للمؤمنین، فقال تعالى:

ال يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَنِفُقوا ِممَّا َرَزقْـَناُكْم ِمْن قـَْبِل َأْن يَْأِيتَ يـَْوٌم ال بـَْيٌع ِفيِه َوال ُخلٌَّة وَ  
 البقرة ]254[َعٌة َواْلَكاِفُروَن ُهْم الظَّاِلُموَن َشَفا

"، جاء یربط العمل َأنِفُقوا ِممَّا َرَزْقَناُكمْ "یتحدث عن أحكام الشریعة، الذي إن السیاق 
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 .الخلة، والشفاعةنطق مبهذه األحكام..، ب

 طة في الدنیا، وقد أكد ذلك ببیان عدم وجودامسائل تتعلق بأعمال الوسهذه الكل إن 
ما المرء  یستدرك، والشفاعة..، في اآلخرة، إذن فكیف ةقاالبیع، والصد ،هؤالء الوسطاء

 ؟!یوم الحسابفي الدنیا فاته 

ومدى التزامه بشریعة ربه  ثمرة أعمال اإلنسان في الدنیا،في اآلخرة، إن الشفاعة 
ذه مسئول شخصیا عن هاإلنسان ومن هذه الشریعة ما جاءت سورة البقرة ببیانه..، ف

الشفاعة، وال تأتي له من آخرین..، إال إذا نص اهللا تعالى علیهم صراحة في هذا القرآن 
 الحكیم.

القرآني یربط مفهوم الشفاعة بعمل اإلنسان في الدنیا، ویبین أن عمله السیاق لقد جاء 
یؤدي إلى ظلم النفس بأحكام الشریعة االلتزام یبین أن عدم هو "الشفیع" له یوم القیامة، 

كان من الضروري أن یتضمن إبطال زعم الكافرین وجود شفعاء لهم في فالكفر، ٕالى و 
  "!!َواْلَكاِفُروَن ُهْم الظَّاِلُمونَ ، "اآلخرة

مسألة إلى عندما تكرر هذا المعنى في سیاق آخر، دون اإلشارة ویؤكد ذلك أنه 
 الكفر، خال السیاق من ذكر مسألة الشفاعة، فتدبر:

لَِّذيَن آَمُنوا يُِقيُموا الصَّالَة َويُنِفُقوا ِممَّا َرَزقْـَناُهْم ِسرّاً َوَعالنَِيًة ِمْن قـَْبِل َأْن يَْأِيتَ ُقْل لِِعَباِدي ا
 إبراهيم ]31[يـَْوٌم ال بـَْيٌع ِفيِه َوال ِخالٌل 

وهذا أیضا خطاب للمؤمنین، یحذرهم من اتباع السبل التي سلكها من ضلوا من 
  أتباع الرسل السابقین.  

التي جاءت تنفي الشفاعة في اآلخرة  ]254[فإذا تدبرنا سیاق اآلیات التي تلت اآلیة 
 بصورة مطلقة، وجدنا أن أول آیة جاءت مباشرة بعدها هي قول اهللا تعالى:

َوَما ِيف  اللَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّوُم ال تَْأُخُذُه ِسَنٌة َوال نـَْوٌم لَُه َما ِيف السََّمَواتِ 
اَألْرِض َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ بِِإْذنِِه يـَْعَلُم َما بـَْنيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوال 

َواَألْرَض َوال يـَُئوُدُه  حيُِيطُوَن ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِه ِإالَّ ِمبَا َشاَء َوِسَع ُكْرِسيُُّه السََّمَواتِ 
 البقرة ]255[اْلَعِظيُم  اْلَعِليُّ  ِحْفظُُهَما َوُهوَ 
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تناقض القرآن، فجاء قبلها بنفي الشفاعة، ثم أثبتها هنا، مشروطة بإذن اهللا فهل 
 الحقیقة أن القرآن لم یتناقض، وٕانما یحتاج إلى متدبر، "مّدكر". تعالى؟!

، یالحظ أن سیاق الحدیث عن ][وٕان المتدبر لسیاق اآلیات، التي تلت اآلیة 
ثم جاء بعده الحدیث عن الربا ، ][وحتى اآلیة  ][آلیة افاق لم ینقطع من اإلن

إذن فنحن لم نخرج عن حدود الشریعة واجبة االتباع في الدنیا، وعن بیان أن  وتحریمه.
 التمسك بها والعمل بمقتضاها هو "الشفیع" الوحید لإلنسان في اآلخرة. 

َمْن َذا الَِّذي َیْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ "اهللا تعالى: لماذا اشترط اهللا أن یحمل الشفیع إذن ف
، وهل هذا یعني أن هناك شفعاء في اآلخرة، ال یشفعون إال من بعد أن یأذن اهللا .."ِبِإْذِنهِ 

 ؟!ویرضى

أن نعلم ما هو "إذن اهللا تعالى"، حسب وروده في السیاق القرآني، وهل جاء  علینا
 تعارف علیه الناس، أم بغیر ذلك؟! بمعنى "اإلذن" "والسماح"..، الذي

إن "إذن اهللا تعالى"، هو مشیئته التي ال تخرج عنها هذه المنظومة الكونیة، بكل ما 
 فیها، ومن فیها، فكل شيء في هذا الكون، ال یكون، وال یعمل..، إال بإذن اهللا تعالى. 

 فالشریعة اإللهیة ال تنزل على الرسل إال بإذن اهللا تعالى:

قًا ِلَما بـَْنيَ َيَدْيِه َوُهًدى   ُقْل َمنْ  َكاَن َعُدّوًا ِجلِْربِيَل فَِإنَُّه نـَزََّلُه َعَلى قـَْلِبَك بِِإْذِن اللَِّه ُمَصدِّ
 البقرة ]97[َوُبْشَرى لِْلُمْؤِمِنَني 

 بآیة إال بإذن اهللا تعالى: وما كان لرسول أن یأتي

ْم َمْن َقَصْصَنا َعَلْيَك َوِمنـُْهْم َمْن ملَْ نـَْقُصْص َعَلْيَك َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسًال ِمْن قـَْبِلَك ِمنـْهُ 
َوَما َكاَن ِلَرُسوٍل َأْن يَْأِيتَ بِآيٍَة ِإالَّ بِِإْذِن اللَِّه فَِإَذا َجاَء أَْمُر اللَِّه ُقِضَي بِاحلَْقِّ َوَخِسَر 

 غافر ]78[ُهَناِلَك اْلُمْبِطُلوَن 

 :سورة یونس ي، تدبر قوله تعالى فتعالى واإلنسان ال یؤمن إال بإذن اهللا

  ]100[ َوَما َكاَن لِنَـْفٍس َأْن تـُْؤِمَن ِإالَّ بِِإْذِن اللَِّه َوَجيَْعُل الرِّْجَس َعَلى الَِّذيَن ال يـَْعِقُلونَ 

هو  .العمل بأحكامها..بلقرآني أن اتباع المسلم لشریعة ربه، وتمسكه لقد بین السیاق ا
 .ذن اهللا بذلكأتقرب به المؤمن إلى ربه، لیشفع له..، إذا في حقیقة األمر عمل ی
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إن  ،یوم القیامةشفیعا لهم تكون إن كل األعمال الصالحة، التي یقوم بها الناس، ال 

 في الدنیا، بشروطها التي بینتها اآلیات المتعلقة بها.ُقدمت قد لم تكن 

، والذي جاء في سیاق الحدیث عن "ِبِإْذِنهِ  َمْن َذا الَِّذي َیْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ فقوله تعالى: "
أحكام الشریعة اإللهیة، جاء ردا على مدعي الشفاعة، الذین ینتظرونها في اآلخرة، دون 

 أن یقیموا شروطها التي أذن اهللا تعالى بها، في الدنیا.

القضیة لیست في وجود شفاعة من عدمه، وٕانما في من الذي یملك إذن اهللا إذن ف
  !!فاعةتعالى بالش

األمر ونالحظ أن معظم اآلیات التي أشارت إلى هذا اإلذن جاء سیاقها یتحدث عن 
ردا على ووجوب االلتزام بشریعة اهللا..، فاعلیة أسماء اهللا الحسنى، بیان التوحید، و ب

" بمعناها الدنیوي، یمكن أن تعفیهم من كل هذه الشفاعةأن "المشركین الذین یزعمون 
 .  االلتزامات

 قوله تعالى:عند تدبر الذي به نفهم باقي اآلیات المماثلة،  ،القضیةهذه اح مفتو 

َواَألْرَض ِيف ِستَِّة أَيَّاٍم ُمثَّ اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرِش يَُدبـُِّر  َربَُّكْم اللَُّه الَِّذي َخَلَق السََّمَواتِ ِإنَّ 
 يونس ]3[ ْم اللَُّه َربُُّكْم فَاْعُبُدوُه أََفال َتذَكَُّرونَ اَألْمَر َما ِمْن َشِفيٍع ِإالَّ ِمْن بـَْعِد ِإْذنِِه َذِلكُ 

"، خبر جاء في سیاق بیان فاعلیة أسماء َما ِمْن َشِفیٍع ِإالَّ ِمْن َبْعِد ِإْذِنهِ فقوله تعالى: "
اهللا الحسنى، ولیس دلیال على أن اهللا تعالى سیأذن بهذه الشفاعة، فهذا یحتاج إلى نص 

 ثبت حدوثها یوم القیامة فعال!! آخر قطعي الداللة ی

إن إذن اهللا تعالى لیس كإذن البشر. إن إذن اهللا تعالى هو أمره، وشریعته..، وما 
 تحمله من قواعد وموازین تحكم وتضبط مسألة الجزاء في اآلخرة. 

إن كل اآلیات التي ورد في سیاقاتها مسألة اإلذن هذه یجب أن تفهم في إطار 
 بق بیانها. فعندما یقول اهللا تعالى:اآلیات المحكمات السا

ال  ]86[َوَنُسوُق اْلُمْجرِِمَني ِإَىل َجَهنََّم ِوْردًا  ]85[يـَْوَم َحنُْشُر اْلُمتَِّقَني ِإَىل الرَّْمحَِن َوْفدًا 
 مرمي  ]87[َميِْلُكوَن الشََّفاَعَة ِإالَّ َمْن اختَََّذ ِعْنَد الرَّْمحَِن َعْهداً 

ال عالقة له بأحوال المتقین  "ِإالَّ َمْن اتََّخَذ ِعْنَد الرَّْحَمِن َعْهداً نا "نفهم أن االستثناء ه
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 أو المجرمین في اآلخرة، ألن اآلخرة لیست محل اتخاذ عهود. 

 العهود ال یكون إال في الدنیاإن اتخاذ 

رد القرآن على هؤالء الذین یزعمون تغیر الجزاء في اآلخرة، وأن النار لن لذلك 
 : أیاما معدودة، فقال تعالىتمسهم إال

ُه َعْهَدُه َوقَالُوا َلْن َمتَسََّنا النَّاُر ِإالَّ أَيَّامًا َمْعُدوَدًة ُقْل َأختََّْذُمتْ ِعْنَد اللَِّه َعْهدًا فـََلْن ُخيِْلَف اللَّ 
 البقرة ]80[أَْم تـَُقولُوَن َعَلى اللَِّه َما ال تـَْعَلُموَن 

وعالقة كلمة [العهد] ، "َفَلْن ُیْخِلَف اللَُّه َعْهَدهُ  ْم ِعْنَد اللَِّه َعْهداً تََّخْذتُ أْ "تدبر قوله تعالى: 
ال َیْمِلُكوَن الشََّفاَعَة ِإالَّ َمْن اتََّخَذ ِعْنَد الرَّْحَمِن " هنا بالعهد الذي ورد في آیة سورة مریم:

 ".َعْهداً 

في سیاق اآلیات  إن مسألة اإلذن أو العهد، وغیرهما من االستثناءات التي وردت
التي تحدثت عن الشفاعة، جاءت على سبیل االستنكار، ردا على اعتقاد المشركین الذي 
كان سائدا بین الناس وقت نزول القرآن بإمكانیة مغفرة الذنوب، والنجاة في اآلخرة 

 آلهة أو مالئكة أو أنبیاء. من بشفاعة الشافعین، 

هو استخدام محكم یدل على معنى إن استخدام كلمة [یملكون] في هذا السیاق 
الشفاعة الحقیقي المراد بیانه، وهو ما یملكه اإلنسان في الدنیا من أعمال تشفع له في 
اآلخرة. وهؤالء المجرمون ال یملكون هذه األعمال الصالحة أصال، ولم یتخذوا عند 

 ثمنا قلیال. بعهد اهللا وأیمانهم الرحمن عهدا أصال..، اشتروا 

 اق یقول اهللا تعالى:وفي هذا السی

ال َيْسِبُقونَُه بِاْلَقْوِل َوُهْم بَِأْمرِِه  ]26[َوَقالُوا اختَََّذ الرَّْمحَُن َوَلدًا ُسْبَحانَُه َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُموَن 
ُهْم ِمْن يـَْعَلُم َما بـَْنيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوال َيْشَفُعوَن ِإالَّ ِلَمْن اْرَتَضى وَ  ]27[يـَْعَمُلوَن 

 األنبياء ]28[َخْشَيِتِه ُمْشِفُقوَن 

أي رضي اهللا  ،"َیْشَفُعوَن ِإالَّ ِلَمْن اْرَتَضىإن المالئكة ال یعصون اهللا ما أمرهم، وال "
 "؟!َقاُلوا اتََّخَذ الرَّْحَمُن َوَلداً من "َ تعالى عنه، فهل من هؤالء 

ا االستثناء دلیل على وجود وال یصح القول بمفهوم المخالفة هنا، أي القول بأن هذ
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، بشرط أن یرضى اهللا عنهم..، ألن هذا یحتاج إلى دلیل ]یوم القیامة[ ،شفاعة للمالئكة

آخر قطعي الداللة، كما یعرف ذلك أهل العلم، وذلك لشبهة أن یكون المقصود بهذا 
 ث ذلك أصال، فتكون الداللة هنا ظنیة.كار أن یحدإناالستثناء هو 

 تعالى:ومثل ذلك قوله  

َوال ِيف اَألْرِض  ُقْل اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ال َميِْلُكوَن ِمثْـَقاَل َذرٍَّة ِيف السََّمَواتِ 
ُهْم ِمْن َظِهٍري  َوال تَنَفُع الشََّفاَعُة ِعْنَدُه ِإالَّ ِلَمْن  ]22[َوَما َهلُْم ِفيِهَما ِمْن ِشْرٍك َوَما لَُه ِمنـْ

 ]23[َلُه َحىتَّ ِإَذا فـُزَِّع َعْن قـُُلوهِبِْم قَالُوا َماَذا قَاَل َربُُّكْم قَالُوا احلَْقَّ َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَكِبُري أَِذَن 

 سبأ

عباد وتكفیر سیئاتهم یوم القرآن ینفي أن یكون للشفعاء دور في محو ذنوب الإن 
 .اآلیات األخرىویبین معنى [اإلذن اإللهي] الذي جاءت به سیاقات  القیامة

من یؤمنون بهذه الشفاعة المزعومة، التي یستولي القلق على یوم القیامة في إنه 
فزع وتستمر حالة البها.  مسیأذن اهللا تعالى له نا في الدنیا، وینتظرون الذیهاعتادو 

 تتبین الحقیقة:إلى أن هذه،  ضطرابالوا

 ؟!َماَذا َقاَل َربُُّكمْ ویسأل السائلون: 

 ، فما هو هذا الحق؟! "َقاُلوا اْلَحقَّ " ابة: فتأتي اإلج

 :بقوله لقد بین اهللا هذا الحق، النافي تماما الحتمال وجود هذه الشفاعة في اآلخرةو 

نَـُهَما َوِعْنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة َوِإلَْيِه تـُْرَجُعوَن  َوتـََباَرَك الَِّذي َلُه ُمْلُك السََّمَواتِ  َواَألْرِض َوَما بـَيـْ
ال َميِْلُك الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه الشََّفاَعَة ِإالَّ َمْن َشِهَد بِاحلَْقِّ َوُهْم يـَْعَلُموَن وَ  ]85[
 الزخرف ]87[َولَِئْن َسأَْلتَـُهْم َمْن َخَلَقُهْم لَيَـُقوُلنَّ اللَُّه َفَأىنَّ يـُْؤَفُكوَن  ]86[

 والعقاب، في الدنیا واآلخرةثواب إن هذا الحق المشهود، هو سنة اهللا في الحساب وال
من األحوال، مجاملة لملك أو لرسول أو ألحد من  ةوالتي ال یمكن أن تتبدل بأي حال

 الصالحین.

إن الحق المشهود هو موازین الحق والعدل المطلق، لذلك فعندما ینفي اهللا تعالى 
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نه بدل قوله الشفاعة نفیا مطلقا، ثم یثبتها بشرط اإلذن والرضا، هذا ال یعني أنه سبحا

یقیم الحجة یوم القیامة أمام األشهاد  "عز وجل"حاشاه وتنزه عن ذلك، وٕانما یعني أنه 
على الذین ظنوا أن شفاعة الدنیا، التي اعتادوا علیها...، یمكن أن تنالهم في اآلخرة 

 . ، والعمل الصالحواالستغفار ،لتوبةبغیر متطلباتها، كالتوحید، وا

في ثمارها في الدنیا فوجدوا حملها الناس إذا دا یوم القیامة إال الشفاعة ال تنفع أحإن 
 ظلما وال هضما.ن یخافو  المیزان حسناتهم في اآلخرة بعد أن یأذن اهللا ویرضى ف

أین ستأتي له ن م،  ف..أما من حمل ظلما في الدنیا، وجاء یوم القیامة یحمله
 الشفاعة في اآلخرة؟! فتدبر:

اِعي ال ِعَوَج َلُه َوَخَشَعْت اَألْصَواُت لِلرَّْمحَِن َفال َتْسَمُع ِإالَّ َمهْساً  يـَْوَمِئٍذ يـَتَِّبُعونَ  الدَّ
  ]109[يـَْوَمِئٍذ ال تَنَفُع الشََّفاَعُة ِإالَّ َمْن أَِذَن َلُه الرَّْمحَُن َوَرِضَي َلُه قـَْوالً  ]108[

"، ثم بیان اهللا تعالى َرِضَي َلُه َقْوالً ِإالَّ َمْن َأِذَن َلُه الرَّْحَمُن وَ " : تعالىهللال اتدبر قو 
اهللا المطلق، الذي ال یحتاج لوسیط یذكره بصالح علم بعدها أن هذا اإلذن قائم على 

 رحمته یوم القیامة!! فتدبرأحقیته في عبد أو ب

اْلُوُجوُه لِْلَحيِّ َوَعَنْت  ]110[يـَْعَلُم َما بـَْنيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوال حيُِيطُوَن ِبِه ِعْلمًا 
  ]111[اْلَقيُّوِم َوَقْد َخاَب َمْن َمحََل ظُْلماً 

 ال ظلم یوم القیامة، فقد وضعت الموازین بالحق، فتدبر:و 

  ]112[َوَمْن يـَْعَمْل ِمْن الصَّاِحلَاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن َفال َخيَاُف ظُْلماً َوال َهْضماً 
االت ربهم، وعلى أساس التزام المرء بما ال ظلم یوم القیامة، فلقد بلغت الرسل رس

 جاءت به، سینال الجزاء العادل في اآلخرة، فتدبر:

ْكراً وََكَذِلَك أَنَزْلَناُه قـُْرآنًا َعَربِيًّا َوَصرَّفْـَنا ِفيِه ِمْن اْلَوِعيِد َلَعلَُّهْم يـَتـَُّقوَن أَْو ُحيِْدُث َهلُْم ذِ 
 طه ]113[

رق منظومة میزان الحق والعدل اإللهي، في الدنیا فأیة شفاعة هذه التي یمكن أن تخت
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 اآلخرة؟!و 

ویمكننا تصنیف هؤالء الذین ظنوا أن اآلخرة محل شفاعة ووساطة..، على النحو 
 التالي:

فریق زعم أن شركاءهم، بشرا كانوا أو أصناما، سیشفعون لهم یوم القیامة، فرد  أوال:
 م زعمهم هذا بقوله:اهللا تعالى علیه

ِجْئُتُمونَا فـُرَاَدى َكَما َخَلْقَناُكْم أَوََّل َمرٍَّة َوتـَرَْكُتْم َما َخوَّْلَناُكْم َورَاَء ظُُهورُِكْم َوَما نـََرى َوَلَقْد 
َنُكْم َوَضلَّ َعنُكْم َما   َمَعُكْم ُشَفَعاءَُكْم الَِّذيَن َزَعْمُتْم أَنـَُّهْم ِفيُكْم ُشرََكاُء َلَقْد تـََقطََّع بـَيـْ

 األنعام ]94[ُموَن ُكنُتْم تـَْزعُ 

َفُعُهْم َويـَُقولُوَن َهُؤالِء ُشَفَعاُؤنَا ِعْنَد اللَِّه ُقْل  َويـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال َيُضرُُّهْم َوال يـَنـْ
 ]18[ُكوَن َوال ِيف اَألْرِض ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل َعمَّا ُيْشِر  أَتـَُنبُِّئوَن اللََّه ِمبَا ال يـَْعَلُم ِيف السََّمَواتِ 

 يونس

ُذ ِمْن ُدونِِه آِهلًَة ِإْن يُرِْدِن الرَّْمحَُن ِبُضرٍّ ءَ   ال تـُْغِن َعينِّ َشَفاَعتُـُهْم َشْيئًا َوال يُنِقُذونِ  َأختَِّ
 يس ]23[

 جاء یطلب الشفاعة في اآلخرة.ثم مع الخائضین، كان یخوض فریق  ثانیا:

ِيت تَْأِويُلُه يـَُقوُل الَِّذيَن َنُسوُه ِمْن قـَْبُل َقْد َجاَءْت ُرُسُل َربـَِّنا َهْل يَنظُُروَن ِإالَّ تَْأِويَلُه يـَْوَم يَأْ 
ا بِاحلَْقِّ فـََهْل لََنا ِمْن ُشَفَعاَء فـََيْشَفُعوا لََنا أَْو نـَُردُّ فـَنَـْعَمَل َغيـَْر الَِّذي ُكنَّا نـَْعَمُل َقْد َخِسُرو 

ُهْم َما َكانُوا يـَفْ   األعراف ]53[تَـُروَن أَنُفَسُهْم َوَضلَّ َعنـْ

يٍم  ]100[َفَما لََنا ِمْن َشاِفِعَني  ]99[َوَما َأَضلََّنا ِإالَّ اْلُمْجرُِموَن   ]101[َوال َصِديٍق محَِ
 الشعراء ]102[فـََلْو َأنَّ لََنا َكرًَّة فـََنُكوَن ِمْن اْلُمْؤِمِنَني 
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وَُكنَّا َخنُوُض َمَع  ]44[ُم اْلِمْسِكَني وَملَْ َنُك نُْطعِ  ]43[قَالُوا ملَْ َنُك ِمَن اْلُمَصلَِّني 

يِن  ]45[اْخلَاِئِضَني  َفُعُهْم  ]47[َحىتَّ أَتَانَا اْلَيِقُني  ]46[وَُكنَّا ُنَكذُِّب بِيَـْوِم الدِّ َفَما تـَنـْ
 املدثر ]48[َشَفاَعُة الشَّاِفِعَني 

يٍم َوال َشِفيٍع   َوأَنِذْرُهْم يـَْوَم اآلزَِفِة ِإْذ اْلُقُلوُب َلَدى اْحلََناِجرِ  َكاِظِمَني َما لِلظَّاِلِمَني ِمْن محَِ
 غافر ]18[ُيطَاُع 

فریق زعم أن ساللتهم المفضلة على سائر البشر، ستكون شافعة لهم في  ثالثا:
 اهللا تعالى علیهم بقوله: اآلخرة، وهؤالء رد

 ]47[ُكْم َوَأينِّ َفضَّْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِمَني الَِّيت أَنـَْعْمُت َعَليْ يَا َبِين ِإْسرَائِيَل اذُْكُروا نِْعَمِيت 
َها َعْدٌل  َها َشَفاَعٌة َوال يـُْؤَخُذ ِمنـْ َواتـَُّقوا يـَْومًا ال َجتْزِي نـَْفٌس َعْن نـَْفٍس َشْيئًا َوال يـُْقَبُل ِمنـْ

 البقرة ]48[َوال ُهْم يُنَصُروَن 

 ]122[نـَْعْمُت َعَلْيُكْم َوَأينِّ َفضَّْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِمَني يَا َبِين ِإْسرَائِيَل اذُْكُروا نِْعَمِيت الَِّيت أَ 
َها َعْدٌل َوال تَنَفُعَها َشَفاَعٌة َوال  َواتـَُّقوا يـَْومًا ال َجتْزِي نـَْفٌس َعْن نـَْفٍس َشْيئًا َوال يـُْقَبُل ِمنـْ

 البقرة]123[ُهْم يُنَصُروَن 

ُبُكْم ِبُذنُوِبُكْم َبْل أَنـُْتْم  َوقَاَلْت اْليَـُهوُد َوالنََّصاَرى َحنْنُ  أَبـَْناُء اللَِّه َوَأِحبَّاُؤُه ُقْل َفِلَم يـَُعذِّ
َواَألْرِض َوَما  َبَشٌر ِممَّْن َخَلَق يـَْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َويـَُعذُِّب َمْن َيَشاُء َولِلَِّه ُمْلُك السََّمَواتِ 

نَـُهَما َوِإلَْيِه اْلَمِصُري   املائدة ]18[بـَيـْ

حظ أن هؤالء قد ورثوا تصورات ومفاهیم خاطئة عن طبیعة میزان الحساب في ونال
 اآلخرة، فرد اهللا تعالى علیهم بقوله: 

َنا النَّاُر ِإالَّ أَيَّاماً َمْعُدوَدًة ُقْل أَاختََّْذُمتْ ِعْنَد اللَِّه َعْهداً فـََلْن ُخيِْلَف ال لَُّه َعْهَدُه َوقَالُوا َلْن َمتَسَّ
 البقرة ]80[وَن َعَلى اللَِّه َما ال تـَْعَلُموَن أَْم تـَُقولُ 

 ثم بین اهللا تعالى طبیعة میزان الحساب في اآلخرة، فقال تعالى بعدها:
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 ]81[ بـََلى َمْن َكَسَب َسيَِّئًة َوَأَحاَطْت بِِه َخِطيَئُتُه فَُأْولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

  ]82[ِمُلوا الصَّاِحلَاِت أُْولَِئَك َأْصَحاُب اْجلَنَِّة ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن َوالَِّذيَن آَمُنوا َوعَ 

فریق زعم أن المالئكة والنبیین سیشفعون لهم في اآلخرة، فنفى اهللا تعالى هذا  رابعا:
 الزعم، وقال تعالى:

يعًا ُمثَّ يـَُقوُل لِْلَمالِئَكِة أََهُؤالِء ِإيَّ  َقالُوا  ]40[اُكْم َكانُوا يـَْعُبُدوَن َويـَْوَم َحيُْشُرُهْم مجَِ
 ]41[ُسْبَحاَنَك أَْنَت َولِيـَُّنا ِمْن ُدوِ�ِْم َبْل َكانُوا يـَْعُبُدوَن اجلِْنَّ َأْكثـَُرُهْم هِبِْم ُمْؤِمُنوَن 

وا َعَذاَب النَّاِر َفاْليَـْوَم ال َميِْلُك بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض نـَْفعًا َوال َضرًّا َونـَُقوُل لِلَِّذيَن ظََلُموا ُذوقُ 
بُوَن الَِّيت ُكنُتْم   سبأ ]42[هِبَا ُتَكذِّ

 خاطب اهللا رسوله محمدا، علیه السالم، فقال تعالى:في هذا السیاق، و 

 الزمر ]19[أََفَمْن َحقَّ َعَلْيِه َكِلَمُة اْلَعَذاِب أََفأَْنَت تُنِقُذ َمْن ِيف النَّاِر 

ُقْل ِإينِّ َلْن جيَُِريِين ِمْن اللَِّه َأَحٌد َوَلْن َأِجَد  ]21[َوال َرَشدًا  أَْمِلُك َلُكْم َضرّاً ُقْل ِإينِّ ال 
ِإالَّ َبالغًا ِمْن اللَِّه َورَِساالتِِه َوَمْن يـَْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه فَِإنَّ لَُه نَاَر  ]22[ِمْن ُدونِِه ُمْلَتَحداً 

 اجلن ]23[َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها أََبداً 

فریق فهم من جملة "من دون اهللا"، في اآلیات التالیة، وجود الشفاعة في سا: خام

 اآلخرة: 

ْم لَْيَس َهلُْم ِمْن ُدونِِه َوِيلٌّ َوال َشِفيٌع َلَعلَّهُ  ْم َوأَنِذْر ِبِه الَِّذيَن َخيَاُفوَن َأْن ُحيَْشُروا ِإَىل َرهبِِّ
 األنعام ]51[يـَتـَُّقوَن 

نـَْيا َوذَكِّْر ِبِه َأْن تـُْبَسَل نـَْفٌس ِمبَا  َوَذِر الَِّذيَن اختََّذُ  وا ِدينَـُهْم َلِعبًا َوَهلْوًا َوَغرَّتْـُهْم اْحلََياُة الدُّ
َها  َكَسَبْت لَْيَس َهلَا ِمْن ُدوِن اللَِّه َوِيلٌّ َوال َشِفيٌع َوِإْن تـَْعِدْل ُكلَّ َعْدٍل ال يـُْؤَخْذ ِمنـْ

يٍم َوَعَذاٌب أَلِيٌم ِمبَا َكانُوا َيْكُفُروَن أُْولَِئَك الَِّذيَن أُْبِسُلوا مبَِ  ا َكَسُبوا َهلُْم َشرَاٌب ِمْن محَِ
 األنعام ]70[
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نَـُهَما ِيف ِستَِّة أَيَّاٍم ُمثَّ اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرِش َما  اللَُّه الَِّذي َخَلَق السََّمَواتِ  َواَألْرَض َوَما بـَيـْ

 السجدة ]4[ِفيٍع أََفال تـََتذَكَُّروَن َلُكْم ِمْن ُدونِِه ِمن َوِيلٍّ َوال شَ 

 الزمر ]43[ أَْم اختََُّذوا ِمْن ُدوِن اللَِّه ُشَفَعاَء ُقْل أََوَلْو َكانُوا ال َميِْلُكوَن َشْيئاً َوال يـَْعِقُلونَ 
ولقد رد اهللا تعالى على هذا الفریق، وعلى هذا التوجه الفكري القائم بین المسلمین 

یبین أنه مع إیماننا بعلم اهللا المطلق، وأنه یستحیل أن یتم شيء  حتى الیوم، بقول فصل،
ن هذه المسألة اإلیمانیة لیست هي موضوعنا فإفي هذا الوجود إال بإذنه ورضاه، 

ولیس اإلیمان  ا یتعلق بمسألة وجود وسطاء یشفعون للناس عند اهللا في اآلخرةفموضوعن
الدنیا واآلخرة، هذه الحقیقة التي بینها  بأن اهللا تعالى وحده هو الذي یملك الشفاعة في

 بعدها:اهللا بقوله 

يعاً لَُه ُمْلُك السََّمَواتِ  ُقلْ   الزمر ]44[َواَألْرِض ُمثَّ إِلَْيِه تـُْرَجُعوَن  لِلَِّه الشََّفاَعُة مجَِ

 وبقوله تعالى:

يِن  يـَْوَم ال َمتِْلُك نـَْفٌس  ]18[يِن ُمثَّ َما أَْدرَاَك َما يـَْوُم الدِّ  ]17[َوَما أَْدرَاَك َما يـَْوُم الدِّ
 االنفطار ]19[لِنَـْفٍس َشْيئاً َواَألْمُر يـَْوَمِئٍذ لِلَِّه 

إن اهللا تعالى وحده هو مالك یوم الدین، یوم الحساب، بیده األمر كله، فإن شاء 
 أدخل الناس جمیعا النار، وٕان شاء أدخلهم الجنة بشفاعته. 

 سبحانه باتباعها، وعلینا أن نفهم دالالت ولكننا أمام نصوص شریعة أمر اهللا
ألفاظها، حتى نعمل بها على الوجه الصحیح. فكما قال اهللا تعالى أن "هللا الشََّفاَعُة 

"، وذلك لبیان أن كل تقول على اهللا بغیر علم تعد اْلِعزَُّة َجِمیعاً َجِمیعًا"، قال أیضا أن "هللا 
 على إذن اهللا تعالى، فقال تعالى:

يعًا إِلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يـَْرفـَُعهُ َمْن كَ   اَن يُرِيُد اْلِعزََّة َفِللَِّه اْلِعزَُّة مجَِ
 فاطر ]10[َوالَِّذيَن َميُْكُروَن السَّيَِّئاِت َهلُْم َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْكُر أُْولَِئَك ُهَو يـَُبوُر 

اِلُح َیْرَفُعهُ ه اهللا تعالى، "إن العمل الصالح، الذي یرفع "، هو "الشفیع" الذي َواْلَعَمُل الصَّ
 لن یشفع لصاحبه إال بعد أن یأذن اهللا تعالى ویرضى.
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وأیضا، كما أن األعمال الصالحة هي الشافعة ألصحابها، وسیجدونها في میزان 

أذن اهللا تعالى حسناتهم یوم القیامة، كذلك دعاء المؤمنین واستغفارهم إلخوانهم، بعد أن ی
 ویرضى، وهذا نص اهللا تعالى علیه صراحة:

 ]74[َماماً َوالَِّذيَن يـَُقولُوَن َربـََّنا َهْب لََنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرِّيَّاتَِنا قـُرََّة َأْعُنيٍ َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقَني إِ 
 الفرقان ]75[َها حتَِيًَّة َوَسالماً أُْولَِئَك ُجيَْزْوَن اْلُغْرَفَة ِمبَا َصبَـُروا َويـَُلقَّْوَن ِفي

ن من الشفاعة اإللهیة، التي نص اهللا تعالى علیها صراحة، أن یبدل اهللا سیئات إ و 
 العاصي حسنات، بعد توبة العبد، وعمله الصالح، فتدبر:

اللَُّه ِإالَّ بِاحلَْقِّ َوال  َوالَِّذيَن ال َيْدُعوَن َمَع اللَِّه ِإَهلًا آَخَر َوال يـَْقتـُُلوَن النـَّْفَس الَِّيت َحرَّمَ 
  ]68[يـَْلَق أَثَاماً  يـَْزنُوَن َوَمْن يـَْفَعْل َذِلكَ 

  ]69[ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَخيُْلْد ِفيِه ُمَهاناً 

اهِتِْم َحَسَناٍت وََكاَن اللَُّه ِإالَّ َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمًال َصاِحلًا َفأُْولَِئَك يـَُبدُِّل اللَُّه َسيِّئَ 
 الفرقان ]70[َغُفوراً َرِحيماً 

إن مسألة محو السیئات، وتكفیر ذنوب أهل الكبائر، مجالها الحیاة الدنیا، وتأتي في 
إطار فاعلیة أسماء اهللا الحسنى وصفاته العلیا، وعلى رأسها صفة الرحمة، وأرى أن هذه 

 یة، فتدبر.هي الشفاعة اإللهیة التي ذكرتها اآل

 َمْن َوِإَذا َجاَءَك الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن بِآيَاتَِنا فـَُقْل َسالٌم َعَلْيُكْم َكَتَب َربُُّكْم َعَلى نـَْفِسِه الرَّْمحََة أَنَّهُ 
 األنعام ]54[َعِمَل ِمْنُكْم ُسوءاً ِجبََهاَلٍة ُمثَّ تَاَب ِمْن بـَْعِدِه َوَأْصَلَح فَأَنَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم 

 ن اهللا تعالى وضع لنیل شفاعته شروطا، فقال:فإمع هذه الرحمة اإللهیة، و 

َا التـَّْوبَُة َعَلى اللَِّه لِلَِّذيَن يـَْعَمُلوَن السُّوَء ِجبََهاَلٍة ُمثَّ يـَُتوبُوَن ِمْن َقرِيٍب َفأُْولَِئَك يـَتُ  وُب ِإمنَّ
لَْيَسْت التـَّْوبَُة لِلَِّذيَن يـَْعَمُلوَن السَّيَِّئاِت َحىتَّ وَ  ]17[اللَُّه َعَلْيِهْم وََكاَن اللَُّه َعِليمًا َحِكيمًا 

ِإَذا َحَضَر َأَحَدُهْم اْلَمْوُت قَاَل ِإينِّ تـُْبُت اآلَن َوال الَِّذيَن َميُوتُوَن َوُهْم ُكفَّاٌر أُْولَِئَك 
 النساء  ]18[َأْعَتْدنَا َهلُْم َعَذاباً أَلِيماً 
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بالذین ماتوا  ،بوا من المعاصي إال عند سكرات الموتتساوى الذین لم یتو انظر كیف 

على الكفر!! وهذا دلیل على أن التوبة لن تقبل في حال علم التائب أنه قد دخل أو 
الموت. لذلك بین اهللا للمؤمنین، في سیاق التحذیر من أكل أموال الناس  سكراتسیدخل 

وقبول التوبة في د اإلیمان، بع ،تكفیر السیئات ضمانةبالباطل، أن اجتناب الكبائر هو 
 :سورة النساءقوله تعالى في  تدبر .اآلخرة

َهْوَن َعْنُه ُنَكفِّْر َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكْم َونُْدِخْلُكْم ُمْدَخالً َكرِمياً    ]31[ ِإْن َجتَْتِنُبوا َكَبائَِر َما تـُنـْ

هذا ب أكتفيف اآلیات التي تحدثت عن رحمة اهللا ومغفرته وشفاعته كثیرة، والحقیقة أن
 القدر. 

وا دولقد عبد المشركون المالئكة، واتخذوهم شفعاء عند اهللا، بدعوى أنهم هكذا وج
 آباءهم یفعلون، فنزلت اآلیات تصحح هذه العقائد الباطلة:

اَدتـُُهْم َوَجَعُلوا اْلَمالِئَكَة الَِّذيَن ُهْم ِعَباُد الرَّْمحَِن ِإنَاثًا َأَشِهُدوا َخْلَقُهْم َسُتْكَتُب َشهَ 
َوقَالُوا َلْو َشاَء الرَّْمحَُن َما َعَبْدنَاُهْم َما َهلُْم ِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُهْم ِإالَّ  ]19[َوُيْسأَلُوَن 
  ]20[َخيُْرُصوَن 

َناُهْم ِكَتابًا ِمْن قـَْبِلِه فـَُهْم ِبِه ُمْسَتْمِسُكوَن  نَا َعَلى َبْل َقالُوا ِإنَّا َوَجْدنَا آبَاءَ  ]21[أَْم آتـَيـْ
 الزخرف ]22[أُمٍَّة َوِإنَّا َعَلى آثَارِِهْم ُمْهَتُدوَن 

وحتى المالئكة، الذین اعتاد المشركون اتخاذهم في الدنیا شركاء وشفعاء، حسب 
زعمهم، یتبرءون من هذه الشفاعة یوم القیامة، ویردون األمر كله لمشیئة اهللا تعالى 

 وٕاذنه. فتدبر:

ال تـُْغِين َشَفاَعتـُُهْم َشْيئًا ِإالَّ ِمْن بـَْعِد َأْن يَْأَذَن اللَُّه ِلَمْن  السََّمَواتِ وََكْم ِمْن َمَلٍك ِيف 
 النجم ]26[َيَشاُء َويـَْرَضى 

إن شفاعة المالئكة، المأذون لهم بها، هي التي نص علیها القرآن صراحة..، والتي 
 .لها إال في الحیاة الدنیا.. بینت معنى "إذن اهللا تعالى" في اآلیة السابقة، والتي ال مجال

 وهي استغفارهم للذین آمنوا، األمر الذي ُحرم منه الكافرون والمشركون، فتدبر:
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ْم َويـُْؤِمُنوَن بِِه َوَيْستَـْغِفُروَن لِلَِّذي َن الَِّذيَن َحيِْمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُه ُيَسبُِّحوَن ِحبَْمِد َرهبِِّ

ُكلَّ َشْيٍء َرْمحًَة َوِعْلماً فَاْغِفْر لِلَِّذيَن تَابُوا َواتـَّبَـُعوا َسِبيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب   آَمُنوا َربـََّنا َوِسْعتَ 
  ]7[اجلَِْحيِم 

َربـََّنا َوأَْدِخْلُهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَِّيت َوَعْدتـَُهم َوَمْن َصَلَح ِمْن آبَائِِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذرِّيَّاهِتِْم 
َوِقِهْم السَّيَِّئاِت َوَمْن َتِق السَّيَِّئاِت يـَْوَمِئٍذ فـََقْد َرِمحَْتُه َوَذِلَك  ]8[اْلَعزِيُز احلَِْكيُم  ِإنََّك أَْنتَ 

 غافر ]9[ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم 

"، والذي یبین ما سبق َفاْغِفْر ِللَِّذیَن تَاُبوا َواتََّبُعوا َسِبیَلكَ : "حملة العرشتدبر دعاء 
إذن اهللا تعالى بقبول شفاعة أعمال المؤمنین، یقوم على شروط، على  بیانه، من أن

 رأسها التوبة واتباع سبیل اهللا وصراطه المستقیم.

 ورة من صور الشفاعة المأذون للمالئكة بها في الدنیا؟!ألیس هذا الدعاء، ص

 ومما یؤكد ذلك، قوله تعالى:

ْم َوَيْستَـْغِفُروَن ِلَمْن  َتَكاُد السََّمَواُت يـَتَـَفطَّْرَن ِمْن فـَْوِقِهنَّ  َواْلَمالِئَكُة ُيَسبُِّحوَن ِحبَْمِد َرهبِِّ
َوالَِّذيَن اختََُّذوا ِمْن ُدونِِه أَولَِياَء اللَُّه َحِفيٌظ  ]5[ِيف اَألْرِض َأال ِإنَّ اللََّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم 

 ىالشور  ]6[َعَلْيِهْم َوَما أَْنَت َعَلْيِهْم ِبوَِكيٍل 

 كما یؤكد ذلك أیضا قوله تعالى:

نُوا َوأَْبِشُروا ِإنَّ الَِّذيَن َقالُوا رَبـَُّنا اللَُّه ُمثَّ اْستَـَقاُموا تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهْم اْلَمالِئَكُة َأالَّ َختَاُفوا َوال َحتْزَ 
 ]30[بِاْجلَنَِّة الَِّيت ُكْنُتْم تُوَعُدوَن 

نـَْيا َوِيف اآلِخَرِة َوَلُكْم ِفيَها َما َتْشَتِهي أَنُفُسُكْم َوَلُكْم ِفيَها َما َحنُْن أَْولَِياؤُُكْم ِيف اْحلََيا ِة الدُّ
ُعوَن   فصلت ]32[نـُُزًال ِمْن َغُفوٍر َرِحيٍم  ]31[َتدَّ

 فهل نال المؤمنون شفاعة المالئكة، المتمثلة في االستغفار، والدعاء لهم في الدنیا
" ُنُزًال ِمْن َغُفوٍر َرِحیمٍ ربهم..، هل نالوا هذه النزل، " بعد أن أدوا ما علیهم تجاه شریعة

 بغیر إذن من اهللا تعالى؟! 
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 وقد یسأل سائل:

إذا كان األمر كذلك، وأن الشفاعة، التي یأذن بها اهللا تعالى، هي للمؤمنین 
 ..، فما أهمیتها إذن؟!ة ربهمالصالحین، الذین أدوا ما علیهم تجاه شریع

وهو  .ا تشجع المرء، وتعینه، وترفع من همته، وتطمئنه، وتبشره..أقول: أهمیتها أنه
مازال حیا یعمل ویجتهد في هذه الدنیا، لعل اهللا تعالى یدفع بها عنه مكروها، أو یعینه 

 درجته في الجنة.بها على طاعة، أو یرفع 

إن مسألة وجود شفعاء في اآلخرة، یدخلون من شاءوا الجنة، ویخرجون من شاءوا 
نار، من المفاهیم الخاطئة التي كانت منتشرة في عصر الرسالة الخاتمة والموروثة من ال

 .عن أتباع الدیانات السابقة، والمنحرفة عن صراط اهللا المستقیم

للناس، بأسلوب یعرفونه ویفهمونه، یكشف لهم مسألة "الشفاعة"  نزل القرآن یبینلقد 
الدنیا، حیث دار العمل، یمكن أن م أن الشفاعة بین الناس في زیف وبطالن اعتقاده

 . تنتقل إلى اآلخرة، حیث الحساب

فقال  ،األساس الذي یقوم علیه میزان الحساب في اآلخرةللناس یبین لقد نزل القرآن 
 تعالى:

ٍة ِمْن َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيَـْوِم اْلِقَياَمِة َفال ُتْظَلُم نـَْفٌس َشْيئًا َوِإْن َكاَن ِمثْـَقاَل َحبَّ 
َنا هِبَا وََكَفى بَِنا َحاِسِبَني   األنبياء ]47[َخْرَدٍل أَتـَيـْ

 إن یوم القیامة، یوم حساب، وٕاعالن لنتائج األعمال، فتدبر:

نَـَها  يـَْوَم جتَُِد ُكلُّ نـَْفٍس َما َعِمَلْت ِمْن َخْريٍ ُحمَْضرًا َوَما َعِمَلْت ِمْن ُسوٍء تـََودُّ َلْو َأنَّ بـَيـْ
َنهُ   آل عمران ]30[بَِعيداً َوُحيَذِّرُُكْم اللَُّه نـَْفَسُه َواللَُّه َرُءوٌف بِاْلِعَباِد  أََمداً  َوبـَيـْ

 !! "ُمْحَضراً " :تدبر قوله تعالى
یوم میزان الحساب في اآلخرة غیر میزان الدنیا، وهذا الذي ستجده النفس حاضرا إن 

، ولو كان اإلنسان یعلم، وهو خرةهو عملها في الدنیا الذي ستجازى علیه في اآلالقیامة، 
"، وقد َتَودُّ َلْو َأنَّ َبْیَنَها َوَبْیَنُه َأَمدًا َبِعیداً في الدنیا، بمسألة الشفاعة، ما قال اهللا تعالى: "

  "!!َوُیَحذُِّرُكْم اللَُّه َنْفَسهُ "قال بعدها: 
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، فهل امةلن یجد من دون اهللا من یمحو سیئته یوم القی، الشك أنه إن صاحب السیئة

 معنى ذلك أن نستدل بجملة "من دون اهللا"، على وجود شفعاء في اآلخرة؟!

لناس في إن السیاق القرآني عندما یستخدم جملة "من دون اهللا" فإنه یخاطب بها ا
كیف یعمل قانون الحساب في حسب مفهومهم للشفاعة، والوساطة..، ولیبین لهم  ،الدنیا

 فتدبر:اآلخرة، 

يُِّكْم َوال أََماِينِّ َأْهِل اْلِكَتاِب َمْن يـَْعَمْل ُسوءاً ُجيَْز ِبِه َوال جيَِْد َلُه ِمْن ُدوِن اللَِّه بَِأَمانِ لَْيَس 
َوَمْن يـَْعَمْل ِمْن الصَّاِحلَاِت ِمْن ذََكٍر أَْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفأُْولَِئَك  ]123[َولِّيًا َوال َنِصرياً 

 النساء ]124[ُيْظَلُموَن نَِقرياً  اْجلَنََّة َوال َيْدُخُلونَ 

فهل یعقل، بعد أن بّین اهللا تعالى للناس كیف سیكون الحساب في اآلخرة، وبهذه 
یخبرهم أن هناك استثناءات من هذه لیأتي في نفس السیاق أن الضوابط المحكمة، 

 الضوابط، سیعرفونها عند الحساب في اآلخرة؟!

، وهذا هو میزان الحق والعدل، الذي أقام اهللا نیاالجزاء في اآلخرة مرتبط بعمل الدإن 
 هذا الوجود. إن الجزاء في اآلخرة مرتبط بالتزام اإلنسان بشریعة ربه فتدبر:علیه 

تِْلَك ُحُدوُد اللَِّه َوَمْن ُيِطْع اللََّه َوَرُسوَلُه يُْدِخْلُه َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها األَنـَْهاُر َخاِلِديَن 
َوَمْن يـَْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه َويـَتَـَعدَّ ُحُدوَدُه يُْدِخْلُه نَاراً  ]13[َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم ِفيَها وَ 

 النساء ]14[َخاِلداً ِفيَها َوَلُه َعَذاٌب ُمِهٌني 

في اآلیتین، ومن دخول العاصي النار خالدا  ،إن التحذیر من معصیة اهللا ورسوله
المسلمین في سیاق الحدیث عن ملة التوحید وااللتزام  به خاطب اهللا تعالىقد فیها، 

 فماذا یعني ذلك؟!بأحكام الشریعة، 

إن ذلك یعني أن میزان الحساب في اآلخرة ال یعرف إال عمل اإلنسان، ومدى 
 ، وال مجاملة ألحد، فتدبر:"محسوبیة"موافقته ألحكام الشریعة. فال یعرف رأفة، وال 

َوَمْن  ]7[َفَمْن يـَْعَمْل ِمثـَْقاَل َذرٍَّة َخْرياً يـََره  ]6[اُس َأْشَتاتاً لِيـَُرْوا َأْعَماَهلُْم يـَْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّ 
 الزلزلة ]8[يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َشرّاً يـََره 
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إن اإلنسان وحده هو المسئول عن عمله، وسیوفیه اهللا تعالى، على هذا العمل الجزاء 

 األوفى.

َوَأنَّ َسْعَيُه َسْوَف  ]39[َوَأْن لَْيَس ِلِإلنَساِن ِإالَّ َما َسَعى  ]38[زِرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى َأالَّ َتزُِر َوا
 النجم ]41[ُمثَّ ُجيْزَاُه اجلَْزَاَء اَألْوَىف  ]40[يـَُرى 

إن اإلنسان سینال الجزاء األوفى، في اآلخرة، على ما قدمت یداه في الدنیا، فأین 
 ب، یوم الجزاء األوفى؟!مكان الشفاعة یوم الحسا

اقْـَرْأ   ]13[وَُكلَّ ِإنَساٍن أَْلَزْمَناُه طَائَِرُه ِيف ُعُنِقِه َوُخنْرُِج َلُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِكَتابًا يـَْلَقاُه َمنُشورًا 
  ]14[ِكَتاَبَك َكَفى بِنَـْفِسَك اْليَـْوَم َعَلْيَك َحِسيباً 

َا يـَْهَتِدي لِنَـفْ  َا َيِضلُّ َعَليـَْها َوال َتزُِر َوازَِرٌة ِوْزَر ُأْخَرى َمْن اْهَتَدى فَِإمنَّ ِسِه َوَمْن َضلَّ فَِإمنَّ
َعَث َرسُ  ِبَني َحىتَّ نـَبـْ  اإلسراء ]15[والً َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

 وتدبر قول اهللا تعالى في سورة الزمر:

نَـُهْم اَألْرُض بُِنوِر رَبـَِّها َوُوِضَع اْلِكَتاُب َوِجيَء بِالَوَأْشَرَقْت  نَِّبيَِّني َوالشَُّهَداِء َوُقِضَي بـَيـْ
  ]69[ بِاحلَْقِّ َوُهْم ال يُْظَلُمونَ 

 الزمر ]70[َوُوفـَِّيْت ُكلُّ نـَْفٍس َما َعِمَلْت َوُهَو أَْعَلُم ِمبَا يـَْفَعُلوَن 

إن اهللا تعالى یعلم ما فعله اإلنسان، وقد وفاه عز وجل حقه على هذا األساس، فأین 
إن اإلنسان سیحاسب في اآلخرة على مدى التزامه بشریعة ربه فهل  عة هنا؟!مكان الشفا

 إذا عصى ربه، ینتظر حتى یجد من یشفع له في اآلخرة؟!

إن باب التوبة مفتوح دوما للمذنبین، مهما بلغت ذنوبهم، ولكنه یغلق مع إغالق 
 بقلب سلیم. كتاب اإلنسان، عند وفاته، وال یبقى لإلنسان إال عمله، وأن یلقى اهللا

َفُع َماٌل َوال بـَُنوَن   الشعراء ]89[ِإالَّ َمْن أََتى اللََّه ِبَقْلٍب َسِليٍم  ]88[يـَْوَم ال يـَنـْ

 الزخرف ]72[َوتِْلَك اْجلَنَُّة الَِّيت أُورِثـُْتُموَها ِمبَا ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن 
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الجزاء على  إنه على الرغم من بیان القرآن لطبیعة میزان الحساب في اآلخرة، وأن

 قرآنیة على وجود شفعاء في اآلخرةن هناك من ال یزال یستدل باآلیات الفإقدر العمل، 
 جمیعا!! ناسال علمهیمكنهم أن یغیروا هذا الجزاء، بعد أن 

إن باب الشفاعة الوحید، الذي أذن اهللا تعالى به، وصرح به، هو الذي بدأنا به هذا 
 ة النساء:البحث، حیث یقول اهللا تعالى في سور 

َها َوَمْن َيْشَفْع َشَفاَعًة َسيَِّئًة َيُكْن َلُه ِكْفٌل  َمْن َيْشَفْع َشَفاَعًة َحَسَنًة َيُكْن َلُه َنِصيٌب ِمنـْ
َها وََكاَن اللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء ُمِقيتاً   النساء ]85[ِمنـْ

عمله وعّما عن  مسئولأّن كل ِإنسان التي سبقت هذه اآلیة مباشرة،  لقد بینت اآلیة
 ، فقال تعالى:ال اآلخرینعمهو مكّلف بأدائه، وال ُیسأل عن أ

فـََقاِتْل ِيف َسِبيِل اللَِّه ال ُتَكلَُّف ِإالَّ نـَْفَسَك َوَحرِّْض اْلُمْؤِمِنَني َعَسى اللَُّه َأْن َيُكفَّ بَْأَس 
 النساء ]84[ْأساً َوَأَشدُّ تَنِكيالً الَِّذيَن َكَفُروا َواللَُّه َأَشدُّ بَ 

عقب  على أنه دعوة للعزلة االجتماعیة "ال ُتَكلَُّف ِإالَّ َنْفَسكَ قوله تعالى "وحتى ال یفهم 
ْض اْلُمْؤِمِنینَ "بعدها بقوله  لبیان أن هذه المسئولیة تفرض على اإلنسان أن یكون  "،َوَحرِّ

عن  وینهاهم فعل الخیرناهیا عن المنكر، فیحرض الناس على  ،دائما آمرا بالمعروف
 . الشرمن ذلك ینال نصیبًا من ذلك الخیر أو ف ،فعل الشر

 لها فاعلیتها االجتماعیة في عالمنا المعاصر. دعوة إذن فالشفاعة 

  .ِإلى فعل الخیر والتزام جانب الحقإنها دعوة 

وحب نبذ األنانیة بین الناس و  جتماعيالامبدأ التكافؤ والتعاون نشر إنها دعوة إلى 
 .آلخرینجاهل اتو الذات 

العصاة قبل الوقوع في المعاصي، واألخذ بید من وقع إلى باب  ِإلنقاذإنها دعوة 
 التوبة حیث األمان والثقة بالنفس.

على الخیر فعل تشجیع اآلخرین على و  أعمال الشفاعة والتوجیهإنها دعوة إلى القیام ب
ء يص شدون أن ینق همن نتائج نصیبیناله المحرض على عمل الخیر سّن أساس أِ 

ي، وأن المحرض على عمل الشر سیناله نصیب من نتائجه الفاعل األصلنصیب من 
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، دون أن ینقص من هو وكل من شاركوا فیه بأیة وسیلة من وسائل التحریض المختلفة

 .  أوزارهم شيء

 هذا الباب الذي أذن اهللا تعالى ،إنها شفاعة الدعاء واالستغفار والتوبة والعمل الصالح
 نه جمیع األنبیاء والرسل، وورثه عنهم الصالحون. فدخل م ،به

 :یقول اهللا تعالىحیث ، نللمؤمنی ءهتدبر شفاعة نبي اهللا نوح، علیه السالم، ودعا

 َربِّ اْغِفْر ِيل َوِلَواِلَديَّ َوِلَمْن َدَخَل بـَْيِيت ُمْؤِمنًا َولِْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت َوال َتزِْد الظَّاِلِمنيَ 
 نوح ]28[تـََباراً  ِإالَّ 

الذین عرفهم جیدا، وعلم  ،یشفع ألصحابهعلیه السالم، ها هو رسول اهللا محمد، و 
لعل  باالستغفارأنهم ظلموا أنفسهم..، وأنهم استغفروا اهللا تعالى على ذنوبهم..، یشفع لهم 

 في اآلخرة. فتدبر: بإنقاذهاهللا یقبل استغفاره [شفاعته] ویأذن 

ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ لُِيطَاَع بِِإْذِن اللَِّه َوَلْو أَنـَُّهْم ِإْذ ظََلُموا أَنُفَسُهْم َجاُءوَك َأْرَسْلَنا َوَما 
 النساء ]64[َلَوَجُدوا اللََّه تـَوَّاباً َرِحيماً  الرَُّسولُ َواْستَـْغَفَر َهلُْم  اللَّهَ  فَاْستَـْغَفُروا

، أن یشفع للكافرین فاستغفر ولذلك عندما أراد رسول اهللا محمد، صلى اهللا علیه وسلم
لهم دون إذن من اهللا تعالى، نزل القرآن یصحح له ذلك، ویبین عدم قبول اهللا لهذا 

 االستغفار، حتى وٕان كان المستغفر هو رسول اهللا شخصیا، فقال تعالى:

فـََلْن يـَْغِفَر اللَُّه َهلُْم َذِلَك  اْستَـْغِفْر َهلُْم أَْو ال َتْستَـْغِفْر َهلُْم ِإْن َتْستَـْغِفْر َهلُْم َسْبِعَني َمرَّةً 
 التوبة ]80[بِأَنـَُّهْم َكَفُروا بِاللَِّه َوَرُسولِِه َواللَُّه ال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقَني 

 :یشفعون للمؤمنین، یقول تعالىكذلك  والمؤمنون

ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَـُقونَا بِاِإلميَاِن َوال َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بـَْعِدِهْم يـَُقولُوَن َربـََّنا اْغِفْر لََنا َوإلِ 
 احلشر ]10[َجتَْعْل ِيف قـُُلوبَِنا ِغالًّ لِلَِّذيَن آَمُنوا َربـََّنا ِإنََّك َرُءوٌف َرِحيٌم 

 إن اهللا تعالى لم یضعنا أمام نصوص مبهمة ال توصلنا إلى فهم مراده.

سان وهو باب التوبة واالستغفار هناك بابا واحدا للشفاعة یغلق بمجرد موت اإلنإن 
والعمل الصالح، وباب دعاء المؤمن ألخیه المؤمن أن یغفر اهللا له ذنوبه ویكفر عنه 
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 سیئاته، وباب استغفار المالئكة ونصرتهم لعباد اهللا الصالحین. 

أما في اآلخرة، فال دلیل مطلقا على أن أحدا یمكن أن یكون وسیطا بین اهللا تعالى 
نجد في كتاب اهللا الحكیم أیة إشارة تبین وجود وسطاء مع اهللا عز وجل ولم  ومشیئته.

لتفعیل مشیئته. ومع ذلك فموازین الفضل والرحمة اإللهیة نافذة في اآلخرة ولكن بید اهللا 
 :وحده، ونحن في الدنیا ال علم لنا بكیفیتها. یقول اهللا تعالى

نـَْيا َحَسَنًة وَ  ِيف اآلِخَرِة ِإنَّا ُهْدنَا ِإلَْيَك قَاَل َعَذاِيب ُأِصيُب ِبِه َمْن َواْكُتْب لََنا ِيف َهِذِه الدُّ
َأَشاُء َوَرْمحَِيت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء َفَسَأْكُتبـَُها لِلَِّذيَن يـَتـَُّقوَن َويـُْؤتُوَن الزََّكاَة َوالَِّذيَن ُهْم 

 األعراف ]156[ِبآيَاتَِنا يـُْؤِمُنوَن 

ال یسأل عما یفعل، ولكن هذا كله نؤمن به في حدود ما نعم، إن مشیئة اهللا نافذة، و 
أخبرنا اهللا تعالى به في كتابه الحكیم. فنحن نؤمن أنه لو أراد سبحانه أال یخلد أهل 

 :الجنة في الجنة، وأال یخلد أهل النار في النار، لفعل. تدبر قوله تعالى

  ]105[ُهْم َشِقيٌّ َوَسِعيٌد يـَْوَم يَْأِت ال َتَكلَُّم نـَْفٌس ِإالَّ بِِإْذنِِه َفِمنْـ 

َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمْت  ]106[َفَأمَّا الَِّذيَن َشُقوا َفِفي النَّاِر َهلُْم ِفيَها َزِفٌري َوَشِهيٌق 
  ]107[السََّمَواُت َواَألْرُض ِإالَّ َما َشاَء َربَُّك ِإنَّ رَبََّك فـَعَّاٌل ِلَما يُرِيُد 

ُدوا َفِفي اْجلَنَِّة َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمْت السََّمَواُت َواَألْرُض ِإالَّ َما َشاَء َوأَمَّا الَِّذيَن ُسعِ 
َر َجمُْذوٍذ   ]108[َربَُّك َعطَاًء َغيـْ

َفال َتُكْن ِيف ِمْريٍَة ِممَّا يـَْعُبُد َهُؤالِء َما يـَْعُبُدوَن ِإالَّ َكَما يـَْعُبُد آبَاُؤُهْم ِمْن قـَْبُل َوِإنَّا 
َر َمنُقوٍص َلمُ   هود ]109[َوفُّوُهْم َنِصيبَـُهْم َغيـْ

فمع إیماننا بهذه المشیئة اإللهیة المطلقة، الذي قام على أساس علمي مصدره اهللا 
یمكن أن یتغیر یوم القیامة  ،أو النار ،قرار دخول الجنةتصور أن ننا ال نفإتعالى، 

لدلیل العلمي قطعي الثبوت ال نملك اف، ..أو أحد من الصالحین ،أو ملك ،بشفاعة رسول
 والداللة عن اهللا تعالى الذي یفید ذلك. 
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 وخالصة القول:

أن الشفاعة الحقیقیة تكون في الدنیا واآلخرة معا، فشفاعة اآلخرة ثمرة شفاعة الدنیا. 
ولم  ،غیر مصر على ذنبه ،فإذا مات المؤمن مذنًباإنها جزاء أخروي على عمل دنیوي. 

نوب مفوض إلى اهللا تعالى یوم الحساب، وقبل اإلعالن عن یتب، فإن أمر هذه الذ
مصیر الناس: فریق في الجنة وفریق في السعیر، فقد یقبل اهللا شفاعة المستغفرین لهؤالء 

 ویمحو ذنوبهم. ،المؤمنین المذنبین

 وأخیرا....

 ن نتائجلقد جاءت سورة الشورى ببیان مفصل یؤكد ما توصلنا إلیه في هذا البحث م
 بر هذه المجموعة من اآلیات أكثر من مرة حتى نقف على ما تحمله من عطاءات:فلنتد

ٌر َوأَبـَْقى لِلَِّذيَن آَمُنوا َوَعَلى نـَْيا َوَما ِعْنَد اللَِّه َخيـْ  َفَما أُوتِيُتْم ِمْن َشْيٍء َفَمَتاُع اْحلََياِة الدُّ
ْم يـَتَـوَكَُّلوَن   ]36[َرهبِِّ

  ]37[ائَِر اِإلمثِْ َواْلَفَواِحَش َوِإَذا َما َغِضُبوا ُهْم يـَْغِفُروَن َوالَِّذيَن َجيَْتِنُبوَن َكبَ 

نَـُهْم َوِممَّا َرَزقْـَناُهْم يـُْنِفُقونَ   َوالَِّذيَن اْسَتَجابُوا لَِرهبِِّْم َوأَقَاُموا الصَّالَة َوأَْمرُُهْم ُشوَرى بـَيـْ
]38[  

  ]39[ِصُروَن َوالَِّذيَن ِإَذا َأَصابـَُهْم اْلبَـْغُي ُهْم يـَْنتَ 

  ]40[ َوَجزَاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمثْـُلَها َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح فََأْجرُُه َعَلى اللَِّه ِإنَُّه ال حيُِبُّ الظَّاِلِمنيَ 

 ]41[َوَلَمْن انَتَصَر بـَْعَد ظُْلِمِه َفأُْولَِئَك َما َعَلْيِهْم ِمْن َسِبيٍل 

ِبيُل َعَلى الَِّذينَ  َا السَّ ُغوَن ِيف اَألْرِض ِبَغْريِ احلَْقِّ أُْولَِئَك َهلُْم َعَذاٌب  ِإمنَّ َيْظِلُموَن النَّاَس َويـَبـْ
  ]42[أَلِيٌم 

  ]43[َوَلَمْن َصبَـَر َوَغَفَر ِإنَّ َذِلَك َلِمْن َعْزِم األُُموِر 
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َلمَّا رَأَْوا اْلَعَذاَب يـَُقولُوَن َهْل  َوَمْن ُيْضِلْل اللَُّه َفَما َلُه ِمْن َوِيلٍّ ِمْن بـَْعِدِه َوتـََرى الظَّاِلِمنيَ 

  ]44[ِإَىل َمَردٍّ ِمْن َسِبيٍل 

َها َخاِشِعَني ِمْن الذُّلِّ يـَْنظُُروَن ِمْن َطْرٍف َخِفيٍّ َوقَاَل الَِّذيَن آَمُنوا  َوتـَرَاُهْم يـُْعَرُضوَن َعَليـْ
ْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأال ِإنَّ الظَّاِلِمَني ِيف َعَذاٍب ِإنَّ اْخلَاِسرِيَن الَِّذيَن َخِسُروا أَنُفَسُهْم َوَأْهِليهِ 

 ]45[ُمِقيٍم 

َوَما َكاَن َهلُْم ِمْن أَْولَِياَء يَنُصُرونـَُهْم ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَمْن ُيْضِلْل اللَُّه َفَما َلُه ِمْن َسِبيٍل 
]46[  

 َمَردَّ لَُه ِمْن اللَِّه َما َلُكْم ِمْن َمْلَجٍإ يـَْوَمِئٍذ َوَما اْسَتِجيُبوا ِلَربُِّكْم ِمْن قـَْبِل َأْن يَْأِيتَ يـَْوٌم ال
 الشورى ]47[َلُكْم ِمْن َنِكٍري 

 صدق اهللا العظیم
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 وجوب اتباع النبي الخاتم

لتوظیفها  ،من سیاقاتها طعون اآلیات القرآنیةتقیإن أصحاب هذا التوجه الفكري، 
اهللا تعالى به، وتدبروا هذه اآلیات من خالل  لصالح مذاهبهم..، ولو أنهم فعلوا ما أمرهم

منظومة "اآلیة القرآنیة" المتكاملة، ما وقعوا فیما وقعوا فیه من إشكالیات، تمس أصول 
 الملة والشریعة. 

لذلك كان من الضروري أن ندرس هذه اآلیات، ونتعرف على السیاق القرآني الذي 
 بموضوعها.  وردت فیه، والسیاقات القرآنیة األخرى المتعلقة

وٕان الهدف من هذا البحث، لیس تصنیف الناس إلى مسلم وكافر، وال اتهام أحد 
بعینه بالكفر..، فمسألة التكفیر هذه لیست من أهداف مشروعي الفكري، الذي یعتبر 
المسلمین أصال قد قصروا في تبلیغ رسالة ربهم، فلم تصل إلى الناس كآیة إلهیة 

 وقد وصلت إلیهم على غیر حقیقتها؟ علیهم  نحكم، فكیف یشاهدون فاعلیتها وعطاءاتها

إن حدیث القرآن عن كفر أهل الكتاب، الذین لم یتبعوا الرسول الخاتم، حدیث له 
ضوابطه التي تحكمه، هذا إن أردنا إسقاطه على الواقع المعاصر لنا، وعلى رأس هذه 

  وصحبه الكرام؟!الضوابط: هل وصل اإلسالم إلى الناس، كما كان علیه رسول اهللا

ن هذا البحث لیس من أهدافه، وال من مهمته، إسقاط األحكام على الناس إوحیث 
فإن بیانه لمسألة كفر من لم یتبع رسول اهللا الخاتم، لیس من هذا اإلسقاط، وٕانما ردا 

 على ما أثیر حول هذه المسألة من شبهات، حسب بیان القرآن لها. 

تي لهذه المسألة، علیهم أن یوجهوا نقدهم إلى فهمي أنا لذلك فإن الذین ینتقدون معالج
الذي هو من محتوى آیة اهللا القرآنیة..، هذا إن  ذات النصللنص القرآني، ولیس إلى 

 كانوا من المسلمین الذین یؤمنون بأن هذا القرآن هو كالم اهللا یقینا.

 یقول:فمنهم من 

لجنة من غیر أن یشترط اتباع ا إن اهللا تعالى قد شهد بدخول الملل غیر المسلمة
 رسوله الخاتم، ودلیلهم على ذلك هو هذه اآلیات التالیة:  

آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّابِِئَني َمْن آَمَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآلِخِر َوَعِمَل ِإنَّ الَِّذيَن 
ْم َوال َصاِحلاً فـََلُهْم َأْجُرُهمْ   البقرة ]62[َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َحيَْزنُوَن  ِعْنَد َرهبِِّ
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َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّابُِئوَن َوالنََّصاَرى َمْن آَمَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآلِخِر َوَعِمَل ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا 

 املائدة ]69[َصاِحلاً َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َحيَْزنُوَن 

يَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّابِِئَني َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوَس َوالَِّذيَن َأْشرَُكوا ِإنَّ اللََّه ِإنَّ الَّذِ 
نَـُهمْ   احلج ]17[يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد  يـَْفِصُل بـَيـْ

 أقول:
الذین  ،ذم بني إسرائیلییاق سوسط  من سورة البقرة، ]62[: لقد جاءت اآلیة أوال

 ، فتدبر:تعالىاهللا من غضب الو الذلة والمسكنة استحقوا فقابلوا نعم اهللا تعالى بالكفر، 

َوِإْذ قـُْلُتْم يَا ُموَسى َلْن َنْصِربَ َعَلى َطَعاٍم َواِحٍد َفادُْع لََنا رَبََّك ُخيْرِْج لََنا ِممَّا تـُْنِبُت اَألْرُض 
تـُْنِبُت اَألْرُض ِمْن بـَْقِلَها َوِقثَّائَِها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها قَاَل أََتْسَتْبِدلُوَن  ُخيْرِْج لََنا ِممَّا

لَُّة  ٌر اْهِبطُوا ِمْصرًا فَِإنَّ َلُكْم َما َسأَْلُتْم َوُضرَِبْت َعَلْيِهْم الذِّ الَِّذي ُهَو أَْدَىن بِالَِّذي ُهَو َخيـْ
ِبَغَضٍب ِمْن اللَِّه َذِلَك بِأَنـَُّهْم َكانُوا َيْكُفُروَن ِبآيَاِت اللَِّه َويـَْقتـُُلوَن  َواْلَمْسَكَنُة َوبَاُءوا

  ]61[النَِّبيَِّني ِبَغْريِ احلَْقِّ َذِلَك ِمبَا َعَصْوا وََكانُوا يـَْعَتُدوَن 

َوَعِمَل  َن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآلِخرِ ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّابِِئَني َمْن آمَ 
ْم َوال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َحيَْزنُوَن    ]62[َصاِحلاً فـََلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َرهبِِّ

َناُكْم ِبُقوٍَّة َواذُْكُروا َما ِفيهِ  َلَعلَُّكْم  َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَقُكْم َوَرفـَْعَنا فـَْوَقُكْم الطُّوَر ُخُذوا َما آتـَيـْ
  ]63[تـَتـَُّقوَن 

  ]64[ُمثَّ تـََولَّْيُتْم ِمْن بـَْعِد َذِلَك فـََلْوال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َوَرْمحَُتُه َلُكنُتْم ِمْن اْخلَاِسرِيَن 

 ]65[َني َوَلَقْد َعِلْمُتْم الَِّذيَن اْعَتَدْوا ِمْنُكْم ِيف السَّْبِت فـَُقْلَنا َهلُْم ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسئِ 
 البقرة ]66[َفَجَعْلَناَها َنَكاًال ِلَما بـَْنيَ َيَديـَْها َوَما َخْلَفَها َوَمْوِعَظًة لِْلُمتَِّقَني 

إن سیاق هذه اآلیات ال یخاطب المعاصرین لموسى، علیه السالم، وٕانما یخاطب 
لهم یذكرهم بمعصیة آبائهم لرسو علیه السالم، ذریتهم، المعاصرین لرسول اهللا محمد، 
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 .وكفرهم بنعم اهللا علیهم

یطلب منهم أن یتوبوا إلى اهللا، ویدخلوا، مع الذین آمنوا برسول اهللا لقد جاء القرآن 
 ، التي ذكرتها اآلیة، فإن فعلوا:أصول الدیندائرة اإلیمان، من منطلق  محمد

  ."ُنونَ َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َوال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوال ُهْم َیْحزَ "

 وسط هذا الغضب اإللهي، أن یكون مفهوم "اآلیة": ،هل یعقلف

 ؟!أن علیهم أن یبقوا على دینهم، ولهم الجنة، واألجر العظیم

 وجدناها قد جاءت في هذا السیاق: من سورة المائدة، ]69[إذا جئنا إلى اآلیة  :ثانیا

تُِقيُموا التـَّْورَاَة َواِإلِجنيَل َوَما أُنزَِل ِإلَْيُكْم ِمْن ُقْل يَا َأْهَل اْلِكَتاِب َلْسُتْم َعَلى َشْيٍء َحىتَّ 
ُهْم َما أُنزَِل إِلَْيَك ِمْن َربَِّك طُْغَيانًا وَُكْفرًا َفال تَْأَس َعَلى اْلَقْومِ   َربُِّكْم َولََيزِيَدنَّ َكِثريًا ِمنـْ

 ]68[اْلَكاِفرِيَن 

الصَّابُِئوَن َوالنََّصاَرى َمْن آَمَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآلِخِر َوَعِمَل ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا وَ 
  ]69[َصاِحلاً َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َحيَْزنُوَن 

َوى ُرُسًال ُكلََّما َجاَءُهْم َرُسوٌل ِمبَا ال تـَهْ  َلَقْد َأَخْذنَا ِميثَاَق َبِين ِإْسرَائِيَل َوَأْرَسْلَنا ِإلَْيِهمْ 
بُوا َوَفرِيقاً يـَْقتـُُلوَن   املائدة ]70[أَنُفُسُهْم َفرِيقاً َكذَّ

نالحظ أیضا، أن "اآلیة" جاءت في سیاق ذم أهل الكتاب، وبیان طغیان وكفر كثیر 
منهم، وتكذیبهم وقتلهم لرسل اهللا، فجاءت "اآلیة" تفتح لهم باب التوبة، وتدعوهم إلى 

 اتم، علیه السالم، فإن فعلوا:اللحاق بركب اإلیمان بالرسول الخ

 ."َفال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوال ُهْم َیْحَزُنونَ "

 فقد جاءت في السیاق التالي: ،الحجمن سورة ] 17[اآلیة أما  ثالثا:

نـَْيا َواآلِخَرِة فـَْلَيْمُدْد ِبَسَبٍب ِإَىل السََّماِء ُمثَّ   لِيَـْقَطعْ  َمْن َكاَن َيُظنُّ َأْن َلْن يَنُصَرُه اللَُّه ِيف الدُّ
  ]15[فـَْلَينظُْر َهْل يُْذِهَنبَّ َكْيُدُه َما يَِغيُظ 
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  ]16[وََكَذِلَك أَنَزْلَناُه آيَاٍت بـَيـَِّناٍت َوَأنَّ اللََّه يـَْهِدي َمْن يُرِيُد 

ْشرَُكوا ِإنَّ اللََّه ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّابِِئَني َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوَس َوالَِّذيَن أَ 
نَـُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد    ]17[يـَْفِصُل بـَيـْ

َوَمْن ِيف اَألْرِض َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم  َلُه َمْن ِيف السََّمَواتِ  َأملَْ تـََر َأنَّ اللََّه َيْسُجدُ 
الدََّوابُّ وََكِثٌري ِمْن النَّاِس وََكِثٌري َحقَّ َعَلْيِه اْلَعَذاُب َوَمْن يُِهْن اللَُّه َفَما َواْجلَِباُل َوالشََّجُر وَ 

 احلج ]18[َلُه ِمْن ُمْكرٍِم ِإنَّ اللََّه يـَْفَعُل َما َيَشاُء 

 لقد اختلف سیاق هذه "اآلیة" عن سیاق آیتي البقرة والمائدة.

الفصل بین  وأن ،الحقصرة اهللا ألتباع الدین لقد جاء الحدیث، في هذا السیاق، عن ن
زاد في هذه اآلیة ذكر المجوس المختلفة، یكون في اآلخرة. لذلك أهل األدیان 

 .والمشركین

"، في هذا َمْن آَمَن ِباللَِّه َواْلَیْوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصاِلحاً " ونالحظ عدم ذكر قوله تعالى:
 ة في الدنیا، أما اآلخرة فدار حساب وجزاء. السیاق، ذلك أن هذه الشروط كانت مطلوب

وال یوحدون اهللا تعالى.  "،باهللا والیوم اآلخرال یؤمنون " ،نو المجوس والمشركو 
 والمشركون معروفون!! !!إلهین: إلها للخیر، وٕالها للشریعبدون المجوس ف

فآیة سورة الحج ال تتحدث عن الشروط الواجب توافرها لدخول المرء في اإلسالم 
لكن عن الفصل بین األدیان، والملل المختلفة یوم القیامة، فهي خارج موضوع الشبهة و 

 محل البحث.

 ]69[المائدة:، ]62:[البقرةوالحقیقة أن هناك عطاءات كثیرة في هذه اآلیات الثالث: 
 ال مجال لمناقشتها في هذا البحث، الَمْعني بالرد على شبهة محددة بعینها.  ]17[الحج:

شبهة، قد أثیرت حولها تساؤالت كثیرة، رأیت أن ألقي بعض الضوء  ولكن هناك
قد جاءت و  ،في آیة المائدة مرفوعةمن هم [الصابئون]، ولماذا جاءت  علیها، وهي:
 ؟! نصوب[إّن] الماسم معطوفة على 

إلى جانب المؤمنین والیهود والنصارى یدل  إن ذكرهمفأما عن معنى [الصابئون]: 
ثم  ویؤمنون باهللا والیوم اآلخر ،یدینون بدین سماويباع أحد األنبیاء، و أتعلى أنهم كانوا 
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انحرفت ذریتهم عن هذا الدین، كما انحرف الذین هادوا والنصارى..، ومنهم من كان 

 . موجودا في عصر الرسالة الخاتمة

 :الرفع، فبیان ذلك على النحو التاليهكذا بلماذا جاءت كلمة [الصابئون] أما 

 ة سورة البقرة، یقول اهللا تعالى:ففي آی ـ

اِبِئیَن َمْن آَمَن ِباللَِّه َواْلَیْوِم اآلِخِر َوَعِمَل  ِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوالَِّذیَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّ

 رةالبق ]62[َصاِلحًا َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َوال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوال ُهْم َیْحَزُنوَن 

ما یدل على أن الجملة التي وردت بمنصوبة، هكذا ن] ئیكلمة [الصابجاءت لقد 
اِبِئینَ َوالَِّذیَن َهاُدوا فیها، وهي: " ِإنَّ " "..، معطوفة على الجملة األولى:َوالنََّصاَرى َوالصَّ

 ..، في سیاق موضوع واحد."الَِّذیَن آَمُنوا

یعني أن الذین  "،َواْلَیْوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصاِلحاً  َمْن آَمَن ِباللَّهِ لذلك فإن قوله تعالى: "
َأْجُرُهْم َفَلُهْم "كل في عصر الرسول الذي أرسل إلیهم،  األربع،الطوائف آمنوا من هذه 

 ". ِعْنَد َربِِّهْم َوال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوال ُهْم َیْحَزُنونَ 

" یبین أنهم استحقوا هذا األجر ثمرة ِهمْ َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َربِّ وذلك ألن قوله تعالى: "
 .شرائعهم المنزلة علیهمإیمانهم، واتباعهم للرسل، حسب 

َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َوال َخْوٌف َعَلْیِهْم "إن المؤمنین الذین قال عنهم اهللا تعالى:  ـ
 في قوله تعالى:اء ، هم الذین أسلموا واتبعوا الرسل، كما ج"َوال ُهْم َیْحَزُنونَ 

َيْدُخَل اْجلَنََّة ِإالَّ َمْن َكاَن ُهوداً أَْو َنَصاَرى تِْلَك أََمانِيـُُّهْم ُقْل َهاتُوا بـُْرَهاَنُكْم ِإْن  َوقَالُوا َلْن 
ال بـََلى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه لِلَِّه َوُهَو ُحمِْسٌن فـََلُه َأْجرُُه ِعْنَد َربِِّه وَ  ]111[ُكنُتْم َصاِدِقَني 

 البقرة ]112[َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َحيَْزنُوَن 

، وبیان اهللا تعالى "َوال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوال ُهْم َیْحَزُنونَ " بین جملة: ثم تدبر العالقة
 تباع الناس جمیعا لرسول اهللا محمد عند بعثته، حیث یقول اهللا تعالى:الوجوب 
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ى تـَْهَتُدوا ُقْل َبْل ِملََّة ِإبـْرَاِهيَم َحِنيفًا َوَما َكاَن ِمْن اْلُمْشرِِكَني َوَقالُوا ُكونُوا ُهودًا أَْو َنَصارَ 

َنا َوَما أُنزَِل ِإَىل ِإبـْرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحَق َويـَْعُقوَب  ]135[ ُقولُوا آَمنَّا بِاللَِّه َوَما أُنزَِل ِإلَيـْ
ُهْم  َواَألْسَباِط َوَما أُوِيتَ ُموَسى َوِعيَسى ْم ال نـَُفرُِّق بـَْنيَ َأَحٍد ِمنـْ َوَما أُوِيتَ النَِّبيُّوَن ِمْن َرهبِِّ

 البقرة ]136[َوَحنُْن َلُه ُمْسِلُموَن 

َا ُهْم ِيف ِشَقاٍق َفَسَيْكِفيَكُهْم اللَُّه فَِإْن  آَمُنوا ِمبِْثِل َما آَمنُتْم بِِه فـََقْد اْهَتَدوا َوِإْن تـََولَّْوا فَِإمنَّ
 البقرة ]137[السَِّميُع اْلَعِليُم  َوُهوَ 

للرد على  یا، كاف"َفِإْن آَمُنوا ِبِمْثِل َما آَمنُتْم ِبِه َفَقْد اْهَتَدوا "قول اهللا تعالى:  ألیس
 القائلین بعدم وجوب إیمان أهل الكتاب برسول اهللا محمد، وبرسالته الخاتمة؟!

ون] ئهي كلمة [الصابآلیات، ، في سیاق هذه اإن الكلمة التي تغیر حكم إعرابها ـ
، فقد جاءت مرفوعة، ما یدل على أن الجملة التي في سیاق آیة سورة المائدةالتي وردت 

اِبُئوَن َوالنََّصاَرىوردت فیها، وهي: " "... جملة مستقلة، غیر معطوفة َوالَِّذیَن َهاُدوا َوالصَّ
 الى: ، في قوله تع"ِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوا" على الجملة األولى:

الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّابُِئوَن َوالنََّصاَرى َمْن آَمَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآلِخِر َوَعِمَل ِإنَّ 
 املائدة ]69[َصاِحلاً َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َحيَْزنُوَن 

 وهذا یجعلنا نفهم اآلیة على النحو التالي:

 .َفال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوال ُهْم َیْحَزُنونَ ، من المسلمین..، ُنواِإنَّ الَِّذیَن آمَ 

اِبُئوَن َوالنََّصاَرى  ...َمْن آَمَن ِباللَِّه َواْلَیْوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصاِلحاً  ..،َوالَِّذیَن َهاُدوا َوالصَّ
 .َفال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوال ُهْم َیْحَزُنونَ 

التزامهم بهذه الشروط متوقف على ث، في اآلخرة، هذه الطوائف الثالمصیر أي أن 
بما  أصول الدین،عن  تخرجالمحرفة، التي  على مللهملن ُیقبل منهم البقاءالثالثة، و 

 .المنزلة الكتبوما حّرفوا من اخترعوا من التثلیث،

ستجابة الوا الدخول في اإلسالمعلى الطوائف الثالث فتكون اآلیة جاءت لحث هذه 
َفال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوال ُهْم ، فإن فعلوا: "شریعتهاتباع و الخاتم، علیه السالم، سول لدعوة الر 
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" في هذا السیاق، ألن هذه َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهمْ ". ونالحظ عدم ورود جملة "َیْحَزُنونَ 

 الطوائف لم تكن قد دخلت في اإلسالم بعد، حتى یكون لها األجر على ذلك. 

سبق بیانه، كان إلقاء بعض الضوء على معنى اآلیات الثالث، التي یستند إن ما 
 في عدم وجوب إیمان أهل الكتاب برسول اهللا الخاتم، واتباع رسالته.  بعضالإلیها 

 !!لكنهم ذهبوا یستدلون بآیات أخرى كثیرة، على فهمهم هذاو  ،اكتفوا بذلك مویا لیته

 اآلیات بمعزل عن سیاقها. فهموسأضرب بعض األمثلة، لبیان مدى خطورة 

 یقول اهللا تعالى في سورة المائدة: ـ1

قًا ِلَما بـَْنيَ َيَدْيِه ِمْن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمنًا َعَلْيِه فَاْحُكمْ   َوأَنَزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب بِاحلَْقِّ ُمَصدِّ
نَـُهْم ِمبَا أَنَزَل اللَُّه َوال تـَتَِّبْع َأْهَواَءُهْم َعمَّ  ا َجاَءَك ِمْن احلَْقِّ ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة بـَيـْ

ُلوَُكْم ِيف َما آتَاُكْم فَاْسَتِبُقوا  َوِمنـَْهاجًا َوَلْو َشاَء اللَُّه جلَََعَلُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَلِكْن لَِيبـْ
يعاً فـَيـَُنبُِّئُكْم ِمبَا ُكنتُ       ]48[ْم ِفيِه َختَْتِلُفوَن اْخلَيـْرَاِت ِإَىل اللَِّه َمْرِجُعُكْم مجَِ

أن من لم یؤمن بمحمد  ،لیس معنى أن القرآن مهیمن على الكتب السابقة :یقولون
 الكتب والشرائع السابقة، وٕانما جاء مصدقا لها. نسخ یكون كافرا، فالقرآن لم ی

معنى الخاتم مهیمنا على الكتب السابقة، وقد بین اهللا  هإن اهللا تعالى أنزل كتاب :أقول
 :هذه الهیمنة بقوله تعالى

 "َفاْحُكْم َبْیَنُهْم ِبَما َأنَزَل اللَُّه َوال تَتَِّبْع َأْهَواَءُهْم َعمَّا َجاَءَك ِمْن اْلَحقِّ "

كتاب الخاتم، وال تتبع أهواءهم في تحكیم هذا البما أنزل اهللا في  همأي فاحكم بین
 التي حرفوها وبّدلوها.  ،كتبهم

إنسان على  أن یبقى كل "ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاجاً " :الىقوله تعوال یعني 
، إلى بني علیه السالم ،فلماذا أرسل اهللا عیسىوٕاال ، ..وال یتبع الرسول الجدید ،ملته

  إسرائیل، وهم أتباع موسى، علیه السالم؟!

 ؟!ملة إبراهیمیظل مسلما على ومحمدا، علیهما السالم،  ،وهل من لم یتبع عیسى

وعدم  ،یصبح من حق الیهود التمسك بالتوراة ،هل كون عیسى جاء مصدقا للتوراةو 
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  !؟، في رسالتهعلیه السالم ،اتباع عیسى

مجيء القرآن مصدقا لما قبله من ا، و بعضها بعضاإللهیة تصدیق الرساالت إن 
"، الذي ْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاجاً ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنكُ ال یخرج عن مفهوم قوله تعالى " ،رساالتال

 یتحدث عن كل نبي في عصره. 

ثم بعث اهللا نبیه الخاتم محمدا، برسالته الخاتمة، إلى الناس كافة، تدعوهم إلى 
 به، واتباع رسالته.اإلیمان 

المؤمنین فلماذا حذر اهللا شرعا،  اجائز  اأمر ، اء أهل الكتاب على ملتهمبقكان  ذاوإ 
 ! تدبر هذه اآلیات:من اتخاذهم أولیاء؟ ،الخاتم هأتباع رسول

يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّخُذوا اْليَـُهوَد َوالنََّصاَرى أَْولَِياَء بـَْعُضُهْم أَْولَِياُء بـَْعٍض َوَمْن 
ُهْم ِإنَّ اللََّه ال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمَني  ُْم ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمنـْ  ملائدةا ]51[يـَتَـَوهلَّ

َنا َوَما أُْنزَِل ِمْن قَـ  ْبُل ُقْل يَا َأْهَل اْلِكَتاِب َهْل تَنِقُموَن ِمنَّا ِإالَّ َأْن آَمنَّا بِاللَِّه َوَما أُنزَِل ِإلَيـْ
 املائدة ]59[َوَأنَّ َأْكثـَرَُكْم فَاِسُقوَن 

وبجمیع الرسل، أصل من أصول اإلیمان التي یجب  ،الرساالت اإللهیةإن اإلیمان ب
ولكنهم  الرسل، لكان خیرا لهم التأهل الكتاب رساقام ولو أأن یقیم المرء علیها إسالمه. 

 !!اهلم یقیمو 

ُهْم َسيَِّئاهِتِْم َوَألْدَخْلَناُهْم َجنَّاِت النَِّعيمِ   َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلِكَتاِب آَمُنوا َواتـََّقْوا َلَكفَّْرنَا َعنـْ
ْم َألَكُلوا ِمْن فـَْوِقِهْم َوِمْن َوَلْو أَنـَُّهْم أَقَاُموا ا ]65[ لتـَّْورَاَة َواِإلِجنيَل َوَما أُنزَِل إِلَْيِهْم ِمْن َرهبِِّ

ُهْم أُمٌَّة ُمْقَتِصَدٌة وََكِثريٌ  ُهْم َساَء َما يـَْعَمُلوَن  َحتِْت أَْرُجِلِهْم ِمنـْ  املائدة ]66[ِمنـْ

، إذن، فهم مأمورون باتباع ما أنزله "بِِّهمْ َوَما ُأنِزَل ِإَلْیِهْم ِمْن رَ " :اهللا تعالىقول تدبر 
الخاتم علیه السالم. ومما یؤكد على أنهم یتبعون أهواءهم وأن  هاهللا تعالى على رسول

 القضیة لیست قضیة حصر االتباع في الرسول الذي أرسل إلیهم قوله تعالى:
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َنا ِمْن  َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوقـَفَّيـْ َنا ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ اْلبَـيـَِّناِت بـَْعِدِه بِالَوَلَقْد آتـَيـْ رُُّسِل َوآتـَيـْ

َوأَيَّْدنَاُه ِبُروِح اْلُقُدِس أََفُكلََّما َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمبَا ال تـَْهَوى أَنُفُسُكْم اْسَتْكبَـْرُمتْ فـََفرِيقاً  
بـُْتْم َوَفرِيقاً تـَْقتـُُلوَن   البقرة   ]87[َكذَّ

ه، ولوال تعهد اهللا تعالى بعصمته من الناس وحفظ فكذبو  ،محمداهللا ولقد جاءهم رسول 
 .لقتلوه، وحرفوا رسالته ،رسالته

 یقول اهللا تعالى في سورة البینة:  ـ2

 ]1[ملَْ َيُكْن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشرِِكَني ُمنَفكَِّني َحىتَّ تَْأتِيَـُهْم اْلبَـيـَِّنُة 
ولیس الكل، والذین كفروا منهم  ،أهل الكتابهد بكفر بعض تشاآلیة إن هذه  یقولون:

 هم الذین ذكرهم القرآن صراحة في اآلیات التالیة:

ا ُغْلٌف َفِبَما نـَْقِضِهْم ِميثَاقـَُهْم وَُكْفرِِهْم ِبآيَاِت اللَِّه َوقـَْتِلِهْم األَنِْبَياَء بَِغْريِ َحقٍّ َوقـَْوهلِِْم قـُُلوبـُنَ 
َها ِبُكْفرِِهْم َفال يـُْؤِمُنوَن ِإالَّ قَِليالً َبْل طََبَع اللَُّه عَ   النساء ]155[َليـْ

 النساء ]156[َوِبُكْفرِِهْم َوقـَْوهلِِْم َعَلى َمْرَميَ بـُْهَتاناً َعِظيماً 

َلِكْن ُشبَِّه َوقـَْوهلِِْم ِإنَّا قـَتَـْلَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ َرُسوَل اللَِّه َوَما قـَتَـُلوُه َوَما َصَلُبوُه وَ 
ُلوُه َهلُْم َوِإنَّ الَِّذيَن اْختَـَلُفوا ِفيِه لَِفي َشكٍّ ِمْنُه َما َهلُْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ اتـَِّباَع الظَّنِّ َوَما قـَتَـ 

 النساء ]157[يَِقيناً 

ْن َميِْلُك ِمْن اللَِّه َشْيئًا ِإْن َأرَاَد َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَالُوا ِإنَّ اللََّه ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَميَ ُقْل َفمَ 
يعًا َولِلَِّه ُمْلُك السََّمَواتِ  َواَألْرِض  َأْن يـُْهِلَك اْلَمِسيَح اْبَن َمْرَميَ َوأُمَُّه َوَمْن ِيف اَألْرِض مجَِ

نَـُهَما ْخيُلُق َما َيَشاُء َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر   املائدة ]17[َوَما بـَيـْ
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ا َقْد َكَفَر الَِّذيَن َقالُوا ِإنَّ اللََّه ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَميَ َوقَاَل اْلَمِسيُح يَا َبِين ِإْسرَائِيَل اْعُبُدو لَ 

لِلظَّاِلِمَني َما اللََّه َريبِّ َوَربَُّكْم ِإنَُّه َمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فـََقْد َحرََّم اللَُّه َعَلْيِه اْجلَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر وَ 
 املائدة ]72[ِمْن أَنَصاٍر 

َعمَّا َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن َقالُوا ِإنَّ اللََّه ثَاِلُث َثالثٍَة َوَما ِمْن ِإلٍَه ِإالَّ إِلٌَه َواِحٌد َوِإْن ملَْ يَنتَـُهوا 
ُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم   املائدة ]73[يـَُقولُوَن لََيَمسَّنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمنـْ

 قول:أ

، على أن الذین كفرهم القرآن هم الذین كفروا برسالة رسول اهللا ال خالف أصال
من كل، كما یقولون، فإن الجزء اآلخر هم  أمحمد، علیه السالم. فإذا كان هؤالء جز 

الذین أسلموا، وآمنوا، برسول اهللا محمد، وبرسالته الخاتمة. ذلك أن الخطاب إذا كان 
، وٕاذا ذم بعضهم فهذا ال یعني أن منهم لمن أصر على كفرهمألهل الكتاب، جمیعا، فهو 

 اآلخر مسلمون، مع إصرارهم على عدم إیمانهم واتباعهم للرسول الخاتم. همبعض

وٕاذا مدح القرآن وأثنى على فریق من أهل الكتاب، فهذا الفریق هو الذي ظل متمسكا 
اتم المبشر به في كتبهم بشریعة عیسى علیه السالم، وكان في انتظار بعثة الرسول الخ

 وهو في طریقه إلى الدخول في اإلسالم واتباع الرسول، علیه السالم.

قاً ِلَما بـَْنيَ َيَديَّ مِ  َن َوِإْذ قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ يَا َبِين ِإْسرَائِيَل ِإينِّ َرُسوُل اللَِّه ِإلَْيُكْم ُمَصدِّ
بـَْعِدي اْمسُُه َأْمحَُد فـََلمَّا َجاَءُهْم بِاْلبَـيـَِّناِت قَالُوا َهَذا ِسْحٌر  ِمْن التـَّْورَاِة َوُمَبشِّراً ِبَرُسوٍل يَْأِيت 

  ]6[ُمِبٌني 

َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن افْـتَـَرى َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب َوُهَو يُْدَعى ِإَىل اِإلْسالِم َواللَُّه ال يـَْهِدي اْلَقْوَم 
  ]7[الظَّاِلِمَني 

  ]8[ْطِفُئوا نُوَر اللَِّه بِأَفْـَواِهِهْم َواللَُّه ُمِتمُّ نُورِِه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَن يُرِيُدوَن لِيُ 

يِن ُكلِِّه َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكوَن  ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْهلَُدى َوِديِن احلَْقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ
 الصف ]9[
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 أهل الكتاب:إذن فنحن أمام فریقین من 

 إلى اإلسالم.  مالذي جاء القرآن یدعوههو فریق لم یسلم و 

، وهؤالء عندما تحدث عنهم القرآن، في عصر اوفریق أسلم، واتبع رسول اهللا محمد
الرسالة، كأهل كتاب، كان ذلك إلغراء من لم یسلموا، وتشجیعهم على اللحاق بهؤالء 

 مد، علیه السالم. فتدبر:الذین هم في طریقهم إلى اتباع رسول اهللا مح

ًة لََتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة لِلَِّذيَن آَمُنوا اْليَـُهوَد َوالَِّذيَن َأْشرَُكوا َولََتِجَدنَّ أَقْـَربـَُهْم َمَودَّ 
ُهْم ِقسِّيِسَني َوُرْهَبانًا وَ  أَنـَُّهْم ال لِلَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن َقالُوا ِإنَّا َنَصاَرى َذِلَك بَِأنَّ ِمنـْ

  ]82[َيْسَتْكِربُوَن 

ْمِع ِممَّا َعَرُفوا ِمْن احلَْقِّ  ُعوا َما أُنزَِل ِإَىل الرَُّسوِل تـََرى َأْعيـُنَـُهْم َتِفيُض ِمْن الدَّ َوِإَذا مسَِ
َنا َمَع الشَّاِهِديَن  ا َجاَءنَا ِمْن احلَْقِّ َوَما لََنا ال نـُْؤِمُن بِاللَِّه َومَ  ]83[يـَُقولُوَن َربـََّنا آَمنَّا فَاْكتُبـْ
  ]84[َني َوَنْطَمُع َأْن يُْدِخَلَنا َربـَُّنا َمَع اْلَقْوِم الصَّاحلِِ 

َفأَثَابـَُهْم اللَُّه ِمبَا َقالُوا َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها األَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك َجزَاُء 
بُوا بِآيَاتَِنا أُْولَِئَك َأْصَحاُب اجلَِْحيِم َوالَِّذيَن َكَفُروا وَ  ]85[اْلُمْحِسِنَني   املائدة ]86[َكذَّ

 ئهم، وعدم اتباعهم لرسوله الخاتمفكیف یقبل اهللا تعالى بقاء أهل الكتاب على ملة آبا
علیه السالم، ویمدحهم ویصفهم بالمؤمنین، الذین ال خوف علیهم وال هم یحزنون، وهو 

 القائل عز وجل:

ُبُكْم ِبُذنُوِبُكْم َبْل أَنـُْتْم َوقَاَلْت اْليَـهُ  وُد َوالنََّصاَرى َحنُْن أَبـَْناُء اللَِّه َوَأِحبَّاُؤُه ُقْل َفِلَم يـَُعذِّ
َواَألْرِض َوَما  َويـَُعذُِّب َمْن َيَشاُء َولِلَِّه ُمْلُك السََّمَواتِ َبَشٌر ِممَّْن َخَلَق يـَْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء 

نَـُهَما َوِإلَْيِه الْ  َرٍة ِمْن  ]18[َمِصُري بـَيـْ ُ َلُكْم َعَلى فـَتـْ يَا َأْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءَُكْم َرُسولَُنا يـُبَـنيِّ
الرُُّسِل َأْن تـَُقولُوا َما َجاَءنَا ِمْن َبِشٍري َوال نَِذيٍر فـََقْد َجاءَُكْم َبِشٌري َوَنِذيٌر َواللَُّه َعَلى ُكلِّ 

 املائدة ]19[َشْيٍء َقِديٌر 

220 



 
ِذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشرِِكَني ِيف نَاِر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها أُْولَِئَك ُهْم َشرُّ ِإنَّ الَّ 
 البينة ]6[اْلَربِيَِّة 

وٕاذا كان أهل الكتاب من جموع الناس الموجودین على هذه األرض، فقد شملهم 
 خطاب اهللا تعالى للناس بقوله:

اُس َقْد َجاءَُكْم الرَُّسوُل بِاحلَْقِّ ِمْن َربُِّكْم َفآِمُنوا َخْرياً َلُكْم َوِإْن َتْكُفُروا فَِإنَّ لِلَِّه يَا أَيـَُّها النَّ 
  ]170[َواَألْرِض وََكاَن اللَُّه َعِليماً َحِكيماً  َما ِيف السََّمَواتِ 

ء عاقبة ویؤكد اهللا تعالى وجوب إیمان أهل الكتاب بالرسول الخاتم، ویحذرهم من سو 
 مخالفة ذلك، فیقول بعدها:

َا اْلَمِسيُح ِعيَسى  يَا َأْهَل اْلِكَتاِب ال تـَْغُلوا ِيف ِديِنُكْم َوال تـَُقولُوا َعَلى اللَِّه ِإالَّ احلَْقَّ ِإمنَّ
َوُرُسِلِه َوال تـَُقولُوا َثالثٌَة  اْبُن َمْرَميَ َرُسوُل اللَِّه وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها ِإَىل َمْرَميَ َوُروٌح ِمْنُه َفآِمُنوا بِاللَّهِ 

َا اللَُّه ِإَلٌه َواِحٌد ُسْبَحانَُه َأْن َيُكوَن َلُه َوَلٌد َلُه َما ِيف السََّمَواتِ  َوَما ِيف  انتَـُهوا َخْرياً َلُكْم ِإمنَّ
 النساء ]171[اَألْرِض وََكَفى بِاللَِّه وَِكيالً 

كتاب الذین لم یتبعوا رسول اهللا الخاتم كان المدافعون عن إسالم وٕایمان أهل ال ذاإ و 
مع بدایة هذا البحث ذكرهما [البقرة والمائدة] السابق  تيسور  يورسالته، استنادا إلى آیات

 وٕالى فهمهم لمعنى قوله تعالى:

 "َمْن آَمَن ِباللَِّه َواْلَیْوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصاِلحاً "

 ام باتباع الرسول الخاتم.ز تلالإیمان أهل الكتاب بالرسل، دون ا على أساس

 قوله تعالى في اآلیات سالفة الذكر، مخاطبا الناس جمیعا: يفماذا سیقولون ف

ُسوُل ِباْلَحقِّ "  ؟!"َفآِمُنوا َخْیرًا َلُكمْ "، ثم قوله بعدها: "َقْد َجاَءُكْم الرَّ

  ؟!إذن هذا الخطابیوجه إلى من 

 ویقول اهللا تعالى في سورة آل عمران: ـ3
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َهْوَن َعْن اْلُمنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه  ُكْنُتمْ  َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ َخيـْ

ُهْم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثـَُرُهْم اْلَفاِسُقوَن    ]110[َوَلْو آَمَن َأْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخْرياً َهلُْم ِمنـْ
ان فریق من أهل الكتاب، في سیاق الحدیث عن خیریة لقد شهد اهللا بإیم یقولون:

 وهم على حالهم كأهل كتاب، فماذا یعني؟! "ِمْنُهْم اْلُمْؤِمُنونَ أمة الرسول الخاتم، فقال: "

 القرآني، أداة رئیسة من أدوات فهم القرآن. إن تدبر السیاق أقول:

 .لبني إسرائیلسالم، عیسى ومحمد، علیهما القبل بعثة  ،لقد كانت الخیریة واألفضلیة

 تدبر قول اهللا تعالى في سورة البقرة:

  ]47[يَا َبِين ِإْسرَائِيَل اذُْكُروا نِْعَمِيت الَِّيت أَنـَْعْمُت َعَلْيُكْم َوَأينِّ َفضَّْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِمَني 
وتخلوا عن إیمانهم، وركنوا إلى أنسابهم، ذهبت عنهم هذه الرسل، فلما اعتدوا وعصوا 

 لما جاءهم بالبینات؟!علیه السالم،  ،عیسىفهل آمنوا ب ..،الخیریة

َنا ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ اْلبَـيـَِّناِت  َنا ِمْن بـَْعِدِه بِالرُُّسِل َوآتـَيـْ َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوقـَفَّيـْ َوَلَقْد آتـَيـْ
تـَْهَوى أَنُفُسُكْم اْسَتْكبَـْرُمتْ فـََفرِيقاً   أََفُكلََّما َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمبَا الَوأَيَّْدنَاُه ِبُروِح اْلُقُدِس 
بـُْتْم َوَفرِيقاً تـَْقتـُُلوَن   البقرة ]87[َكذَّ

ِمْنُهْم " الذین آمنوا من أهل الكتاب، وذكرهم اهللا بقوله: أنهؤالء، فكیف فهم 
، هم الذین ظلوا على إیمانهم بموسى، أو بعیسى، بعد بعثة رسول اهللا محمد "اْلُمْؤِمُنونَ 

  یهم جمیعا أفضل السالم؟! عل

 التي تحدثت عن "خیریة" األمة: ]110[من اآلیة  انظر وتدبر ماذا قال اهللا بعد آیتین

ُلوَن آيَاِت اللَِّه آنَاَء اللَّْيِل َوُهْم َيْسُجُدوَن  لَْيُسوا َسَواًء ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب أُمٌَّة قَاِئَمٌة يـَتـْ
يَـْوِم اآلِخِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـَْهْوَن َعْن اْلُمْنَكِر َوُيَسارُِعوَن يـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوالْ  ]113[

  ]114[ِيف اْخلَيـْرَاِت َوأُْولَِئَك ِمَن الصَّاِحلَِني 

 آل عمران ]115[َوَما يـَْفَعُلوا ِمْن َخْريٍ فـََلْن ُيْكَفُروُه َواللَُّه َعِليٌم بِاْلُمتَِّقَني 
المؤمنون ، و "فاسقون"و "،مؤمنون" ،أهل الكتابمن ن أ اآلیة یعني:فهل سیاق هذه 
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كل من الیهود والنصارى  مع احتفاظ ،بالكتب المقدسة جمیعا ونیؤمنمنهم، هم الذین 

 ه؟!وشعائر  ،هطقوسكتابه، و كل منهما لباتباع 

 واإلجابة على هذا السؤال، في تدبر سیاق قوله تعالى:

َوَما أُْنزَِل إِلَْيِهْم َخاِشِعَني لِلَِّه أُْنزَِل إِلَْيُكْم بِاللَِّه َوَما  َلَمْن يـُْؤِمنُ اِب َوِإنَّ ِمْن أَْهِل اْلِكتَ 
 ِعْنَد َرهبِِّْم ِإنَّ اللََّه َسرِيُع احلَِْسابِ َهلُْم َأْجرُُهْم ال َيْشتَـُروَن بِآيَاِت اللَِّه َمثَنًا قَِليًال أُْولَِئَك 

 آل عمران ]199[
 .، وعالقته بقوله تعالى في آیة سورة البقرة.."َأْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهمْ  َلُهمْ " عالى:قوله ت وتدبر

 التي هي موضوع الشبهة:

 "َوال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوال ُهْم َیْحَزُنونَ َأْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َفَلُهْم "

 "ٌة َقاِئَمةٌ َلْیُسوا َسَواًء ِمْن َأْهِل اْلِكتَاِب ُأمَّ " وتدبر قوله تعالى:

 ..، وٕانما قال:بعینه. "، فیكون هذا خاصا بفریقمنهم أمة قائمة"إن اهللا تعالى لم یقل: 
 .الیهود، والنصارى :أمة قائمة"، لیشمل ذلك الفریقین من أهل الكتاب"

متمسكین قائمین على الدین كانوا علیه السالم  قبل بعثة عیسىن من الیهود و المؤمنف
  منهم من آمن به، ومنهم من كفر. ،عیسى، فلما بعث اهللا به

فلما  تهمتمسكین بشریعقائمین على الدین  المؤمنون بعیسى علیه السالم، كانواوكذلك 
 . النصارى من آمن به، ومنهم من كفر من ،مالسالعلیه ا، محمدبعث اهللا  

 یقول اهللا تعالى في سورة الشورى: ـ4 

يِن َما َوصَّى َنا ِبِه ِإبـْرَاِهيَم  َشرََع َلُكْم ِمْن الدِّ َنا ِإلَْيَك َوَما َوصَّيـْ ِبِه نُوحًا َوالَِّذي أَْوَحيـْ
يَن َوال تـَتَـَفرَُّقوا ِفيِه َكبـَُر َعَلى اْلُمْشرِِكَني َما َتْدُعوُهْم ِإلَْيِه  َوُموَسى َوِعيَسى َأْن أَِقيُموا الدِّ

 الشورى ]13[َمْن يُِنيُب  اللَُّه َجيَْتِيب ِإلَْيِه َمْن َيَشاُء َويـَْهِدي ِإلَْيهِ 

 ، علیه السالم، ونحن على ملته!!ملة إبراهیملقد وصى اهللا تعالى باتباع  یقولون:

كان  ، علیه السالمأن إبراهیم ،زعم كل من الیهود والنصارىلقد كان هذا هو  أقول:
 ذلك. في، علیه السالم، امحمد وجادلوا رسول اهللا ،منهم
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بعد نزول اإلنجیل نشأت والنصرانیة  ،بعد نزول التوراةأت " نشالیهودیة"ن والحقیقة أ

 علیهما السالم وعیسى إبراهیم وبین، سنة ألف، علیهما السالم، وبین إبراهیم وموسى
 فتدبر: !علیه السالم، یهودیا أو نصرانیا؟ ،فكیف یكون إبراهیم ،ألفان

َنُكْم َأالَّ نـَْعُبَد ِإالَّ اللََّه َوال ُنْشرَِك بِِه  ُقْل يَا َأْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْوا ِإَىل َكِلَمٍة َسَواءٍ  نَـَنا َوبـَيـْ بـَيـْ
فـَُقولُوا اْشَهُدوا بِأَنَّا ُمْسِلُموَن  تـََولَّْوافَِإْن َشْيئاً َوال يـَتَِّخَذ بـَْعُضَنا بـَْعضًا أَْربَابًا ِمْن ُدوِن اللَِّه 

]64[  

بـْرَاِهيَم َوَما أُْنزَِلْت التـَّْورَاُة َواِإلِجنيُل ِإالَّ ِمْن بـَْعِدِه أََفال اْلِكَتاِب ِملَ ُحتَاجُّوَن ِيف إِ يَا َأْهَل 
َهاأَنـُْتْم َهُؤالِء َحاَجْجُتْم ِفيَما َلُكْم بِِه ِعْلٌم َفِلَم ُحتَاجُّوَن ِفيَما لَْيَس َلُكْم  ]65[تـَْعِقُلوَن 

  ]66[ِبِه ِعْلٌم َواللَُّه يـَْعَلُم َوأَنـُْتْم ال تـَْعَلُموَن 

َما َكاَن ِإبـْرَاِهيُم يـَُهوِديًّا َوال َنْصرَانِّيًا َوَلِكْن َكاَن َحِنيفًا ُمْسِلمًا َوَما َكاَن ِمْن اْلُمْشرِِكَني 
]67[  

 ]68[ِمِنَني ِإنَّ أَْوَىل النَّاِس بِِإبـْرَاِهيَم لَلَِّذيَن اتـَّبَـُعوُه َوَهَذا النَِّيبُّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َواللَُّه َوِيلُّ اْلُمؤْ 
َودَّْت طَائَِفٌة ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلْو ُيِضلُّوَنُكْم َوَما ُيِضلُّوَن ِإالَّ أَنـُْفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَن 

]69[  

  ]70[اْلِكَتاِب ِملَ َتْكُفُروَن بِآيَاِت اللَِّه َوأَنـُْتْم َتْشَهُدوَن يَا َأْهَل 

  ]71[َن احلَْقَّ بِاْلَباِطِل َوَتْكُتُموَن احلَْقَّ َوأَنـُْتْم تـَْعَلُموَن يَا َأْهَل اْلِكَتاِب ِملَ تـَْلِبُسو 

َوَقاَلْت طَائَِفٌة ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب آِمُنوا بِالَِّذي أُْنزَِل َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوْجَه النـََّهاِر َواْكُفُروا 
الَّ ِلَمْن تَِبَع ِديَنُكْم ُقْل ِإنَّ اْهلَُدى ُهَدى اللَِّه َأْن َوال تـُْؤِمُنوا إِ  ]72[آِخَرُه َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعوَن 

يـُْؤَتى َأَحٌد ِمْثَل َما أُوتِيُتْم أَْو ُحيَاجُّوُكْم ِعْنَد رَبُِّكْم ُقْل ِإنَّ اْلَفْضَل بَِيِد اللَِّه يـُْؤتِيِه َمْن 
  ]73[َيَشاُء َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم 

 آل عمران ]74[ْن َيَشاُء َواللَُّه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم َخيَْتصُّ ِبَرْمحَِتِه مَ 

ي الوقت فثم كیف نقبل منطقهم هذا، وقولهم إنهم على ملة إبراهیم، علیه السالم، 
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 الذي یكفر فیه بعضهم بعضا!! 

ْم ُقْل َهاتُوا بـُْرَهاَنُكْم ِإْن  َوَقالُوا َلْن َيْدُخَل اْجلَنََّة ِإالَّ َمْن َكاَن ُهوداً أَْو َنَصاَرى تِْلَك أََمانِيـُّهُ 
 البقرة   ]111[ُكنُتْم َصاِدِقَني 
لن یدخل : "النصارىقالت ، و "لن یدخل الجنة إال من كان هودا"الیهود لقد قالت 

ال هما ال، فكفجمع القرآن بین قولیهما على طریقة اإلیجاز "الجنة إال من كان نصارى
 آلخر!! اوال یشك في ضالل  ،یشك في نجاة نفسه

 فأجابهم اهللا تعالى علیهما بقوله:

بـََلى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه لِلَِّه َوُهَو ُحمِْسٌن فـََلُه َأْجرُُه ِعْنَد رَبِِّه َوال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم 
 البقرة   ]112[َحيَْزنُوَن 

ثم رمي كل منهما اآلخر  ،بالضالللهما المخالفین إن رمي الیهود والنصارى 
  فتدبر: ،..، خیر شاهد على بطالن دعوى اتباعهما لملة إبراهیم، علیه السالملضاللبا

َوقَاَلْت اْليَـُهوُد لَْيَسْت النََّصاَرى َعَلى َشْيٍء َوقَاَلْت النََّصاَرى لَْيَسْت اْليَـُهوُد َعَلى َشْيٍء 
ُلوَن اْلِكَتاَب َكَذِلَك قَاَل الَِّذيَن ال يـَْعَلُموَن مِ  نَـُهْم يـَْوَم َوُهْم يـَتـْ ْثَل قـَْوهلِِْم فَاللَُّه َحيُْكُم بـَيـْ

 البقرة   ]113[ِه َخيَْتِلُفوَن اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُوا ِفي

 :]112[ ، في اآلیةوتدبر العالقة بین قوله تعالى

 تعالى. وٕاسالم الوجه هللا "،َفَلُه َأْجُرُه ِعْنَد َربِِّه َوال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوال ُهْم َیْحَزُنونَ "

 وقوله تعالى في آیة [سورة البقرة] موضوع الشبهة: 

اِبِئیَن َمْن آَمَن ِباللَِّه َواْلَیْوِم اآلِخِر َوَعِمَل  ِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوالَِّذیَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّ

 البقرة ]62[ُهْم َیْحَزُنوَن َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َوال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوال َصاِلحًا 

فكیف فهموا آیة [سورة البقرة] على أنها بشرى ألهل الكتاب، بقبول إیمانهم، من غیر 
اتباعهم لرسول اهللا محمد، علیه السالم، استنادا إلى أن اهللا تعالى قد ساوى بین إیمان 

 ؟!الذین هادوا، والنصارى..، وٕایمان الذین أسلموا، واتبعوا الرسول الخاتم
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َبَلى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه ِللَِّه َوُهَو "، قوله تعالى: ]112[ اآلیة لقد سبق هذه البشرى،

 ، فهل فهم، أصحاب هذه الشبهة، معنى إسالم الوجه هللا تعالى؟!."..ُمْحِسنٌ 

عز وجل. إذن  ألوامرهالمطلق، وشدة االمتثال، تسلیم ال هو ،إسالم الوجه هللاإن 
 الدلیل والبرهان على الطاعة واالمتثال ألوامر اهللا!! فالقضیة قضیة إقامة 

 لذلك قال تعالى، ردا على ادعاءاتهم السابقة:

 "ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقینَ "

وأكرر ما سبق أن قلته في بدایة الرد على هذه الشبهة، أني أنقل بیان القرآن الكریم 
لى هذه الشبهات، وال أسقط ما أشار إلیه هذا البیان من وآیات الذكر الحكیم، في الرد ع

 أحكام، على أحد بعینه، وال على فئة أو طائفة بعینها.

إنني أمام ما یوجه من اتهامات إلى رسول اهللا محمد، علیه السالم، أو إلى رسالته أو 
 إلى أحكام شریعته، فأنا ال أملك، حسب منهجي الذي ألزمت نفسي به، للرد على هذه

 كر الحكیم..، ال أملك غیر القرآناالتهامات، أو على الفهم غیر الصحیح آلیات الذ
مرجعا إلهیا، وما حملته "منظومة التواصل المعرفي" من بیان لما أجمله القرآن من 

 ألزمت نفسي به. بماأحكام. وقد التزمت 

ي فهمي لما لذلك، فإن على الذین یخالفونني الرأي، أن یبینوا لي، أین هو الخلل، ف
 عرضته من آیات، كانت هي الدلیل على بطالن توجههم الفكري.   
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 خالصة الدراسة

، آیة ..أن نعلم أننا أمام "آیة قرآنیة"، ولیس فقط كتابا إلهیاعلینا  ،لقرآنا ناتدبر عند 
تحمل حجیتها وأدوات فهمها في ذاتها، ودون الوقوف على هذه األدوات لن نستطیع أن 

واقعنا المعاصر، وال أن نقیم الشهادة على الناس، على وجهها  فيتها نتعرف فاعلی
 الصحیح، كما أمرنا اهللا تعالى.

إن معظم المسلمین یقرؤون القرآن وال یتدبرونه، وخیر شاهد على ذلك واقع حالهم 
الذي ال یخفى على ذي بصیرة. إنهم یفرحون ویسعدون عندما یحفظ أوالدهم سور القرآن 

خهم و صلون على الجوائز وشهادات التقدیر..، فإذا سألتهم، أو سألت شیالحكیم، ویح
ى أهل التفسیر فإذا ذهبت إلإلى عن معنى آیة من آیات هذا القرآن الكریم، أحالوك 

قائما على التراث ثابتا متجمدا فهما مذهبیا إال لم تجد لتفسیر، امعظم أمهات كتب 
 !!مؤلف الكتابفیه الدیني ألئمة الفرقة أو المذهب الذي ولد 

الواجب على  ،هو "السنة النبویة" ،ألیس إخراج الناس من الظلمات إلى النور
 التمسك بها، والعمل على تفعیلها في حیاتهم، لیكونوا قدوة لغیرهم؟!كافة المسلمین 

م فهمنا لدین اهللا تعالى على التدبر، والفهم الواعي، آلیات ذكره قِ لم نُ الحقیقة أننا 
 .سیبقى حال المسلمین على ما هو علیه، من تخلف وتخاصم، وفرقة..لذلك الحكیم، 

وسیزداد الفساد في األرض، بصوره المختلفة..، مهما وضعت له الخطط والبرامج 
إدارة األزمات  ..، ألنالتي خصصت لذلك األموالمهما كان حجم ، و العالمیة العالجیة

 :عالى، فهو القائل عز وجلالعالمیة، وسبل عالجها، ال یملكها إال اهللا ت

 الشعراء ]78[الَِّذي َخَلَقِين فـَُهَو يـَْهِديِن 

 امللك ]14[َأال يـَْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اْخلَِبُري 
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 هذا الكتاب

ویبعدهم عن بعد تفرقهم كان من السهل أن یخترق الشیطان صفوف المسلمین، لقد 
رسمي باسم التحدث المكآیة تتحرك بین الناس على مر العصور، فغاب  ،"تدبر القرآن"

 أو المذهب اإلسالمي. ة،رسمي باسم الفرقوظهر المتحدث ال ،اإلسالم عن العالم

إن اإلشكالیة أكبر من مجرد تدبر جملة أو كلمة قرآنیة، أو البحث عن وجوه البالغة 
 ،أو اإلشارات العلمیة، ألن العالم في أشد حاجة إلى إعادة تدبر المسلمین للقرآن ،فیها

 ،أجمعللعالم  ةكـ "آیة" معاصر ة نصوصه بأسلوب منهجي ومعرفي یعتمد على فاعلی
 الهادي إلى صراط اهللا المستقیم. اواستلهام نورهولیس للمسلمین فقط، 

إن معظم المسلمین ال یعرفون كیف ُیفّعلون "اآلیة القرآنیة" إلخراج أنفسهم من 
 ظلمات التخلف والتخاصم والتفرق..، فضال عن إخراج غیرهم، والسبب:

، ظلماتتلك المن أنفسهم  ونخرجیكیف ف ،أنهم یقرؤون القرآن لیل نهار ال یتدبرونه
 وهم یصرون على الفهم الخاطئ لكثیر من آیات الذكر الحكیم؟!

تفاعل نصوصها تمعرفیة منظومة إن معظم المسلمین ال یعلمون أن "اآلیة القرآنیة" 
، ودون الوقوف على هذا التفاعل لن یؤتي من حوله الكونومع اإلنسان، مع فطرة 

 التدبر ثماره.

هي البرامج، والمناهج التربویة القرآنیة، التي تدرس في البیوت قبل المساجد فأین 
 ..، فتلین، وتخشع..، فتبصر الحق وتتبعه؟! مبكالم خالقهالناس لتربط قلوب 

ْم ِإَىل صِ  رَاِط اْلَعزِيِز الر ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه إِلَْيَك لُِتْخرَِج النَّاَس ِمْن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّوِر بِِإْذِن َرهبِِّ
 إبراھیم ]1[ احلَِْميدِ 
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