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  موىس(ع) رسول كريم يتطلب من فرعون اداء عباد مستضعف�
جنــات «) فتنــة ســالفة قبــل فتنــتهم، مــن ۱۷َقْد فَتَنّا قَبْلَُهْم قَْوَم فِْرَعْوَن َو جــاَءُهْم رَُســوٌل كَــِريٌم (َو لَ 

وعيون. وزروع ومقام كريم. ونعمة كانوا فيها فاكه� وأن جاءهم رسول كريم، وإنّها لفتنة كــربى أن 
  ده بطغواه فيها ويحد له تقواه.يصبح اإلنسان يف قوة ونعمة وثراء ثم يأتيه رسول من ّهللا يهدّ 

إذ جاء قوم فرعون، كعديد أمثالهم،  آله و عليه هللا صىلو هذه من النصوص عىل الرسالة العاملية ملوىس الرسول  
وهكذا تقتيض كرامة الرسالة وسعتها أّال تخص قوما دون سواهم، مه� ركزت عىل قــوم دون آخــرين 
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برسالة كر�ة، وهم لئآم مستكربون، ومن ثم بنــو إرسائيــل »ٌل كَِريمٌ جاَءُهْم رَُسو «ك� يف بني إرسائيل، 
لئآم مستضعفون إّال شذر منهم نبيون أم مٔونــون، ومــا وصــف رســول بشخصــه أنــه كــريم إّال مــوىس 

) طاملــا الرســل ۷۷: ۵۶( »إِنَّــُه لَُقــرْآٌن كـَـِريمٌ «) وقرآنه: ۸۱:۱۹(»إِنَُّه لََقْوُل رَُسوٍل كَِريمٍ « آلـه و عليه هللا صىلومحمد  
) وعّل هذا اإلختصاص فيه� ملوضع اللئامة املنقطعــة النظــ� يف ۱۶: ۸۰(»َسَفرٍَة كِراٍم بََررَةٍ «بوجه عام: 

  قوم موىس وهذا البش� النذير.
  و ما هي دعامة الرسالة املوسوية إىل فرعون ومإله، يف اختصار دون احتصار؟ إنها:

  )۱۹) َو أَْن ال تَْعلُوا َعَىل ّهللاِ إِ�ِّ آتِيُكْم بُِسلْطاٍن ُمِبٍ� (۱۸إِ�ِّ لَكُْم رَُسوٌل أَِمٌ� ( أَْن أَدُّوا إَِيلَّ ِعبادَ هللاِّ 
إنها تخترص يف سلبية الفرعنة واالســتكبار عــىل عبــاد ّهللا وعــىل ّهللا، ومــا � يتحقــق الســلب فــال دور 

مــن برثنــة الفرعنــة هــو تخليــة الســبيل مــن عبــاد ّ�  تطلّــب أّول »أَدُّوا إَِيلَّ ِعبــاَد ّهللاِ «لإليجــاب، ف 
استعبدهم فرعون ومأله، إذ جعلوهم عبيدا لهم من دون ّهللا، وال يترضر من هــذه الســلطة إّال مــن 
تحت السلطة وهم بنو إرسائيل املستضعفون املستعبدون، فليبدأ بهم تخليصا لهم عن املستعبدين، 

، ف� � يخرج اإلنسان من عبودية من سوى ّهللا، لــيس ليصــبح ومن ثم يرجعهم إىل عباد رب العامل�
  عبدا ّ�.

تطلّب ثان، فإن فرعون كان عاليا مــن املرســف�، عــىل عبــاد ّهللا اســتعبادا،  »َو أَْن ال تَْعلُوا عََىل هللاِّ «ثم 
  يطغى عىل ّهللا!:فهو الطاغوت الذي يطغى عىل عباد ّهللا و»أَنَا َربُُّكُم اْألَْعىل«وعىل ّهللا ادعاء 

رســول لكــم مــن ّهللا أحمــل أمانــة ّهللا، فــأدوا إّيل عبــاد ّهللا  »إِ�ِّ لَُكْم َرُسوٌل أَِم�ٌ «يعلل األمر األول ب 
ألحقق فيهم ما ائتمنت من ّهللا، وحتى إذا كانوا هٔواء عبادا لكم مملوك�، فاّ� �لكهم وإياكم، وقد 

  تعدائكم عليهم.أرسلني الستدعائهم منكم تخليصا الس
أّال سلطان لكم عىل ّهللا وعبــاده، وأّال  »إِ�ِّ آتِيُكْم بُِسلْطاٍن ُمِب�ٍ «ب  »أَْن ال تَْعلُوا َعَىل هللاِّ «و يعلل الثا� 

  إله إّال ّهللا وأ� رسول ّهللا، سلطان يب� صدق ما أقول.
بيح، تطارده الرساالت اإللهية كأصــل أصــيل فالعلّو الظا� أيا كان، عىل عباد ّهللا وعىل ّهللا، إنه رذيل ق

من أصولها، وهذا الرسول الكريم ئور أوال بسلب العلو االّول، ومن ثم الثا�، فإن العباد هم املستأون 
املترضرون من هذا العلّو كواقع خط�، ولكن� ّهللا يعىل عليــه إّال يف تــوه�ت واهيــة، تركـّـز الرســالة 

ليس عباد «ول� اليعلو عىل عباد ّهللا برتكهم العلو عىل ّهللا، وتعبّدهم ّ�! ثم  اإللهية عىل سلبها ثانية،
هنا ملحة إىل كرامتهم يف عبادة ّهللا ملوقفهم املتخلف طول تاريخهم، وا�ا هي تعريضة بآل فرعون »هللا

عــىل ســاحة ان اتخذوهم عبادا لهم، فالواجب الرسايل تخليصهم عن أرس العبودية لغــ� ّهللا، حفاظــا 
فَأَرِْســْل َمَعنــا بَِنــي  »جاَءُهْم رَُسوٌل كَِريٌم. أَْن أَدُّوا إَِيلَّ ِعبادَ هللاِّ «الربوبية وتحريرا ملستضعفي عباد ّهللا! 

بُْهمْ  ) وتحذرا من خلفيات هذه التطلّبات الثقيلة عىل آل فرعــون يســتعيذ ۴۷: ۲۰(»إِْرسائِيَل َو ال تَُعذِّ
كان عذاب الرجم عندهم أشد العذاب، وهذا الرســول الكــريم اليــرتك أو يــٔور باّ� أن يرجموه، وقد 

) ۲۰دعوته خوف الرجم، وال يعوذ بهم من عذاب الرجم، وإ�ا َو إِ�ِّ ُعْذُت بَِر�ِّ َو َربُِّكْم أَْن تَرُْجُموِن (
رســول الــرب  الحال أو املستقبل، تدليال عــىل أن زاده يف دعوتــه عــوذ الــرب فإنــه»أعوذ«املايض»(عذت

فليعذه ربه يف هذه السبيل الشائكة الفاتكة وك� أعاذ! .. وآخر املطاف يف دعوته َو إِْن لَْم تُٔوِمنـُـوا ِيل 
فال تتعرضو� برجم أم ماذا؟ كــ� الأحملكــم عــىل مــا أدعــوا  »): (لَُكْم ِدينُُكْم َو ِيلَ ِدينِ ۲۱فَاْعتَزِلُوِن (

أ� بعد ك�ل الدعوة مع ر�: فََدعا َربَُّه أَنَّ هــٔوالِء قـَـْوٌم ُمْجرُِمــوَن فإ�ا ش »فاعتزلون«كرها دون إختيار 
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) أجرموا قطعا لثمرات اإلنسانية الحرة قبل إيناعها، وفصلوا عنها كافة معــداتها، والرســالة حيــاة ۲۲(
ع ج�ه�ية وساللة من �رات اإلنسانية هم مجرموها وقاطعوها، يا رب أنــت بعثتنــي لإل�ــار اإلينــا 

وهم برجمهم املهّدد مجرمون  »َو جاَءُهْم رَُسوٌل كَِريمٌ «الستعدادات خاملة كرما عىل اإلنسانية جمعاء 
هذه البعثة الكر�ة فأنت وشأنك يا رب! فال مخلص يل يف أمرك إّال بأمرك يا رب! هنالك تأ� اإلجابــة 

) ۲۳أَْرسِ بِِعباِدي لَيًْال إِنَُّكــْم ُمتَّبَُعــوَن (فور الدعاء كأنها آتية مع الدعاء، وملّا يصل أمرك إىل ما وصل: فَ 
فرارا عن تجدد حرصهم وأرسهم إياكم، وألن رساة كل يشء أعاله، فاإلرساء ليال هو الســ�  »(أرس بهم

ُمْغرَقـُـوَن  رغم ظالم الليل وارتفاعه َو اتْرُِك الْبَْحَر رَْهــواً إِنَُّهــْم ُجنـْـدٌ »إِنَّكُْم ُمتَّبَُعونَ «بهم يف مرتفع الليل 
)۲۴.(  

عىل أية حال، فليكن الفرار ليال ل� يبطئوا  »إِنَُّكْم ُمتَّبَُعونَ «و ملاذا هذا الرسّي الّرسي يف مرتفع الليل؟ 
يف  »إِنَُّهــْم ُجنْــٌد ُمْغرَقـُـونَ «ل  »َو اتْرُِك الْبَْحــَر رَْهــواً «عن اتبّاعكم فال يلحقوكم، وإذا اقرتبوا إليكم بحرا، 

  وجدوه رهوا!. اتباعهم إذا
و الرّهو هو السكون، وهو الفرجة الواسعة، وكيف يرتك البحر ساكنا عىل التطامه و�ّوجه؟ إنه رضب 

: ۲۶( »فَأَْوَحيْنا إِىل ُموىس أَِن اْرضِْب بَِعصاَك الْبَْحَر فَانَْفلََق فَكاَن كُلُّ فِرٍْق كَالطَّْوِد الَْعِظيمِ «بعصاه البحر: 
) وعــّل رهــو البحــر ۷۷: ۲۰( »فَاْرضِْب لَُهْم طَِريقاً ِيف الْبَْحِر يَبَساً «ح طريقا يبسا: ) وهذا املنفلق أصب۶۳

هو طريقه اليبس بفرجة واسعة، إذ الماء فيه حتى يلتطم وال ضــيق حتــى يصــطدم، أم ورهــو ســائر 
هــوه أم البحر املاء مّد البرص من الطريق اليبس دفعا عن الرهب، هنا ئور موىس أن يرتك البحــر يف ر 

وقد حصل ما أراد ّهللا من غرق آل  »ُجنٌْد ُمْغرَقُونَ «رهويه كيال يهابه آل فرعون، فيدخلوه ل� يصبحوا 
أن موىس أراد بعد الخروج عن »َو اتْرُِك الْبَْحرَ «فرعون املتبق� وإنجاء بني إرسائيل املتبع�! وقد تلمح 

أتركــه »إِنَُّهْم ُجنٌْد ُمْغرَقُونَ «ه ّهللا برتك البحر رهوا البحر أن يرجعه إىل ما كان صّدا عن آل فرعون، فأمر 
إلغراء فرعون فإغراقه، وهكذا ينفذ قدر ّهللا من خالل األسباب جلية وخفية، لتكــون كلمــة ّهللا هــي 
العليا وكلمة الذين كفروا السفىل! هنا يطوى رشيط حياة الطغاة الرشيرة يف ايحاءات قص�ة، تعقيبا 

ن فرعون الذي كان يشمخ بخرطومه فيطــأطئ لــه املســتخفون طاعــة عميــاء وعبــادة عليه ييش بهوا
  طخياء، تاركا كل ثرواته ونع�ته.

) تركوا كــل ۲۷) َو نَْعَمٍة كانُوا فِيها فاكِِهَ�(۲۶) َو ُزُروٍع َو َمقاٍم كَِريٍم(۲۵كَْم تََركُوا ِمْن َجنّاٍت َو ُعيُوٍن(
م، ونعمة النعمة، حيث النعمة هي الحالة الحسنة مــن مــال أو كريم وكريم، إذ تركوا الرسول الكري

حال، ومن حسنها بقاءها يف كل النشآت فإنها هيئة، والنعمة هي التنعم املرة ثم انقطاع فإنها مــرة، 
وهي للمتنعم� بها خاصة بالدنيا أيّاما أم بالت�م ثم تنقطع عنهم باملرة وتصبح بعدها مرّة، وال نجد 

أَ لَْم تََر إَِىل «ر القرآن إّال هنا! فهٔواء الح�قى هم الذين يبدلون نعمة ّهللا نعمة فنقمة: النعمة يف سائ
لُوا نِْعَمَت ّهللاِ كُْفراً َو أََحلُّوا قَْوَمُهْم داَر الْبَواِر. َجَهنََّم يَْصلَْونَها َو بِــئَْس الَْقــرارُ  . تلــك النعمــة »الَِّذيَن بَدَّ

قام كريم، هم كانوا فيها غريق� فاكه�: يتعاطون فيها الفكاهة ومختلف الجنات والعيون وزروع وم
) (َو أَْورَثْنَا الَْقْوَم الَّــِذيَن ۲۸كَذلَِك َو أَْورَثْناها بَِني إِْرسائِيَل («ألوان الشهوة بكل تفاهة ورذالة وحيونة 

لَِمــُت َربِّــَك الُْحْســنى َعــىل بَِنــي كانُوا يُْستَْضَعُفوَن َمشاِرَق اْألَرِْض َو َمغاِربََها الَّتِي باَر  كْنا فِيها َو َ�َّْت كَ
رْنا ما كاَن يَْصنَُع ِفرَْعْوُن َو قَْوُمُه َو ما كانُوا يَْعرُِشونَ  ) (َو نُِريُد أَْن َ�ُنَّ ۱۳۷: ۷( »إِْرسائِيَل ِ�ا َصَربُوا َو َدمَّ

ْم أَِ�َّــًة َو نَْجَعلَُهــُم الـْـواِرثَِ�. َو ُ�َكِّــَن لَُهــْم ِيف اْألَرِْض َو نـُـِرَي َعَىل الَِّذيَن اْستُْضِعُفوا ِيف اْألَرِْض َو نَْجَعلَُهــ
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)! ترى وهل أورث بنو إرسائيل كل� كان ۶: ۲۸( »ِفْرَعْوَن َو هاماَن َو ُجنُوَدُه� ِمنُْهْم ما كانُوا يَْحَذُرونَ 
ه ال! حيث النّعمة مضلّلة ومن مقــامهم اســتعالء ؟ علّ »نَْعَمٍة كانُوا ِفيها فاكِِه�َ «لفرعون ومالئه وحتى 

عىل ّهللا واستعباد لعباد ّهللا! أو علّه نعم، حيث النعمة هي النعمة التي تبّدل بكفرانهــا والكفــر بهــا 
نعمة، فإرث النعمة للصالح� منهم نعمة، وللطالح� نعمة، وك� املقام الكريم الّسلطة، كل يعاملها 

ليس لزام اإليراث نقل ع� امل�اث، وإ�ا عزل قوم ونقل آخرين إىل ما كانوا حسب البغية والشاكلة، و 
  �لكون، عىل تحول وتبدل أماذا؟

�ُء َو اْألَرُْض َو ما كانُوا ُمنْظَِرينَ  ) ترى وهل تب� الس�ء واألرض عىل املٔون ۲۹( »فَ� بََكْت َعلَيِْهُم السَّ
ه هللا صـىلوك� يروى عــن الرســول لكيال تب� عىل الكافر وما بكائه�؟ أجل  بكــاء عليــه وتحزنــا مــن  آلـه و علـي

وألن البكاء هي التحزن البادي عىل وجه البا�، وانقطاع عمل املٔون  ١مواضع صلواته ومصاعد أع�له
نه� إذا تبكيــان، �وته انقطاع ملا يصعد إىل الس�ء من أع�له وملّا ينــزل إىل األرض مــن بركاتــه، فكــأ 

وبنفس الحجة ه� عىل الكــافر يضــحكان، حيــث تنقطــع أع�لــه التــي كانــت تســوّد كتــاب األرض 
املطلعــون عــىل وفــاة  -والس�ء، وتزعج كتّابه� الذين يستنسخونها! ومن ثم فأهــل الســ�ء واألرض

و كائن من أهل ّهللا هم عليه باكون وعىل الكافر ضاحكون! ثم ومن البكاء اإلستنصار، الذي ه -املٔون
للمٔون وبائن عن الكافر! ثم املٔون وال سي� العا� إذا مات ثلم ثلمة دون الكــافر، وقــد �ثلــون خلــو 
الدار عن سكانها وقطّانها، بأنها باكية عليهم ومتوجعة لهم النقطــاع أســباب النعمــة واألنســة عنهــا، 

لس�ء واألرض، إذ الأثر له صالحا حتى يــنقص ولكن� الكافر حياته عذاب عىل الناس، فال تب� عليه ا
بفقدانه، ولو كانتا من الجنس الذي يصح منه البكاء � تبكيا عليهم و� تتوجعا لهم إذ كان ّهللا عليهم 

  ساخطا، ولهم ماقتا، وحياتهم عذاب عىل أهل الس�وات واألرض.
حيث أغرقهم ّهللا دون إنظار ومــا »نْظَِرينَ َو ما كانُوا مُ «كل هذه البكاء ثابتة للمٔون، منفية عىل الكافر 

  كانوا منترصين.
املستضعفون وهم دوما األك�ية الساحقة، ومن معهم من رسل ّهللا ومالئكة ّهللا وساير املــٔون�، هــم 

  كلهم يفرحون ويرتاحون ملوت الكافر ويبكون ملوت املٔون.
ازدادت حيث تحمّر ك� احمرّت ليحيــى بــن  فهناك بكاء للس�ء واألرض عىل املٔون، كل� ازداد إ�انه

                                                        
ا��ج ا�����ي وا�� أ�� ا����� �� ذ�� ا���ت وا�� ���� وا�� أ�� ���� وا�� ��دو�� وا�� ���� �� ا�����  - ٣٠: ٦.ا��ر ا�����ر ١

�ّ� و�� �� ا����ء ����ن ��ب ���� ��� ���� و��ب ���ل «وآ�� و���: وا����� �� ا�� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ��� ا��ّ� ����  �� �� ��� إ

�ْرضُ «���� �� رز�� �ٕ�ذا ��ت ���اه و���� ���� و��� ��ه ا��ٓ��  ��ُء َو اْ�� وذ�� ا��� �� �����ا �����ا ��� و��  »�َ�� َ�َ�ْ� َ��َْ�ِ�ُ� ا���

ا����ء �� ������ و�� �� ����� ���م ��� و�� ��� ���� ������� �����  ا��ٔرض ���� ����� ���� ����� و�� ���� ��� ا��

.����� 

�� وا��ج ا�� أ�� ا����� وا�� ���� �� ���� �� ���� ا������ ����� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� وآ�� و���) إن ا�ٕ����م ��أ ر��

���� ��� ���� ��ا��� إ�� ��� ���� ا����ء وا��ٔرض �� ��أر��ل ا��ّ� (���  و����د �����، أ�� �� ���� ��� ��ن �� ��ت ��ن �� ����

�ْرضُ «ا��ّ� ���� وآ�� و���):  ��ُء َو اْ��  �� ��ل: ا���� �� �����ن ��� ����. »�َ�� �َ�َْ� َ��َْ�ِ�ُ� ا���

�� �� ��� (ر�� ا��ّ� ���) ��ل: ان ا���ن إذا و ا��ج ا�� ا����رك و��� �� ���� وا�� أ�� ا����� وا�� ا����ر �� ���� ا����� �� را

 ��ت ��� ���� ����ه �� ا��ٔرض و���� ���� �� ا����ء �� ��� ��ه ا��ٓ��.
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ل الس�وات واألرض، ولكتــاب األعــ�ل وكتّابــه، وللحيــاة الصــالحة وبكاء أله عليه�السـالم ١زكريا وللحس�
حيث البكاء تحزّن بانتقاص يف الحياة، وانتقاض يف سنن الحياة، وبكاء كل يشء بحسبه! وهناك ضحك 
لها كلها ملوت الكافر، كل� ازداد كفرا ازدادت ضحكا وضحك كل يشء بحسبه، وترى هــّال يــب� عــىل 

لذين كانت لهم حظوة وشهوة من حياتــه؟:: مــورد اآليــة هــم آل فرعــون وقــد الكافر حتى الكفار، ا
  استأصلوا بالغرق، ومن ورائهم مستضعفون من بني إرسائيل وسواهم وهم يضحكون.

ثم وسائر الكفار الذين �وتون عن أمثالهم، فقليل بواكيهم والضاحكون عليهم كث�، وبكاء الس�وات 
وما فيه، والشذاذ الباكون عىل الكافرين، ليسوا الس�وات واألرض،  واألرض يعني الكون كله �ن فيه

إضافة إىل ما عنته، قد تعني السخرية بهم  »ف� بكت«بل وليسوا منها بحق حيث اليعتربون شيئا! ثم 
حيث كانوا يستعظمون أنفسهم، ويعتقدونهم إن ماتوا بكت عليهم الدنيا رغم ما ضحكت، ك� نراها 

ا الوارثون لها عىل فجارها، حيث يستغلونها �ا يستقلون بهــا! إذا فــذلك تعبــ� تضحك وحتى أهلوه
يلقي ظالل الهوان عىل هٔواء الطغاة املتطاول� حيث ذهبوا ذهاب الن�ل، وهم كانوا يطئون النــاس 
وطأ النعال، أرواح خبيثة منبوذة يف الكون، ملـّـا تنقطــع عنــه وتســرتوح فهــو يســرتيح، فــإنهم عــذاب 

  � مه�، ثم يف الصفحة املقابلة لهم بنو إرسائيل الوارثون:للكائن
يْنا بَِني إِْرسائِيَل ِمَن الَْعذاِب الُْمِهِ� ( ) قــد ۳۱) ِمْن ِفرَْعْوَن إِنَُّه كاَن عالِياً ِمَن الُْمْرسِــفَِ� (۳۰َو لََقْد نَجَّ

و ئوون دون مهانة يف هذه يأ� العذاب رحمة رغم كونه زحمة ك� للذين يستشهدون يف سبيل ّهللا ا
السبيل، وهذا رغم كونه عذابا ليس من عذاب ّهللا، وإ�ا عذاب الشيطان و� يأت يف القــرآن بصــيغة 

                                                        
وا��ج ا�� أ�� ���� �� ���� ا����� �� ا��ا��� ر�� ا��ّ� ��� ��ل: �� ��� ا����ء ��� ���� ا����� إ�ّ� ���  ٣٠: ٦.ا��ر ا�����ر ١

 -����، ��ل:و ��ري �� ���ء ا����ء؟ ��ل: ��ا����، ��� �����. أ ��� ا����ء وا��ٔرض ���� ��� ا���ن؟ ��ل: ذاك ����� و��� ���� 

��م ���  ا����م ������ل: ���� و���� وردة ������ن، ان ���� �� ز���� ��� ��� ا���ت ا����ء و���ت د�� وان ا����� �� ���  

 ا���ت ا����ء،ا��ج ا�� أ�� ���� �� ز�� �� ز��د ��ل: ��� ��� ا����� ا���ت آ��ق ا����ء ار��� أ���.

ا���� �� �����ه ��ل ����� أ�� �� ���ن �� ����  ������ا����م��ل: و�� ���� أ������ روي ���ء ا����ء ��� ���� و��� ا�����  أ 

�َ�� «�� ��� ا��ّ� �� ا���� ا����ا�� �� أ��� �� ��ه �� أ��� ا������ ���ات ا��ّ� ���� ��ل: �� ���� ر�� ��و ��ّ� و������ ���ل: 

��ُء َو اْ���ْرُض، َو �� ���ُ�ا ُ��َْ�ِ���َ َ��َْ� َ��َ  ���ل: ��� ��ا ������ ���� ا����ء وا��ٔرض،  ا����م ������ �ّ� ���� ا����� �� ���   »�ِْ�ُ� ا���

،و�� ���ب ا������ ��ٔ�� ���آ��ب �� ا�����  ������ا����مو�� ��� ا����ء و ا��ٔرض إ�� ��� ���� �� ز���� و��� ا����� �� ���  

���� ����ه ��� أ�� ���� ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� وآ�� ا����م ������ج ��� ا���� ������ ��� ���ه وا�����  ا����م ����ان ����   ا����م ����

�ْرضُ «و���) �� ��ل: ان ا��ّ� ����� ذ�� أ��ا�� ���ل،  ��ُء َو اْ��  ����ء ����.وا��ّ� ������� و������ ا »�َ�� َ�َ�ْ� َ��َْ�ِ�ُ� ا���

���� ���� ��  ا����م ������� ا����ء ��� ا����� أر���� ���� ����م و��� �� إ���ق ا��ٔ��� �� ا����   ا����م ����و��� �� ا���دق  

 ).٦٢٨ - ٦٢٧: ���٤ ذ�� ا����� و�� ��� ا����ء وا��ٔرض إ�ّ� ������ (��ر ا������  ا����م ����أوا��ه: وذ�� ����  

�� ا����� و�� ���� ��ه ا��ٓ�� إذ ��ج ���� ا����� �� ���   ا����م ������ ا���� �� ا��� ا������   ٤ج  ١٦١: ���٤ن و�� ����� ا��

 �� ��� أ��اب ا����� ���ل: ا�� ��ا ����� و���� ���� ا����ءا��ٔرض. ا����م ����

��� ��م ��� ���� ���� ��ه ���  ا����م �������ء ا�����   ���� �� ا����� وا���� أ����� ���� ا����م ����و��� ��ج ا��� ا������  

�ْرُض َو �� ���ُ�ا ُ��ْ�َِ���َ «رأ�� ���ل: �� ��ّ� إن ا��ّ� ��ّ� أ��ا�� �����آن ���ل  ��ُء َو اْ�� وا�� ا��ّ� ������ �� ���ي ��  »�َ�� َ�َ�ْ� َ��َْ�ِ�ُ� ا���

 ����� ا����ء وا��ٔرض.
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َو ِمَن النّاِس َمْن يَُقوُل آَمنـّـا بـِـاّ�ِ فـَـإِذا أُوِذَي ِيف ّهللاِ َجَعــَل ِفتْنـَـَة النـّـاِس «العذاب اللهم إال أذى يف ّهللا: 
  ):۱۰: ۲۹(»كََعذاِب هللاِّ 

َو لَنُِذيَقنَُّهْم ِمَن الَْعذاِب اْألَْد� ُدوَن الَْعذاِب اْألَكَْربِ لََعلَُّهــْم «و قد يأ� من ّهللا تذك�ا ولعلهم يرجعون: 
  ومنه مه� ومنه غ� مه�: »يَْرِجُعونَ 

عــذاب املهــ�، و قد يأ� مهينا �ا قدمت أيدينا وأن ّهللا ليس بظالم للعبيد، وقد كــان فرعــون مــن ال
يف بنــي إرسائيــل قــتال  »فَاْستََخفَّ قَْوَمُه فَأَطاُعوهُ «حيث أهان كرم اإلنسانية باستعبادها، استخفافا لها 

يـُـَذبُِّح أَبْنــاَءُهْم َو يَْســتَْحيِي نِســاَءُهْم إِنَّــُه كــاَن ِمــَن «وفتكا واستعبادا لرجالهم واســتحياء لنســائهم: 
يْنــا«). ۴۹: ۲( » ذلُِكْم بَالٌء ِمْن َربِّكُــْم َعِظــيمٌ ) (َو ِيف ۴: ۲۸(»الُْمْفِسِدينَ  أنــه  ١تأكيــدات ثــالث»َو لََقــْد نَجَّ

عبــاد ّهللا عاليــا عــىل  »إِنَّــُه كــاَن عالِيــاً ِمــَن الُْمْرسِــِف�َ «وملاذا؟ »من فرعون« -نجاهم من العذاب امله�
استعبادا لهم وعىل ّهللا ادعاء للربوبية العليا، مرسفا يف علّويه، وليس ّهللا ليصرب عىل هكذا هتك وفتك 

  لساحته وعباده، اللّهم إّال امتحانا للعالت عىل عّالتهم وامتهانا ملن تخاذلوا أمامهم عىل عّالتهم:
َو إِنَّ «ذاب املهــ� لج�هــ� املستضــعف�. إن العلو االستعالء بغ� حق ويف إرساف هو من أهــون العــ

) (إِنَّ فِْرَعْوَن َعال ِيف اْألَرِْض َو َجَعــَل أَْهلَهــا ِشــيَعاً ۸۳: ۱۰(»ِفْرَعْوَن لَعاٍل ِيف اْألَرِْض َو إِنَُّه لَِمَن الُْمْرسِِف�َ 
) ولقــد ۴: ۲۸( »ْم إِنَُّه كــاَن ِمــَن الُْمْفِســِدينَ يَْستَْضِعُف طائَِفًة ِمنُْهْم يَُذبُِّح أَبْناَءُهْم َو يَْستَْحيِي نِساَءهُ 

  ).۲۴: ۷۹( »فََحَرشَ فَنادى. فَقاَل أَنَا َربُُّكُم اْألَْعىل«أرسف يف علوه حتى عىل ّهللا مسا مهينا من كرامة ّهللا 
  فهنالك نجاة لبني إرسائيل من هذا العذاب امله�، ومن ثم اختيار لهم عىل علم عىل العامل�:

  ).۳۲َقِد اْخَرتْناُهْم عَىل ِعلٍْم َعَىل الْعالَِمَ� (َو لَ 
بحالهم ومس�هم ومص�هم، وبخ�هم »عىل علم«اختيار إلهي انتخابا لخ� املوجودين يف ذلك الزمن، و

ورشهم، وّهللا يعلم أنهم سوف يصــبحون مــن أفســد املفســدين، لحــد قلـّـ� نجــد أقوامــا يف التــاريخ 
  كأمثالهم في� أفسدوا. -نفي� يقصه القرآ  -الرسايل

و لكنه ملا يعلمه ّهللا أنهــم عــىل حــالهم واســتقبالهم مــن أفضــل العــامل� وأحقهــم باالنتصــار حيــث 
استضعفوا بالفرعنة الجبارة وهم موحدون، وأن فيهم أنبياء صلحاء مه� حصل بيــنهم مــن انحــراف 

  وانجراف وتلّكٔووالتواء:
ِذيَن اْستُْضِعُفوا ِيف اْألَرِْض َو نَْجَعلَهُْم أَِ�ًَّة َو نَْجَعلَُهــُم الـْـواِرثَِ�. َو ُ�َكِّــَن لَُهــْم ِيف َو نُِريُد أَْن َ�ُنَّ َعَىل الَّ «

لقد كان ذلك اختيارا مٔوتا باختبار  »اْألَرِْض َو نُِرَي فِْرَعْوَن َو هاماَن َو ُجنُوَدُه� ِمنُْهْم ما كانُوا يَْحَذُرونَ 
) وهي اآليات التي ۳۳أوتوها بالء مبينا: َو آتَيْناُهْم ِمَن اآلْياِت ما ِفيِه بَلٔوا ُمِبٌ� (وحتى يف اآليات التي 

خصتهم دون آل فرعون، إذ كانت يف غرقهم كفلق البحر، أو بعد غرقهم كانبجاس العيون من الحجر، 
اللة واإلفســاد ونتق الجبل، وإنزال املن والسلوى عليهم، وبنتيجة اختبارهم وسقوطهم يف هّوات الض

سلبت عنهم النبوة إىل نبي اس�عييل، وبعث عليهم من يرشدهم ويســومهم ســوء العــذاب إىل يــوم 
ــ«القيامة  يُع َو إِذْ تَأَذََّن َربَُّك لَيَبَْعَ�َّ َعلَيِْهْم إِىل يَْوِم الِْقياَمــِة َمــْن يَُســوُمُهْم ُســوَء الَْعــذاِب إِنَّ َربَّــَك لََرسِ

  ).۱۶۷:) ۷(»ُه لََغُفوٌر رَِحيمٌ الِْعقاِب َو إِنَّ 

                                                        
 ��. ��ن �� ����� ا����ت ا�� ����� ���ا ا���� ا����� �����. - �� -.�� ل١

 



 8

تلميحة بينة أن هذه اآليات املعجزات كانت بطيّاتها بالء مب� يب� مدى إ�انهم  »ما ِفيِه بَلٔوا ُمِب�ٌ «و 
  أو كفرهم وكفرانهم.

  
  رسالة موسوية بآيات ربانيّة وسلطان مب�

  ).۲۲فََكَفرُوا فَأََخَذُهُم ّهللاُ إِنَُّه قَِويٌّ َشِديُد الِْعقاِب ( ذلَِك بِأَنَُّهْم كانَْت تَأْتِيِهْم رُُسلُُهْم بِالْبَيِّناِت 
و هكذا تكون عاقبة الكفر بآيات ّهللا البينات، أخذا يف األوىل قبل األخرى، تدليال عىل مدى األخــذ يف 

  األخرى.
من الكفر  و من أنحس الن�ذج للذين كانوا من قبلهم ثالوث فرعون وهامان وقارون، كل �ثل جانبا

  واملجموع جملة الكفر، تتجاوب يف ضخامة الرصاع ب� الكفر واإل�ان يف ذلك املقطع من التاريخ:
) إِىل فِْرَعــْوَن َو هامــاَن َو قــاُروَن فَقــالُوا ســاِحٌر كـَـّذاٌب ۲۳َو لََقْد أَرَْسلْنا ُموىس بآياتِنا َو ُسلْطاٍن ُمِبٍ� (

)۲۴.(  
ا من بني إرسائيل وقد أرسل إليهم موىس رسالة قاصــدة، مــ� يــدل فرعون وهامان ومأله� � يكونو 

ثـُـمَّ «عىل أن هذه الرسالة السامية غ� محصورة يف بني إرسائيل مه� كانوا هم املحــور األصــيل فيهــا 
. فرعون هو الضلع األكرب ١)۱۰۳: ۷( »بََعثْنا ِمْن بَْعِدِهْم ُموىس بآياتِنا إِىل ِفْرَعْوَن َو َمَالئِِه فَظَلَُموا بِها ...

) مرات وقارون ابن عــم ۶) مرة، وهامان ممثله ووزيره (۷۴من ذلك الثالوث، ويذكر يف سائر القرآن (
قاُروَن َو فِْرَعْوَن َو هاماَن َو لََقْد جاَءُهْم ُموىس َو «موىس مرات، وتجمعهم أجمع هذه وآية العنكبوت 

  ).۳۹(»بِالْبَيِّناِت 
و ألن هٔواء الثالثة هم املحور األصيل يف السلطة الفرعونية استكبارا واســتح�را واســتث�را، تتجــاوب 

ك�  مع بعض يف السلطة التامة عىل املستضعف�، لذلك أصبحوا أصول املرسل إليهم من املستكربين،
وآللخــرين ســائر  »و ملئــه«وبنو إرسائيل هم أصول املرسل إليهم من املستضعف�، ثم الفروع لألول� 

  املستضعف� يف الرسالة املوسوية.
وآيات أخرى تخــص  ٢وهي مكرورة يف هود واملٔون� »بآياتِنا َو ُسلْطاٍن ُمِب�ٍ «ترى ما هو الفارق هنا ب� 

:) ۴( ») (َو آتَيْنا ُموىس ُسلْطاناً ُمِبيناً ۳۸: ۵۱( »َو ِيف ُموىس إِذْ أَرَْسلْناُه إِىل ِفرَْعْوَن بُِسلْطاٍن ُمِب�ٍ «السلطان 
َسنَُشدُّ َعُضَدَك بِأَِخيَك َو نَْجَعُل لَُك� ُسلْطاناً فَال يَِصلُوَن إِلَيُْك� بآياتِنا أَنْتُ� َو َمِن اتَّــبََعُكَ�  ) (قاَل ۱۵۳

  ).۳۵: ۲۸(»الْغالِبُونَ 
أمــر اليغلــب، بــل ويغلــب،  -عىل أية حال -السلطان هو السلطة عقليا أّما ذا بربهان، أم واقعيا، فهو

لثعبان إذ كانت اّم اآليات املوســوية، أفــردت بالــذكر بعــد اآليــات أم دونهــا ألنهــا فهل هو فقط آية ا
  هاّمتها، وقد غلبت كل سحر من السحرة م� برهنت لهم أنها آية خارقة إلهية؟

َو َمــِن َو نَْجَعُل لَُك� ُسلْطاناً فَال يَِصلُوَن إِلَيُْك� بآياتِنا أَنْتُ� «أجل إنها سلطان من هذه الناحية، ولكن 

                                                        
١����.  :������  .٤٦: ٤٣و ٣٢: ٢٨و ٤٦: ٢٣و ٩٧: ١١و ٧٥: ���١٠ٔ ����ن إ��� �� ا������ ا������� �� ا��ٓ��ت ا

 
 .٤٥: ٢٣ »(�ُ�� ا�ْرَ��ْ�� ُ���� َو ا���ُه ��ُروَن ��ٓ���ِ�� َو ُ��ْ��ٍن ُ��ِ��ٍ  ٩٦: ١١ »��ٍن ُ��ِ��ٍ .(َو �ََ�ْ� ا�ْرَ��ْ�� ُ���� ��ٓ���ِ�� َو ُ��ْ ٢
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برهان المرّد له أنها ليست آية الثعبان، فانها مه� كانت سلطانا عقليا وحسيا � تك »اتَّبََعُكَ� الْغالِبُونَ 
  لتمنع السلطة الفرعونية الكافرة باآليات عن القضاء عىل موىس وهرون.

ائــد الفرعونيــة أن إذا فهو الهيبة املستمدة من ّهللا، والسلطة القــاهرة اإللهيــة التــي حالــت دون املك
بحجــة قارعــة  »فـَـال يَِصــلُوَن إِلـَـيُْك�«تفتك �وىس، إضافة إىل سلطان اآليات �ا فيهــا ســلطان الثعبــان 

سلطانا يجمع ب� الســلطة العقليــة والواقعيــة، »بُِسلْطاٍن ُمِب�ٍ «باستئصال »فَال يَِصلُوَن إِلَيُْك�«و »بآياتنا«
  .»إِلَيُْك� بآياتِنا أَنْتُ� َو َمِن اتَّبََعُكَ� الْغالِبُونَ  فَال يَِصلُونَ «والنتيجة الحاسمة: 

ومعهــم شــهوات وحيونــات »فِرَْعْوَن َو هامــاَن َو قــاُرونَ «هذا موىس ومعه آيات وسلطان مب�، وهٔواء 
سنة دائبة يف قرية جاهلة  »فَقالُوا ساِحٌر كَّذاٌب «وسلطان مه�، ال�لكون حجة وجاه موىس إّال داحضة 

  خائبة.
كَيـْـُد فَلَّ� جاَءُهْم بِالَْحقِّ ِمْن ِعنِْدنا قالُوا اقْتُلـُـوا أَبْنــاَء الَّــِذيَن آَمنُــوا َمَعــُه َو اْســتَْحيُوا نِســاَءُهْم َو مــا 

  ).۲۵الْكافِِريَن إِّال ِيف َضالٍل (
) لكيال يظهر بينهم ۴: ۲۸(»مْ يَُذبُِّح أَبْناَءُهْم َو يَْستَْحيِي نِساَءهُ « »أن جاءهم الحق«لقد كان فرعون قبل 

موىس، أما اآلن وقد ظهر بخارقة إلهية وجاءه بآيات وسلطان مب� وآمن معه من آمن، فل� ذا يجدد 
مع هامان وقارون قتل األبناء واستحياء النساء، دون أن يأمروا بقتل الجميع، أم يأمروا ك� أمــر بعــد 

  ردح بقتل موىس ل� يجتث جذور الرسالة؟.
 »آَمنُــوا َمَعــهُ «نهم � يسطعوا عىل قتلهم جميعا وقد تحزبوا �ن معهم من السحرة املــٔون� ويف علّه أل 
ملحة المعة بذلك التحزب، فإن يف معية اإل�ــان تنــارصا يف أصــله، فتعاضــال يف فصــله،  »آمنوا به«بدل 

نسائهم منعة صارّة ويف قتل أبنائهم واستحياء  »ذرو�«وبأحرى � يسطع عىل قتل موىس ك� تلمح له 
عن تداومهم يف إ�انهم، وصّد عن بقاء اإل�ان بهذه الرسالة، حيــث الناشــئة املرتبيــة يف جــر اإل�ــان 
تحمله كأقواه إىل األنسال اآلتية، وملاذا أبناءهم دون بناتهم ألنهن لســن لــيحملن اإل�ــان بعــد قتــل 

  األبناء تخوفا، ويف بقائهن مآرب لهم:
(َو  ١من الحياة إبقاء لهن خادمات لهم، ومن الحياء سلبا له منهن متعا جنســية »ساَءُهمْ َو اْستَْحيُوا نِ «

ملن آمن حتى يرجعوا كفارا، وللنساء حتى ال ئوّن وال ئوّّن رجــالهن يف  »ِيف ذلُِكْم بَالٌء ِمْن َربُِّكْم َعِظيمٌ 
تلمح أنه ما  »َو ما كَيُْد الْكاِفِريَن إِّال ِيف َضاللٍ «وقد فعل فرعون هذه الفعلة وكاد هذه الكيدة  إ�انهم،

نّفذ أمرهم ك� أمروا، أم � يهدهم إىل مرادهم ك� قرروا، فأصبح كيدهم يف ضــالل، وخــاب ســعيهم 
  ان ومنبعه:فتحول فرعون إىل استئصال محور اإل� »آَمنُوا َمَعهُ «عىل أية حال، فإنهم 

َل ِدينَُكْم أَْو أَْن يُظِْهَر ِيف  اْألَرِْض الَْفســاَد َو قاَل فِرَْعْوُن ذَُروِ� أَقْتُْل ُموىس َو لْيَْدُع َربَُّه إِ�ِّ أَخاُف أَْن يُبَدِّ
)۲۶.(  

إي رأيــه وهو ب� من اليرت»ذَُروِ� أَقْتُْل ُموىس«برأيه الخاص:  -الطاغية: رأس الزاوية -هنا يتفرد فرعون
َ هللاُّ «وب� من يرتإيه  »ذرو�«ك� يلمح من  فقتل األبناء واســتحياء النســاء  »أَ تَْقتُلُوَن َرُجًال أَْن يَُقوَل َر�ِّ

قــالُوا أَْرِجــْه َو أَخــاُه َو ابَْعــْث ِيف «و »ذرو�«وقتل موىس مختلــف فيــه »قالُوا اقْتُلُوا«كمتفق عليه حيث 

                                                        
 .و ��� ا����� ا�������ل ��� ����� ��� �� ��ارد ��ة.١
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ينَ  ) وذلك قبل إ�ان السحرة، فــأحرى �ــنعهم بعــد إ�ــانهم حيــث اإلرجــاء ۳۶ :۲۶( »الَْمدائِِن حاِرشِ
  هادف تبّ� أمره وقد تب�، فقويت املعارضة يف قتله.

و قد يختلف منعه قبل الحرش وبعده، فقبل تبّ� أمره الينهي قتله مشاكله أو يزيدها، إذ قد يــوحي 
ه ج�ه�، ويتحــذر اآلخــرون أن يســتفحل للج�ه� بتقديسه والح�س له برسالته، وبعده إذ آمن ب

»منعته رشــدته«أمره بقتله وقد آمن به السحرة، فقتله إذا يزيد يف حياته، وعىل أية حال 
سياســيا أو  ١

  مذهبيا.
أن � يكن هناك من �نعه إال تأجيال ليتضح أمره، فإ�ا كان يخاف من قتله  »ذرو�«و احت�ل آخر يف 

يسطع عىل سلطته أن يقتل موىس،   قومه كيف�ا رأى من آيات صدقه، ومن عدم قتله انه يفّشله يف
حتى اليقال إنه ما تجرأ عىل قتله، وإ�ا منعــه  »ذَُروِ� أَقْتُْل ُموىس«فجمع ب� األمرين يف قولته املاكرة 

أن فرعــون كــان يــرى  »اقتلــوا وذرو�«مانع، وردعه رادع من أهل نصحه وحاشيته! وقد يلمح تالحق 
جميعا، فتكا بالرسول واملٔون� استئصاال لجذور هذه الرسالة، واســتهزاء قتل موىس والذين آمنوا معه 

ألنه يســعى يف األرض »أَقْتُْل ُموىس«فإن كان ربه قويا فلينجه يف ذلك الرصاع، وملاذا  »َو لْيَْدُع َربَّهُ «بربه 
َل ِدينَُكمْ «فسادا ف  تشكيكا »يُظِْهَر ِيف اْألَرِْض الَْفسادَ  أَْو أَنْ «إىل دينه وهو أصل الفساد »إِ�ِّ أَخاُف أَْن يُبَدِّ

  يف دينكم، واختالفا بينكم وتخلفا فيكم.
و من الطريف جدا حجة فرعون يف ذلك التصميم الفاتك، وهو مكرور عرب األجيــال املتفرعنــة أمــام 
املصلح� عىل توايل الزمان ومختلف املكان، أن يظهر الباطل الكالح يف مظهر الحق الصــالح، ويظهــر 
الحق يف مظهر املفسد الطالح، ليستجيش مشاعر الشعب املستضعف� ضد الداعية املصلحة، املطالبة 
بحقهم من املستكربين ترى �اذا يواجه موىس هذه الطاغية؟ إنه يواجه شعبه املحطم� املســتغفل� 

ٍ ال يـُـٔوِمُن بِيَــْوِم الِْحســاِب (بكلمة الحكمة: َو قاَل ُموىس إِ�ِّ ُعْذُت بَِر�ِّ َو َربِّكُــْم ِمــْن كـُـلِّ ُمتَ  ) ۲۷َكــربِّ
لكيال يخيّل إليهم أن ربه غ� ربهم بل  »إِ�ِّ ُعْذُت بَِر�ِّ َو َربُِّكمْ «ب  »َو لْيَْدُع َربَّهُ «يستبدل قولة فرعون 

هو واحدرشيك له رغم مزاعم املرشك�، ول� يعطف بهم إىل العوذ بربهم ممــن عــاذ بــه مــوىس ثــم 
ٍ ال ئُوِمُن بِيَْوِم الِْحساِب «اذة يعمم االستع حيث التخــتص مــن فرعــون، وهنــاك فراعنــة »ِمْن كُلِّ ُمتََكربِّ

عدة! ودرجا لفرعون إدراج سائر املتكربين دون أن يحسب له حسابه الخاص، تذليال لسطوته، وكرسا 
مام الشعب، وما لنخوته، يظهر كأنه � يسمع قولته، و� يأهله للمخاطبة، وال التحدث عنه بشخصه أ 

ٍ «ألطفه حجاجا صارما أمام الفرعنة الجبارة، وما أعطفه للشعوب املستضعفة!. ف  لبس رداء »كُلِّ ُمتََكربِّ
أنــه الحســاب يف قولتــه  »ال يـُـٔوِمُن بِيـَـْوِم الِْحســاِب «الكربياء من دون حق، ويزيده كربيــاء وعتــوا أنــه 

  لكربياء والجربوت.وفعلته، فهو يعيش الفوىض الّالحساب، عىل حساب ا
م� يطمئنهم أن ربه وربهم يعيذه من كل طاغية، ك�  »إ�«مٔودا بالتأكيد الخاص  »عذت«ثم املّيض يف 

ملحمة غيبية تعــّد  -إذا -أعاذه منذ والدته، ثم ترعرعه يف حجر فرعون، ثم قيامه برسالته، فذلك منه
ُك� ُسلْطاناً فَال يَِصلُوَن إِلَيْكُ� بآياتِنا أَنْتُ� َو َمِن اتَّبََعُكَ� َو نَْجَعُل لَ «يف عداد آياته البينات وك� قال ّهللا 

                                                        
�ـ� �ـ�ل  ا��ـ��م ���ـ��� ���ب ��� ا���ا�� �����ده ا�� إ������ �� ����ر أ�� ز��د �� ر�� �� أ�� ��� ا��ّ�   ٥١٨: ٤.��ر ا������ ١

 ؟ ��ل: ����� ر����، و�� ���� ا��ٔ����ء و�� أو��د ا��ٔ����ء ا�� أو��د ا����.»�� ��ن �����«� ���� ����ن: ذرو�� ا��
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ولحد اآلن نرى غلبه عىل فرعون دون أن يصل إليه، حتى أصبح مــأل فرعــون �نعونــه عــن  »الْغالِبُونَ 
قتله وهم تحت سلطته وجربوته! فيا لداعية الحق من سلطان اليغلب أمام فرعــون الطاغيــة، وهــو 

أَنـْـتُ� َو «فر اليد عن كل عّدة مادية وعّدة، وال �لك إّال عوذة باّ� أن ينرصه عىل عدوه ك� وعــده ص
  .»َمِن اتَّبََعُكَ� الْغالِبُونَ 

  ] ۲۶اىل  ۴۹]سورة البقرة: اآليات  
يْناكُْم ِمْن آِل ِفْرَعْوَن يَُسوُمونَُكْم ُســوَء الَْعــذاِب يـُـَذبُِّحوَن أَبْ  نــاءَكُْم َو يَْســتَْحيُوَن نِســاءَكُْم َو ِيف َو إِذْ نَجَّ

) َو إِذْ فَرَقْنا بُِكُم الْبَْحَر فَأَنَْجيْناكُْم َو أَغْرَقْنا آَل فِْرَعْوَن َو أَنْتُْم تَنْظُُروَن ۴۹ذلُِكْم بَالٌء ِمْن َربُِّكْم َعِظيٌم (
) ثـُـمَّ َعَفْونــا ۵۱ُم الِْعْجَل ِمــْن بَْعــِدِه َو أَنـْـتُْم ظــالُِموَن () َو إِذْ واَعْدنا ُموىس أَْربَِعَ� لَيْلًَة ثُمَّ اتََّخْذتُ ۵۰(

) َو ۵۳) َو إِذْ آتَيْنا ُموَىس الِْكتاَب َو الُْفرْقاَن لََعلَُّكْم تَهْتَــُدوَن (۵۲َعنْكُْم ِمْن بَْعِد ذلَِك لََعلَّكُْم تَْشُكُروَن (
ْمتُْم أَنُْفَسُكْم بِاتِّخاِذكُُم الِْعْجَل فَتُوبُوا إِىل باِرئُِكْم فَاقْتُلُوا أَنُْفَسُكْم إِذْ قاَل ُموىس لَِقْوِمِه يا قَْوِم إِنَُّكْم ظَلَ 

) َو إِذْ قُلْتُْم يا ُموىس لَْن نُٔوِمَن لََك ۵۴ذلُِكْم َخْ�ٌ لَُكْم ِعنَْد باِرئُِكْم فَتاَب َعلَيُْكْم إِنَُّه ُهَو التَّّواُب الرَِّحيُم (
) ثـُـمَّ بََعثْنــاكُْم ِمــْن بَْعــِد َمــْوتُِكْم لََعلَُّكــْم ۵۵َجهْرًَة فَأََخَذتُْكُم الّصاِعَقُة َو أَنْتُْم تَنْظـُـرُوَن ( َحتّى نََرى هللاَّ 

لْوى كُلُوا ِمْن طَيِّباِت ما َرزَقْناكُمْ ۵۶تَْشُكرُوَن ( ُكُم الَْمنَّ َو السَّ َو ما  ) َو ظَلَّلْنا َعلَيُْكُم الَْغ�َم َو أَنْزَلْنا َعلَيْ
) َو إِذْ قُلْنَا اْدُخلُوا هِذِه الَْقْريََة فَُكلُوا ِمنْها َحيُْث ِشئْتُْم َرَغداً ۵۷ظَلَُمونا َو لِكْن كانُوا أَنُْفَسُهْم يَظْلُِموَن (

داً َو قُولُوا ِحطٌَّة نَْغِفْر لَُكْم َخطاياكُْم َو َســنَِزيُد اْلُ◌مْحِســنَِ� ( َل الَّــِذيَن ) ۵۸َو اْدُخلُوا الْباَب ُسجَّ فَبـَـدَّ
�ِء ِ�ا كانُوا يَْفُسقُ  ) َو إِِذ ۵۹وَن (ظَلَُموا قَْوالً َغْ�َ الَِّذي قِيَل لَُهْم فَأَنْزَلْنا عََىل الَِّذيَن ظَلَُموا رِْجزاً ِمَن السَّ

َعْرشََة َعيْناً قَْد َعلـِـَم كُــلُّ أُنــاٍس اْستَْسقى ُموىس لَِقْوِمِه فَُقلْنَا اْرضِْب بَِعصاَك الَْحَجَر فَانَْفَجرَْت ِمنُْه اثْنَتا 
بُوا ِمْن ِرْزِق ّهللاِ َو ال تَْعثَْوا ِيف اْألَرِْض ُمْفِسِديَن ( بَهُْم كُلُوا َو اْرشَ ) َو إِذْ قُلْتُْم يا ُموىس لَــْن نَْصــِربَ ۶۰َمْرشَ

ُض ِمــْن بَْقلِهــا َو قِثّائِهــا َو فُوِمهــا َو َعَدِســها َو َعىل طَعاٍم واِحٍد فَادُْع لَنا َربََّك يُْخرِْج لَنا ِمّ� تُنِْبــُت اْألَْر 
بَْت َعلَيِْهُم بََصلِها قاَل أَ تَْستَبِْدلُوَن الَِّذي ُهَو أَْد� بِالَِّذي ُهَو َخْ�ٌ اْهِبطُوا ِمْرصاً فَإِنَّ لَُكْم ما َسأَلْتُْم َو  ُرضِ

لَُّة َو الَْمْسَكنَُة َو بأو بَِغَضٍب ِمَن هللاِّ   ذلَِك بِأَنَُّهْم كــانُوا يَْكُفــُروَن بآيــاِت ّهللاِ َو يَْقتُلـُـوَن النَِّبيِّــَ� بَِغــْ�ِ الذِّ
) إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َو الَِّذيَن هاُدوا َو النَّصارى َو الّصــابِئَِ� َمــْن ۶۱الَْحقِّ ذلَِك ِ�ا َعَصْوا َو كانُوا يَْعتَُدوَن (

ِخِر َو َعِمَل صالِحاً فَلَُهْم أَْجرُُهْم ِعنَْد َربِِّهــْم َو ال َخــْوٌف َعلـَـيِْهْم َو ال ُهــْم يَْحزَنـُـوَن آَمَن بِاّ�ِ َو الْيَْوِم اآلْ 
)۶۲(  

ترسم أمام االختالف مشاهدها التي  »نِْعَمتَِي الَّتِي أَنَْعْمُت َعلَيُْكمْ «عرض لنعم عرش بعد ما أجملت يف 
وب التي عاشها آباءهم وأنجــاهم ّهللا منهــا وهــم قــابلوا كانت لإلسالم، استحياء ملشاعرهم صور الكر 

نعمة ّهللا بالكفران وبدلوها كفرا فأحلوا قومهم دار البوار، عظــة لألخــالف لــ� يخــالفوا األســالف يف 
ْم ِمْن آِل فِْرَعْونَ  يْناكُ يَُسوُمونَُكْم ُسوَء الَْعذاِب يَُذبُِّحوَن أَبْناَءكُْم َو يَْستَْحيُوَن  ١الكفران الطغيان. َو إِذْ نَجَّ

  .۴۹نِساءَكُْم َو ِيف ذلُِكْم بَالٌء ِمْن َربُِّكْم َعِظيٌم 

                                                        
���� ا�������، إذا »���«���� ا���ك و »����ن«���� ا���س و »���ى«وم و���� ا�� »����«ا�� ����ك ا������� ��� ���:  »����ن«.١

و�� رأ�� ���ه �� ���ض ا��ٓ��ر ا������ ��  »را���� ا��ّٔول«�����ن ��� ��م و�� ��ن �� ��� ��ا��� ��� ��� و����ن ���� �� 

�َ� �َِ�َ��َِ� �َِ��ُ «ا�����ة، و�� ����� ����� �����:   .»�َن �َِ�ْ� َ��َْ�َ� آَ��ً �َ��َْ�ْ�َم �ُ�َ��
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، نعمة أوىل أن انجاءهم ّهللا عن سوم العذاب، فاإلنجاء من النجاء والنجوة والنجاة هو الفصل إىل عل
  مكان مرتفع بعيد عن األذى.

و سوم العذاب هو دوامه يف دّوامة ملرعاه، ك�شية سا�ة ترعى دا�ة، ولكنها ترعى يف املرعى الكالء، 
  وهم يسأمون يف املرعى البالء، كأنها لهم غذاء، ك� الكالء دا�ة لل�شية السا�ة.

كذبح األبنــاء واســتحياء النســاء دو�ــا فهذه الطغمة الطاغوتية النكراء كانت تسومهم سوء العذاب، 
  انقطاع، وكأنه نعمة �نون بها عليهم فعليهم الشكر ك� السا�ة يف الكالء.

يعطف بنا إىل أنه� فقــط ســوم العــذاب، بيانــا ردفــا دون  »ويستحيون -يذبحون«و عدم العطف يف 
  عطف لسوء العذاب، وك� يف أخرى:

ْم َو ..« ) آيــات ۶: ۱۴( ».. َو يَُذبُِّحوَن أَبْناَءكُْم َو ..«) مه� عطفا يف ثالثة عليه ۱۴۱: ۷( ».. يَُقتِّلُوَن أَبْناءَكُ
الوسطى وعطف األخ�ة، وهذا العطــف اليعنــي إّال أنهــ� مــن  »يقتلون«ثالث يف صيغة واحدة إّال يف 

ة آلل فرعون أسوء العذاب الذي كانوا يسامونه: قتل األبناء تضعيفا لساعدهم، واستحياء النساء خدم
ومتعة جنس. فتقتيل األبناء إبادة للنسل والساعد، وعزاء دائــب، واســتحياء النســاء: إبقــاء لحيــاتهن 

»خادمات، وإفناء لحيائهن يف دعارات
مــا ينــالهن وغــ� األبنــاء مــن ســوء عذاب فوق العذاب، عــىل  ١

الخدمات اإلجبارية، دون مقابل إّال اإلبقاء عىل رمق الحياة قدر ما يخدمون، ويف الحــق ان اســتحياء 
الوالئد  -فقط -النساء كان أصعب عليهم وأن� من تقتيل األبناء! وترى هل األبناء املذبّحون هنا هم

  بناء، والئد أم كبارا ما هم أبناء، ك� تدل عليه اآليات؟ح� الوالدة ك� تدل عليه روايات؟ أم هم األ 
األبناء الذين ولدوا منذ أخــرب فرعــون أنــه ســيولد  -ألقل تقدير -ال ريبة هنا يف العموم، حيث يشمل

فيهم من يهلك سلطانه، فالذين تنالهم أيدي البغي يقتلون ح� والدتهم، ومن يفلت حينها يغتال أيا 
  بالغا حد الغلمة أم زاد.كان وأيان، وإن كان 

ثم النساء هنا أعم من الوالئد واللّدت والكب�ات، فهن معفو عنهن يف هذا النظــام، خدمــة للجــنس 
  وآلل فرعون.

و ترى ان البالء العظيم هــو فقــط ســوم العــذاب؟ ام وإنجــاءهم مــن ســوم العــذاب؟ لفظــة الــبالء 
  :»بَالٌء ِمْن َربُِّكْم َعِظيمٌ «دى من سوء البالء وحسنه البعيد امل »َو ِيف ذلُِكمْ «تشمله� بالء سيئا وحسنا 

ِّ َو الَْخْ�ِ ِفتْنَةً « يِّئاِت لََعلَُّهْم يَْرِجُعونَ ۳۵: ۲۱( »َو نَبْلُوكُْم بِالرشَّ   .») (َو بَلَْوناُهْم بِالَْحَسناِت َو السَّ
سوء العذاب مــن آل  اىل ّهللا وهو من آل فرعون؟ إنه -بجنب حسنه -و ترى كيف ينسب سوء البالء

فرعون ظل� وطغيانا حيث افتعلوه، وبالء عظيم من ربكم إذ أمهله ردحا من الزمن دون ردع تسي�ا 
ومنعا، امتهانا لهم وإمالء ليزدادوا إ�ا ولهم عذاب اليم، ثم وامتحانا لكم وبالء حسنا بعد هذا البالء 

عبّد بني إرسائيل واعتــربه نعمــة علــيهم ل� تستعظموا نعمة ربكم بإنجاءكم وتشكروه، فإن فرعون 
) فسامهم بــذلك ۲۲: ۲۶( »َو تِلَْك نِْعَمٌة َ�ُنُّها َعَيلَّ أَْن َعبَّْدَت بَِني إِْرسائِيَل «: السالم عليهوعىل موىس الرسول  

  سوء العذاب.
قــة! يتحملون خدمــة الئ و ترى وملاذا قتل األبناء وهم أنفع له خدمة وأقوى؟ دون الكبار وهم حمل

                                                        
 ���ّ��ن ��� ��� ا��ا�� �� آل ����ن. - إذا -.ا�������ء �� ��� ا����ة إ���ء و��� ا����ء إزا�� ����١
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الذي يولد من بني إرسائيــل فوضــع  السالم عليهذلك حيث أخرب فرعون أن هالكه وقومه عىل يدي موىس  
  .١القوابل عىل النساء وقال اليولد العام ولد إال ذبح ووضع عىل أم موىس قابلة .. ولكن ّهللا نجاه ..

  .۵۰َو إِذْ فَرَقْنا بُِكُم الْبَْحَر فَأَنَْجيْناكُْم َو أَغْرَقْنا آَل فِرَْعْوَن َو أَنْتُْم تَنْظُرُوَن 
ألخ�ة لهم يف الجو الفرعو� الطاغي حيث أغرق آل فرعون وهم نعمة ثانية هنا لبني إرسائيل هي ا

ينظرون، والبحر هو البحر، ولكن ّهللا فرق بهم البحر فعربوه يبسا ورهوا، ثم أغرق فرعون وجنده آية 
  عظيمة إلهية تبرص األعم� وتنبّه النا��.

ستعجال فرارا عن فرعون و ترى كيف فرق بهم؟ فهل فرق البحر بهم: بسببهم، حيث دخلوه بك�ة وا
وملئه؟ والبحر اليفرق أليّة ج�عة إّال وتغرق! وك� آل فرعون وهــم كــانوا كــ� هــم وأعجــل دخــوال 
وأقوى وطأة، وا�ا ذلك آية معجزة إلهية بهم: بدخولهم البحر فرارا! وقد امر موىس ان يرضب بعصاه 

) ۶۳: ۲۶( »لْبَْحَر فَانَْفلََق فَكاَن كُلُّ فِرٍْق كـَـالطَّْوِد الَْعِظــيمِ فَأَْوَحيْنا إِىل ُموىس أَِن اْرضِْب بَِعصاَك ا«البحر: 
 (َو لََقْد أَْوَحيْنــا إِىل ُمــوىس أَْن أَْرسِ بِِعبــاِدي فـَـاْرضِْب لَُهــْم طَِريقــاً ِيف الْبَْحــِر يَبَســاً ال تَخــاُف َدَركــاً َو ال

). فقــد انفلــق البحــر وأصــبح لهــم ۲۴:) ۴۴( »ُجنٌْد ُمْغرَقُونَ  ) (َو اتْرُِك الْبَْحَر رَْهواً إِنَُّهمْ ۷۷: ۲۰(»تَْخىش
طريقا يبسا بأن رضب موىس عصاه، وبدخول بني إرسائيل، فلوال عىص موىس ك� أرادهــا ّهللا � يفلــق 
البحر ويفرق، ولو الدخولهم البحر � يرضب موىس عصاه، حيــث الفــرق الفلــق كــان إلنجــاءهم وإن 

  كانت كذلك آية لهم.
أن انفالق البحر وانفراقه طريقا يبسا، كل ذلك لصدفة جــزر عظــيم، او كــ�ة الــواردين  -بعد -و ترى

  فيه؟ وك� يهرفه من اليعرفه، هراء دائبا مغبة نكران املعجزات، مه� أقحم نفسه يف املفرسين.
عوا فالبحر املفروق لنبي إرسائيل نعمة إلهية حيث أنجاهم وأغرق آل فرعون وهم ينظرون، إذ انخد

بعبور بني إرسائيل فعربوا، ونعمة لهم إيقانا بأن ّهللا هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، نعمة 
تجمع ب� إنجاء أبد إنهم من غرق البحر ومالحقة آل فرعون، وإنجــاء أرواحهــم مــن الشــكوك التــي 

                                                        
�ـ�ل: ان ���ـ� �ـ�  ا��ـ��م ���ـ�ا����� �� أ�� ��� ا��ّـ�   �� ���ب ���ل ا���� و���م ا����� �ٕ����ده ا�� ���� ٧٩: ١.��ر ا������ ١

ـ�ة ��ـ� آل ���ـ�ب و�ـ� ��ـ���ن ر��ـ� ��ـ�ل: ان �ـ�اء ا��ـ�� �ـ����ون ��ـ��� و��ـ������ �ـ�ء ا��ـ��م ��������ب   ��� ��ـ��� ا���

��ـ�م �ـ�ال ��ـ� أدم، ���ـ�  �ـ��ما� ���ـ�ا���اب وا��� ������ ا��ّ� �� أ����� ���� �� و�� ��وي �� ����ب ا��� ���� �� ���ان  

ا���� �� ��� إ��ا��� ���� ا��� ���ان و���� ا��� ���� ���� ا��ن �� ����ن �� أ�� ا����� �� أ�ـ� ��ـ�� �ـ� أ�ـ� ���ـ� ا�ـ� 

ن ��ل: �� ��ج ���� ��� ��ج ���� ����ن ��ا�� �� ��� إ��ا��� ���� ���� ا�� ���� �� ���ان ���� ����ن ا�� �����ن و�����

��ا ا����م و��ل �� ����� و�����: ان ���ك د��� و���� ��� ��ي ��ا ا����م ا��ي ���� ا���م �� ��� إ��ا��� ���� ا���ا�� ��ـ� 

إ�ـ�ا��� �ـ���ا: إذا ذ�ـ� ا����ـ�ن وا�ـ����  -ا����ء و��ل: �� ���� ا���م و�� إ�ّ� ذ�� وو�� ��� ام ���� ����ـ� ���ـ� �ـ�ف ذ�ـ� ��ـ� 

�� ا����� ��ن ا�� ا��ّ� وا�� و�� �ـ�ه ا���ـ���ن، ا���ـ�  ا����م ������ ���؟ ������ا �� ���ب ا����ء ���ل ���ان ا�� ����  ا����ء ����� �

�� ���� ���� �� ا���� و�� ���� ���� �� ا���� وو�� ��� ام ���� ����� ���� ��� ام ���ـ� ����ـ� ����ـ�� �ـٕ�ذا ���ـ� ���ـ� 

��و��� ���ل �� ��ـ����� �ـ��� إذا و�ـ�ت  ا�� و��� ���� ا����� ����� ��� ا������ ���� �� ���� ������وإذا ���ت ���ت ���� ����� 

أ�� و��ي ���� ���� �� ����� ���� ��ف ا��� ���� ��� ������، ���� ان و��ت ا����� إ���� و�� ����� �����: �ـ� �ـ�ء ا��ّـ�، 

و����ا  -� ��ٔد���� ا����ع وأ���� ا��ه �� ���� ا�� ا���س �����: ا�����ا����� ���: ا�� ا�� ا�� ��ف ا��� ���� �� ����

 ����� ��ج دم ���� �������ا .... -��� ا���ب
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ما ِجئْتَنا قاَل َعىس َربُُّكــْم أَْن يُْهلِــَك َعــُدوَّكُْم َو قالُوا أُوِذينا ِمْن قَبِْل أَْن تَأْتِيَنا َو ِمْن بَْعِد «اعرتضتهم إذ 
  ).۱۲۹: ۷( »يَْستَْخلَِفُكْم ِيف اْألَرِْض فَيَنْظَُر كَيَْف تَْعَملُونَ 

  : مشهد النجاة والغرق بأم أعينكم.»َو أَغْرَقْنا آَل فِْرَعْوَن َو أَنْتُْم تَنْظُرُونَ  -فَأَنَْجيْناكُمْ «
رعون عن آخرهم البحر، أ فلم يروا أوائلهم غارق�؟ انهم انخــدعوا أن جــاوزه و ترى كيف دخل آل ف

بنو إرسائيل وهم ضعفاء، فهم أحرى بالجواز وهم أقوياء، فتجرءوا عىل الجواز، وقد ترك البحر رهــوا 
  ):۲۴: ۴۴( »َو اتْرُِك الْبَْحَر رَْهواً إِنَّهُْم ُجنٌْد ُمْغرَقُونَ «ك� اوحى ّهللا ملوىس: 

  لرهو هو الساكن املستوي بطريق يبس، فل� دخلوا كلهم غرقوا أجمع�:و ا
) حيث تدل أن ۶۶: ۲۶(»َو أَزْلَْفنا ثَمَّ اآلَْخِريَن. َو أَنَْجيْنا ُموىس َو َمْن َمَعُه أَْجَمِعَ�. ثُمَّ أَْغرَقْنَا اآلَْخِرينَ «

َو جاَوزْنــا «بنــو إرسائيــل البحــر:  إغراقهم كان بعد إزالفهم وجمعهم يف البحر أجمع�، وبعد ما جاوز
: ۱۰(»آَمنْــُت ..بِبَِني إِْرسائِيَل الْبَْحَر فَأَتْبََعُهْم فِْرَعْوُن َو ُجنُودُُه بَْغياً َو َعْدواً َحتّى إِذا أَْدَركَُه الَْغرَُق قــاَل 

۹۰.(  
وىس أَْربَِعَ� لَيْلًَة ثُمَّ أتبعوهم عدوا برسعة ليدركوهم فأدركهم العرق قبل أن يدركوهم! َو إِذْ واَعْدنا مُ 

ُكْم تَْشُكرُوَن  ۵۱اتََّخْذتُُم الِْعْجَل ِمْن بَْعِدِه َو أَنْتُْم ظالُِموَن    .۵۲ثُمَّ َعَفْونا َعنُْكْم ِمْن بَْعِد ذلَِك لََعلَّ
حيث اخذه آل فرعون عن التــابوت »شجر -ماء«عربانية، كلمة مركبة تعني  »موشة«معرّب عن  »موىس«

لقته أمه يف اليم فوقف يف املاء ب� الشــجر أمــام القرصــ الفرعــو�، ففيــه تلميحــة طريفــة إىل الذي أ 
نيفا وعرشــين ألفــا  -بغية الحصول عليه وقتله -املعجزة الربانية يف إنجاء موىس بيد عدوه الذي قتل

  من أبناء بني إرسائيل!.
 األعىل، م� يدل عىل مــدى مراســه يف سورة، من البقرة اىل ۳۵مرة يف القرآن يف  ۱۳۶ »موىس«يأ� ذكر 

الدعوة واكرتاسه لها ومجابهاته وجاه عدّوه وبني إرسائيل الذين آذوه، أك� من كافة املرســل� اللهــم 
  .١إّال خاتم املرسل�

و هل كانت هذه املواعدة مرة هي أربع� ك� هو الالئح هنا، او مرت� أوالها ثالث� ثم العرش املتمم 
َو واَعْدنا «لألربع�، مواعدت� تلو بعض، فه� مع بعض مواعدة واحدة كاملة ك� يعرف من األعراف: 

  )۱۳۹: ۷؟ (»ْرشٍ فَتَمَّ ِميقاُت َربِِّه أَْربَِعَ� لَيْلًَة ..ُموىس ثَالثَِ� لَيْلًَة َو أَْ�َْمناها بِعَ 
و لألربع� مواقف مجيدة يف مختلف الحقول، يف الحق ان آيتي املواعدة تتجاوبان يف �ام املواعــدة، 

َو «وأن ثالث� األوىل التستقل عن األربع�، حيث العرش مكملــة لهــا، وإن كانــت كأنهــا هــي البدايــة 
 ٢-البــداء ّ� يف التكميــل -فإنها ثالثون يف صيغة التعب� امتحانا لبنــي إرسائيــل »وىس ثَالثَِ� ..واَعْدنا مُ 

                                                        
�ّـ�  ��� �� ���� ���ه ���� ���� ا�� ����� دون ��� ا���ـ��� او -ا���� -.��� ���� ا��� ��� ����� ��ٔ��ف ���ب: ا����ل١ ا���ـ�ة إ

.����� 

 
�� آ�� ا��ٔر���� ��ل: ��ن �� ا����  ا����م �������� �� ����� ا������ �� ���� �� ���� �� أ�� ����   - ٩٧: ١.����� ا�����ن ٢

ا ��� ����ت ر�� ا��ول وا��ٓ�� أر���� ���� أ��ل �� ��ن �� ا���� وا������ ����ت ���� �����ن وا������ ������ ���� �� ��ا ا��ّ� ��اد ���

 ا���� وا������ �� ���� �����اء؟ ان ��ا إ�ّ� ا����ق!
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حتى إذا تأخر موىس لحد األربع� أهم باقون عىل إ�ان أم هــم مكــذبون مــوىس ومكــذبون ّهللا كــ� 
  وطه. فعلوا والتفصيل إىل األعراف

نعمة ثالثة بإنزال التوراة عىل مــوىس و�شــهد مــن منتخبــيهم جانــب الطــور  -هنا -و هذه املواعدة
) مواعدة ۸۰: ۲۰( »يا بَِني إِْرسائِيَل قَْد أَنَْجيْناكُْم ِمْن َعُدوِّكُْم َو واَعْدناكُْم جانَِب الطُّوِر اْألَْ�ََن ..«األ�ن: 

  .السالم عليهلهم ضمن ما ملوىس  
الذي صنعه السامري »اتََّخُذوا الِْعْجَل «لكنهم وهم ب� نعمت�: اإلنجاء من آل فرعون، وإنزال التوراة و 

: بعد موىس حيث غاب عنهم اىل ميقات ربه وملا يتم او يرجع »ثُمَّ اتََّخْذتُُم الِْعْجَل ِمْن بَْعِدهِ «فعبدوه: 
  .»ْم أَنُْفَسُكْم بِاتِّخاِذكُُم الِْعْجَل إِنَُّكْم ظَلَْمتُ «: أنفسكم »َو أَنْتُْم ظالُِمونَ «
  رشط التوبة بعد ان تقتلوا أنفسكم: »ثُمَّ َعَفْونا َعنُْكْم ِمْن بَْعِد ذلَِك «
  .»َعَفْونا ... لََعلَُّكْم تَْشُكرُونَ « -»فَتُوبُوا إِىل باِرئُِكْم فَاقْتُلُوا أَنُْفَسُكمْ «

  ثم ونتيجة املواعدة األربع�:
). وهدي إيتاء الكتاب والفرقان هو أهم النعم ۵۳نا ُموَىس الِْكتاَب َو الُْفرْقاَن لََعلَُّكْم تَْهتَُدوَن (َو إِذْ آتَيْ 

يقابل الفرقان، م� يدل عىل انه غ�ه، وحقا ان الفرقان وهــو  -التي أنعم عليكم، هنا الكتاب: التوراة
ا من كتابات الوحي إّال القرآن، فانه كتاب الربهان املفرق ب� الحق والباطل، ليس هو التوراة وال غ�ه

َشْهُر رََمضاَن الَِّذي أُنْزَِل ِفيِه الُْقرْآُن «وفرقان السواه.فال نجد آية تصف كتاب وحي بالفرقان إّال القرآن: 
التَّــْوراَة َو َو أَنـْـزََل «) وقد يختص باسم الفرقــان: ۱۸۵:) ۲( »ُهدًى لِلنّاِس َو بَيِّناٍت ِمَن الُْهدى َو الُْفرْقانِ 

. فالقرآن هو كتاب ترشيع وهو ») (تَبارََك الَِّذي نَزََّل الُْفرْقاَن عَىل َعبِْدهِ ۴: ۳(»اْإلِنِْجيَل ... َو أَنْزََل الُْفرْقانَ 
فرقان، يفرق ب� الحق والباطل جملة وتفصيال، وما هكذا سائر كتب الوحي، وال سي� بعــد تحرّفهــا، 

  تبهم فرقانا يدل عىل رسالتهم ووحيهم كموىس وهارون وارضابه�:ولقد أو� املرسلون مع ك
) وقد يكون التــوراة هنــا ضــياء ۴۸: ۲۱( »َو لََقْد آتَيْنا ُموىس َو هاُروَن الُْفرْقاَن َو ِضياًء َو ِذكْراً لِلُْمتَِّق�َ «

لََعلَُّكــْم «ن: وذكرا عىل ضوء الفرقان: اآليات التسع التي أو� مــوىس، حيــث يهتــدى بالكتــاب والفرقــا
  .»تَْهتَُدونَ 

ثم الفرقان درجات من فرقان الرســاالت عــىل درجاتهــا ويف درجاتهــا، وهــي املعجــزات، ومــن فرقــان 
) او فرقان الحرب املنترصــة ۲۹: ۸( »يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن تَتَُّقوا ّهللاَ يَْجَعْل لَُكْم فُرْقاناً «التقوى اإل�ان: 

  بنرص ّهللا:
) ففي كــل ميــدان ۴۱: ۸(»ْن كُنْتُْم آَمنْتُْم بِاّ�ِ َو ما أَنْزَلْنا عَىل َعبِْدنا يَْوَم الُْفرْقاِن يَْوَم الْتََقى الَْجْمعانِ إِ «

  من معرتكات الحق والباطل فرقان ك� يناسب حقولها.
ا ْم أَنُْفَســُكْم بِ تِّخــاِذكُُم الِْعْجــَل فَتُوبـُـوا إِىل بــاِرئُِكْم فـَـاقْتُلُوا َو إِذْ قاَل ُموىس لَِقْوِمِه يا قَْوِم إِنَُّكــْم ظَلَْمــتُ

). نعمة خامسة �ن بها ۵۴أَنُْفَسُكْم ذلُِكْم َخْ�ٌ لَُكْم ِعنَْد باِرئُِكْم فَتاَب َعلَيُْكْم إِنَُّه ُهَو التَّّواُب الرَِّحيُم (
سبيل التوبة، فإنها خ� عليهم، وترى كيف يكون حمل القتل ألنفسهم نعمة؟ إنها نعمة حيث هي يف 

  من حياة اللعنة الدائبة يف وصمة اتخاذ العجل.
َو ما ظَلَُمونا َو لِكْن «إلها تعبدونه، وليس ّهللا هو املظلوم:  ».. إِنَُّكْم ظَلَْمتُْم أَنُْفَسُكْم بِاتِّخاِذكُُم الِْعْجَل «

وّهللا الينتقص منــه يشء ذاتــا أو صــفات أو ) حيث الظلم هو االنتقاص ۵۷: ۲(»كانُوا أَنُْفَسُهْم يَظْلُِمونَ 
وإ�ا الظلم االنتقاص راجع إىل الظا� نفسه، حيــث يخــرج عــن »ال يتغ� بانغيار املخلوق�«ف  -أفعاال
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مستوى العدل، مه� انتقص غ�ه من الخلق يف الظلم املتعــدي إلــيهم، وال تجــد آيــة تلمــح بــأن ّهللا 
  واه.يظلم، وإ�ا هو لغ� ّهللا نفسه أم س

َْك لَظُلٌْم َعِظيمٌ «و حيث  إنها قد ترد وال تقبــل يف  -وال سي� من املرتد عن فطرة -فالتوبة عنه »إِنَّ الرشِّ
  ء عظيم. الظاهر مه� قبلت يف الباطن، وقد تقبل ك� هنا ولكنه بعب

او ... الن الربء هو التخلص عن »بكمر «او  »خالقكم«او  »ّهللا «دون  »إِىل باِرئُِكمْ «وملاذا  »فَتُوبُوا إِىل باِرئِكُمْ «
مرض او عيب او اي نقص، فاملريض املعيب املنتقص بالخروج عن حكم الفطرة يجــب عليــه التوبــة: 

ُهــَو ّهللاُ الْخــالُِق الْبــاِرئُ الُْمَصــوُِّر «اىل من برءه إذ خلقه حتى يربئه بعــد نقصــه بظلمــه، ف  -الرجوع
صور ما برء، ومن برءه بــراءة الفطــرة يف يراعــه التوحيــد،  ) حيث خلق ثم برء ما خلق ثم۲۴: ۵۹(»..

فحيث تخلف عبدة العجل عن هذه الرباءة، فتوبتهم هي الرجوع اىل البارئ ل�جعهم اىل هذه الرباءة 
التي افتقدوها بكل غباوة، إذ عبدوا العجل الذي يرضب به املثل يف الغباوة، فأصبحوا أحمق وأغبــى 

. وألنهم قتلوا روح التوحيد وفطرته �ا اســتهوته أنفســهم األمــارة الغبيــة، من العجل يف هذه العبادة
  فليقتلوا أنفسهم قتال بقتل حتى يحيوا حياة طيبة جديدة.

: أنتم الذين اتخذتم العجل إلها تعبدون، فإ�ــا هــم املــأمورون أن يقتلــوا أنفســهم »فَاقْتُلُوا أَنُْفَسُكمْ «
دون من � يظلم حيــث � يتخــذ العجــل، خالفــا لــبعض مــا حيث ظلموا أنفسهم باتخاذهم العجل، 

  .١يروى
ا بنفسه؟ وإنه إبادة لهم أجمع فمن يبقى إذا حتى و ترى انهم أمروا ان يقتل كل واحد نفسه انتحار 

  يتاب عليه لو أنهم ائتمروا كلهم؟ أم كيف يتاب عىل املتخلف� عن أمر االنتحار لو � يأ�روا كلهم.
  أو أنهم أمروا أن يقتلوا في� بينهم، كل يقتل من تناله يده أيا كان؟

  !.»فَاقْتُلُوا أَنُْفَسُكمْ «فكيف يعرب عن ذلك ب 
الحق إن ذلك قتل ألنفسهم يف زوايا ثالث: أن يقتل كّل نفســه الطائشــة بعبــادة العجــل، فيعــرض  يف

قــتال  ٢نفسه للقتل يف معرتك القتال في� بينهم، ويقتل من هو كنفسه أبــا أو ابنــا أو أخــا أو أيــا كــان
لنفسه يف هذه الزوايا الثالث توبة اىل البارئ فتوبة منه عليهم، وإنه لتكليف شــاق مرهــق مريــر، أن 

أ�ا يقتل نفسه برضاه، ك� ويقدم نفسه ويعرضه ليقتله أخوه، وه� يتطلبان قتل يقتل األخ أخاه، فك
النفس األمارة بالسوء يف رأس الزاويــة، ولكنــه مــن وراء هــذا اإلرهــاق تربيــة لتلــك الحالــة البئيســة 

من الخوارة، التعيسة املنهارة التي تنهار إىل جحيم عبادة العجل، وبعد ما ترى من آيات ّهللا البينات 

                                                        
أ���� ان �����ا ���� �������ا و����ا أ������ ���ء ��رون ����� ��� أ��ـ� ��ـ� �ـ�  ا����م ����.������ ا�����: روي: ان ����  ١

 ��� ا������ و��� ��� ا����� ���دة ���.����وا ا���� و���� ا����ر ا������ و����ا �������� ���� ����ا ����� أ��� ��ب ا��ّ� 

�� ا����م ا�����ي �� ا��ٓ��: و���� �� �� ���� ا���� �� ���ه أ��ل و��� ��دودان ������� ا��ٓ�� وا�����ل  ٩٨: ١و�� ����� ا�����ن 

 و�� ���ه ا��ٓ��. ا����م ������ ا���وي �� ���  

 
اء إذ ����ا أ��رب ا���� ا�� ���� ا�����ن ���� �� - ��� ا�����ن ���� وا��ة -.أ����� ��� ����� �� أ������ ك: �� ����وا ا٢�����ٔ

 وأ������. - �����ا ��� أ����� - أ�� ��ن، و�����: �� �� إذ ������ه �� ا�����ن وا�����ت ��ٔ����� ���ا

 



 17

  .»فَاقْتُلُوا أَنُْفَسُكمْ «فرق البحر أم ماذا؟ فلئووا هذه الرضيبة الفادحة الكادحة: 
من أن تظلوا مرتكس� يف ح�ة االرتــداد والضــالل، أو نــادم� تــائب�  »ذلُِكْم َخْ�ٌ لَُكْم ِعنَْد باِرئُِكمْ «و 

جل الدائبة لو � تقدموا هــذه دون تقديم لرشيطة التوبة، عائش� عجالة الحياة يف وصمة عبادة الع
  : ملن يتوب ويسرتحم ك� ئور.»إِنَُّه ُهَو التَّّواُب الرَِّحيمُ «بعد ما تبتم إليه هكذا  »فَتاَب َعلَيُْكمْ «الرضيبة: 

و قد تاب عىل القاتل� واملقتول� سواء *، إذ حققوا امر ّهللا في� بينهم سواء، حيث قتل من قتل بأمر 
  قتل بأمر ّهللا، مقدم� عىل هذا القتال يف زواياه الثالث.ّهللا، وقتل من 

و إن هذه منقبة لهٔواء حيث اقتتلوا هكذا بأمر ّهللا تفدية يف التوبة إىل ّهللا، ك� ويندد باملنافق� من 
ِو اْخرُُجوا ِمْن ِديارِكُْم مــا َو لَْو أَنّا كَتَبْنا َعلَيِْهْم أَِن اقْتُلُوا أَنُْفَسُكْم أَ «املسلم� حيث اليفعلونه إّال قليال: 

  ).۶۶: ۴( »فََعلُوُه إِّال قَلِيٌل ِمنْهُْم َو لَْو أَنَّهُْم فََعلُوا ما يُوَعظُوَن بِِه لَكاَن َخْ�اً لَُهْم َو أََشدَّ تَثِْبيتاً 
 و توبة املرتد عن فطرة تقبل عندنا بقتله، ك� قبلت من هٔواء، مه� اختلفت شاكلته، حيــث إنهــا يف

  بني إرسائيل كانت بأمر خاص وأصعب م� عندنا وأن�!.
) ثـُـمَّ ۵۵َو إِذْ قُلْتُْم يا ُموىس لَْن نُٔوِمَن لََك َحتّى نََرى ّهللاَ َجْهــرًَة فَأََخــَذتُْكُم الّصــاِعَقُة َو أَنـْـتُْم تَنْظـُـرُوَن (

  ).۵۶بََعثْناكُْم ِمْن بَْعِد َمْوتُِكْم لََعلَُّكْم تَْشُكُروَن (
  سادسة لهم ان بعثوا بعد موتهم بصاعقة العذاب الهون وهم ينظرون. نعمة

فََقــْد َســأَلُوا ُمــوىس أَكـْـَربَ ِمــْن ذلـِـَك فَقــالُوا أَرِنـَـا ّهللاَ َجْهــرًَة «و لقد كان سٔول الرٔوة قبل اتخاذ العجــل: 
) أ ترى أن الــذين ۱۵۳: ۴(»ما جاَءتُْهُم الْبَيِّناتُ فَأََخَذتُْهُم الّصاِعَقُة بِظُلِْمِهْم ثُمَّ اتََّخُذوا الِْعْجَل ِمْن بَْعِد 

سألوا الرٔوة هم الذين عبدوا العجل؟ كأنهم هــم كــ� تقــول هــذه اآليــة! ولكــنهم الســبعون الــذين 
َو اْختاَر ُموىس «اختارهم موىس مليقات ربه حيث سألوا الرٔوة، ومن بعده عبد الباقون عجل السامري: 

) * و� يكن امليقات إّال واحدا ك� تلمــح ۱۵۵: ۷( »لِِميقاتِنا فَلَّ� أََخَذتُْهُم الرَّْجَفُة .. قَْوَمُه َسبِْعَ� َرُجًال 
مهــ� اختلفــا يف  -، فألن عبادة العجل وسئوال الرٔوة ه� من باب واحد يف تجســيم اإللــه»ميقاتنا«له 

ألن الشيمة يف  آله و عليه هللا صىلنبي  نسبا معا إليهم جميعا، ك� وينسبان إىل املوجودين منهم زمن ال -تعيينه
األخالف هي نفسها يف األسالف، والشكيمة هي نفس الشكيمة، طبيعة جاسية التٔون إّال باملحسوس.و 
ألن سئوال الروية كان أخف وطأة من عبادة العجل، كانت عقوبته كــذلك أخــف منهــا، حيــث أوالء 

عث ملن قتلوا، وعّل القاتل منهم ترّجــى ليتــه املقتــول قتلوا بالصاعقة ثم بعثوا، وهٔواء تقاتلوا دون ب
  لعظم املشهد وهول املطلع.

فإطالل فرتة اإلذالل الفرعو� أفسد من فطرتهم اليشء الكث�، الذل الــذي ينشــئه الطغيــان الطويــل 
الطويل، تحطي� للفضائل وتحليال للفواضل، وغرسا للرذائل، واستخذاء تحت رحمة الجّالد، ثم �ــردا 

عد رفع السوط، وتبطرا ح� النّهمة بالنعمة، عىل ما كانوا عليه من حــب املــادة، وصــالبة العقيــدة ب
  والح�قة العميقة.

و لكن ّهللا تعاىل �هلهم دون أن يهملهم، ففي كل مرة مــن تهريــف او تجــديف تــدركهم رحمــة ّهللا 
مَّ بََعثْنــاكُْم ِمــْن بَْعــِد َمــْوتُِكْم ثـُـ«وتوهب لهم فرصة الحياة لعلهم يشكرون فال يهرفون �ا اليعرفــون: 

  .»لََعلَُّكْم تَْشُكرُونَ 
و يف هذا البعث رجعة اىل الحياة الدنيا دليل قاطع المرّد له عىل إمكانية الرجعة وقوعا في� بعد ك� 

ه وك� يف آيات اخرى تبعث ج�عات بعد موتهم *.ثم ويف هــذ السالم عليهنعتقده يف دولة القائم املهدي  
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اآلية داللة باهرة عىل امتناع رٔوة ّهللا جهرة، فلو أمكنت � يستحق طالب الرٔوة ملزيد اال�ــان عقوبــة 
ــ�ِء فََقــْد َســأَلُوا «وتنديدا، و� يك ذلك منهم ظل�:  يَْسئَلَُك أَْهُل الِْكتاِب أَْن تُنَزَِّل َعلَيِْهْم كِتاباً ِمَن السَّ

) و� يك كذلك استكبارا ۱۵۳: ۴(»وا أَرِنَا ّهللاَ َجْهرًَة فَأََخَذتُْهُم الّصاِعَقُة بِظُلِْمِهمْ ُموىس أَكَْربَ ِمْن ذلَِك فَقالُ 
نُْفِسِهْم َو َو قاَل الَِّذيَن ال يَْرُجوَن لِقاَءنا لَْو ال أُنِْزَل َعلَيْنَا الَْمالئَِكُة أَْو نَرى َربَّنا لََقِد اْستَْكَربُوا ِيف أَ «وعتوا: 
ا كَِب�اً َعتَْوا ُعتُ  لَْن تَراِ� «) البالنسبة للناس العادي� فحسب بل والنبي� كذلك ك� يف موىس: ۲۱: ۲۵(»و�

  اضافة اىل سائر الدالالت القرآنية والعقلية التي تحيل الرٔوة البرصية جهرا يف كافة العوا�. »..
ُكُم الَْمنَّ  لْوى كُلُوا ِمْن طَيِّباِت ما َرزَقْناكُْم َو ما ظَلَُمونا َو لِكْن  َو ظَلَّلْنا َعلَيُْكُم الَْغ�َم َو أَنْزَلْنا َعلَيْ َو السَّ

) نعمة سابعة سابغة إذ كانوا يف التيه * نتيجة عصيانهم حيث � يــدخلوا ۵۷كانُوا أَنُْفَسُهْم يَظْلُِموَن (
َل فَإِنَّها ُمَحرََّمٌة َعلـَـيِْهْم قا«األرض املقدسة التي كتب ّهللا لهم فارتدوا عىل أدبارهم فانقلبوا خارسين .. 

): (.. َو ظَلَّلْنا َعلَيِْهُم الَْغ�َم َو أَنْزَلْنا ۲۶: ۵( »أَْربَِعَ� َسنًَة يَتِيهُوَن ِيف اْألَرِْض فَال تَأَْس َعَىل الَْقْوِم الْفاِسِق�َ 
لْوى كُلُوا ِمْن طَيِّباِت ما َرزَقْناكُْم وَ  : ۷( »ما ظَلَُمونا َو لِكْن كــانُوا أَنُْفَســُهْم يَظْلُِمــونَ  َعلَيِْهُم الَْمنَّ َو السَّ

لْوى كُلُوا ِمْن طَيِّباِت ما َرزَقْنــ۱۶۰ اكُْم َو ) (َو واَعْدناكُْم جانَِب الطُّوِر اْألَْ�ََن َو نَزَّلْنا َعلَيُْكُم الَْمنَّ َو السَّ
  ).۸۱: ۲۰(»لِْل َعلَيِْه َغَضِبي فََقْد َهوىال تَطَْغْوا ِفيِه فَيَِحلَّ َعلَيُْكْم َغَضِبي َو َمْن يَحْ 

والغــ�م مــن الغــم: الســرت، وهــو  -إنــزال الســلوى -إنزال املن -نعمة تضم نع� ثالث: تظليل الغ�م
ُق ) (َو يـَـْوَم تََشــقَّ ۲۱۰: ۲(»َهْل يَنْظُرُوَن إِّال أَْن يَأْتِيَهُُم ّهللاُ ِيف ظُلـَـٍل ِمــَن الَْغــ�مِ «اليحمل ماء أو ال�طر: 

�ُء بِالَْغ�ِم َو نُزَِّل الَْمالئَِكُة تَنِْزيًال  ) ثم وال تجد غ�مة يف آية �طــر وإ�ــا تغــم وتســرت، ۲۵: ۲۵( »السَّ
بخالف السحاب والغيم واملزن واملعرص فإنها هي التي �طر، وإن كانت كذلك تسرت، فقد كان الغ�م 

  ّال شتاء حيث تلزمهم نور الشمس ونارها.يف أربع� التيه سرتة لهم من الشمس دائبة، اللهم إ 
 -و إنها لنعمة كربى حيث يراعيهم ربهم بها يف الصحراء الجرداء، يقيهم هج�هــا بــالغ�م، وجــوعهم

  بطيبات من الغذاء الجهد فيها وال عناء. -حيث هم منقطعون عن مواد الغذاء
هم وسلوى يتسلون به، مثلث النعم غ�م يظلهم من الهاجرة التي كانت تفور بالنار، ومّن �ن به علي

السابغة رغم ما لهم من سوء الحال والسابقة. وترى ما هو املن وما هي السلوى اللذان رزقــوه� يف 
  التيه؟

ذكره� يف موضع االمتنان دليل عىل أنه� � يكونا من أرزاق التيه كّرب من الرباري، وقد يلمح إنزاله� 
تش� إىل أنه� أو أحده� مجموعة طيبــات دون »طَيِّباِت ما َرزَقْناكُمْ «و إلتيانه� من الس�ء، ك� »إىل«

إذ قد يعنــي النــوع  »لَْن نَْصِربَ َعىل طَعاٍم واِحدٍ «لون أو لون� من األكل، وال تنافيها الوحدة يف قولهم: 
  .»ِسها َو بََصلِهاِمْن بَْقلِها َو قِثّائِها َو فُوِمها َو َعدَ «الواحد عىل طيبته كلّه، وهم تهّوسوا 

، أو أن املن ما �ن به من طعام وهو الطيبــات، »طيبات«فهل ه� اثنان: من وسلوى: طيبان؟ وهناك 
والسلوى ما يتسىل بها نفسيّا؟ النص يف القرآن او ظاهر يفرسه� إّال قدر ما فّرس: أنه أو أنه� طيبات 

  انت عىل أشجار.ليس من رزق األرض املعتاد، بل هي منزّلة الس�ء وإن ك
* الأنها فقط هي املن، وهي �رة بيضاء كالشحم  »الك�ه من املن وماءها شفاء للع�«و قد يروى أن 

تنبت من األرض يقال لها شحم األرض، فنزولها إذا هو ك�ة إنباتها يف التيه تقّصدا ألصحاب التيه، ك� 
 * او ما كان ينزل عليهم بالليل فيقع عىل * او يشء كان يسقط عىل شجرة الرتنجب� »الرتنجب�«ومنها 

النبات والشجر والحجر فيأكلونه * وجملة القول هنا أن ليس يشء م� ذكر او يذكر * هو املن فقط، 
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وهــي كلهــا »ما �ن بــه علــيهم يف التيــه مــن األكــل«إذتعنيها لغته، وإ�ا هي مصاديق عدة من املن: 
نها نازلة من علّو الرحمة، والس�وي منها نازلة من عل ك� هي نازلــة فاألريض م »طَيِّباِت ما َرزَقْناكُمْ «

  برحمة، فه� إذا نازالن من عل أيا كان.
ثم السلوى هي يف األصل ما يتسىل به ومنه الّسلوان والتسيل، وإذا كــان املــن منــة الغــذاء البدنيــة، 

� يــٔوّن ويســّىل الــروح، وهــ� فالسلوى إذا هي الغذاء النفسية، فاألّول يصلح ويصحح البــدن، والثــا
  »نعمتان مجهولتان الصحة واألمان«

و الط� الس�� الذي جاء تفس�ا للسلوى هو من املن، فان السلوى لغويا التعني ط�ا أم شيئا خاصا، 
وقد يكون الس�� سلوى يف املن يسيل الذائقة بلحمه امللّذ ب� سائر املّن، الأنه هو السلوى والسلوى 

  الس�� *. -طفق -هي
من املن، عىل الســلوى الط�نينــة، حيــث التطيــب الطيبــات عــىل غــ�  »كُلُوا ِمْن طَيِّباِت ما َرزَقْناكُمْ «

  بل وال مّن إال بالسلوى. -ط�نينة، فال طيبات يف املنّ 
هم نعــم ّهللا التــي : إنهم ظلموا أنفسهم بكفــرهم وكفــران»َو ما ظَلَُمونا َو لِكْن كانُوا أَنُْفَسُهْم يَظْلُِمونَ «

 -إىل ســائر الــنعم -كانت تنزل عليهم ترتى، وال سي� يف صحراء التيه القاحلة الجرداء، حيث ســقاهم
  عيون املاء:

  الَْحَجــرَ َو قَطَّْعناُهُم اثْنَتَْي َعْرشََة أَْسباطاً أَُم�ً َو أَْوَحيْنا إِىل ُموىس إِِذ اْستَْسقاُه قَْوُمُه أَِن اْرضِْب بَِعصاَك «
بَُهْم َو ظَلَّلْنا َعلَيِْهُم الَْغ�َم َو أَنْ  زَلْنا َعلَيِْهُم الَْمنَّ فَانْبََجَسْت ِمنُْه اثْنَتا َعْرشََة َعيْناً قَْد َعلَِم كُلُّ أُناٍس َمْرشَ

لْوى كُلُوا ِمْن طَيِّباِت ما َرزَقْناكُْم َو ما ظَلَُمونا َو لِكْن كانُوا أَنُْفَسُهْم يَظْلِ    ).۱۶۰: ۷( »ُمونَ َو السَّ
أ تراهم بعد كل ذلك شكروا، كال! إنهم ظلموا حيث خالفوا أوامر ّهللا إىل غ�ها، ولكن كانوا أنفســهم 

  يظلمون، ومن مظاملهم:
داً َو قُولُوا ِحطٌَّة نَْغِفــْر  َو إِذْ قُلْنَا اْدُخلُوا هِذِه الَْقْريََة فَُكلُوا ِمنْها َحيُْث ِشئْتُْم َرَغداً َو اْدُخلُوا الْباَب ُسجَّ

َل الَِّذيَن ظَلَُموا قَْوًال َغْ�َ الَِّذي قِيــَل لَُهــْم فَأَنْزَلْنــا َعــَىل ۵۸لَُكْم َخطاياكُْم َو َسنَِزيُد اْلُ◌مْحِسِنَ� ( ) فَبَدَّ
�ِء ِ�ا كانُوا يَْفُسُقوَن (   ).۵۹الَِّذيَن ظَلَُموا رِْجزاً ِمَن السَّ

هم بعد ما تاهوا يف األرض أربع� سنة لتخلّفهم عن أمر ربهم بــدخول بيــت ل »َو إِذْ قُلْنَا«نعمة ثامنة: 
وا َعــىل «املقدس بعد خروجهم عن مرص:  َسَة الَّتِي كَتََب ّهللاُ لَُكْم َو ال تَرْتَدُّ يا قَْوِم اْدُخلُوا اْألَرَْض الُْمَقدَّ

يَن. قالُوا يا ُموىس إِنَّ ِفيه ا قَْوماً َجبّاِريَن َو إِنّا لَْن نَْدُخلَها َحتّى يَْخُرُجوا ِمنْها فَإِْن أَْدبارِكُْم فَتَنَْقلِبُوا خاِرسِ
الْبــاَب فـَـإِذا يَْخرُُجوا ِمنْها فَإِنّا داِخلُوَن. قاَل َرُجالِن ِمَن الَِّذيَن يَخافُوَن أَنَْعَم ّهللاُ َعلَيِْهَ� اْدُخلُوا َعلَــيِْهُم 

ُموُه فَإِنَُّكْم غالِبُوَن َو  َعَىل ّهللاِ فَتَوَكَّلُوا إِْن كُنْتُْم ُمٔوِمِنَ�. قالُوا يا ُموىس إِنّا لَْن نَْدُخلَها أَبَداً ما داُموا َدَخلْتُ
رُْق بَيْنَنــا ِفيها فَاذَْهْب أَنَْت َو َربَُّك فَقاتِال إِنّا هاُهنا قاِعُدوَن، قاَل رَبِّ إِ�ِّ ال أَْملُِك إِّال نَْفِيس َو أَِخي فَافْ 

 الَْقــْوِم  الَْقْوِم الْفاِسِقَ�. قاَل فَإِنَّها ُمَحرََّمٌة َعلَيِْهْم أَْربَِعــَ� َســنًَة يَتِيُهــوَن ِيف اْألَرِْض فـَـال تـَـأَْس َعــَىل َو بَْ�َ 
  ).۲۶: ۵( »الْفاِسِق�َ 

هِذِه  قُلْنَا اْدُخلُوا«فبعد ما تاهوا يف األرض هذه السن�، وأنعمنا عليهم فيها بطيبات وانتهى أمد التيه 
َو إِذْ قِيَل لَُهُم اْسُكنُوا هِذِه الَْقْريََة َو كُلُوا «: األرض املقدسة التي كتب ّهللا لكم دخوال للسكنى: »الَْقْريَةَ 

داً نَْغِفْر لَُكْم َخِطيئاتُِكْم َسنَِزيد   ِمنْها َحيُْث ِشئْتُْم َو قُولُوا ِحطٌَّة َو اْدُخلُوا الْباَب ُسجَّ
�ِء ِ�ا كْلُ◌مْحِسِنَ�. فَ  َل الَِّذيَن ظَلَُموا ِمنُْهْم قَْوًال َغْ�َ الَِّذي قِيَل لَهُْم فَأَْرَسلْنا َعلَيِْهْم رِْجزاً ِمَن السَّ انُوا بَدَّ
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  )۱۶۲: ۷( »يَظْلُِمونَ 
.  

أمروا أن يدخلوا باب القدس ســجدا ويقولــوا حطــة، وتــرى كيــف �كــن الــدخول ســجدا والســجدة 
  عىل األرض ولزامه السكون، والدخول هو حركة امليش فكيف السجود؟.املعروفة هي وضع الجبهة 

إن قرينة الدخول الحركة تحّول السجود عن الساكن منه إىل غاية الخضوع حالة الحراك يف الدخول، 
أن يركعوا يف دخولهم قدر املستطاع، حيث �كنهم امليش حالته، فال يعني السجود إال غاية الخضوع، 

أَنَّ ّهللاَ يَْسُجُد لَُه َمــْن «ما لها من هيئة تناسبها عىل كونها غاية الخضوع حالها، وك� ولها يف كل حقل 
َوابُّ َو كَِثــ َجُر َو الــدَّ ْمُس َو الَْقَمُر َو النُُّجوُم َو الِْجباُل َو الشَّ �واِت َو َمْن ِيف اْألَرِْض َو الشَّ ٌ� ِمــَن ِيف السَّ

  ).۲۲:۱۸(»ِه الَْعذاُب ..النّاِس َو كَِثٌ� َحقَّ َعلَيْ 
اْدُخلُوا الْباَب «أ ترى أنها تسجد ّ� عىل هيئة سواء؟ وإ�ا حالة خاشعة سواء يف مداها، فكذلك يفرس 

داً    خّشعا ّ� حيث تدخلون بيت ّهللا، وألن ّهللا أدخلكم األرض التي كتب لكم. »ُسجَّ
داً «قرية القدس، دخوال يف  »اْدُخلُوا هِذِه الَْقْريَةَ «فهنا دخوالن:  دخــوال يف القــدس  »َو اْدُخلُوا الْباَب ُسجَّ

نفسه: البيت املقدس من باب خاص وهو املعروف اآلن بباب حطة، وعلّها الباب الثامن أو التي كان 
  يصيل إليها موىس.

الباب ســجدا  وألن غفر الخطايا فّرع عىل قول حطة ك� فّرع عىل دخول »َو قُولُوا ِحطٌَّة نَْغِفْر لَُكْم ..«
تعني حّط الخطايا، أن يستغفروا ربهم ل� يحط عنهم خطايا من كــان  »حطة«كجزاء له�، نعرف أن 

: كيفية مــن »حطة«منهم مخطئ�، وأن يزيد يف درجات من كانوا محسن�. فهم � ئوروا فقط بالقول 
بكيفية خاصــة يتقــدمها الحط، كلمة مفردة التعني كالما يفيد معنى! وإ�ا طلبا النحطاط خطاياهم 

الدخول سجدا، ل� تتكيف جوارحهم وألسنتهم ومعها قلوبهم بعبــاد منحطـّـ� أذالء حــ� يــدخلون، 
  شكرا ملا أنعم عليهم والت�سا لحط خطاياهم *.

بنفس اللغة وهــي عربيــة وهــم عربيــون، بــل مــا يفيــد  »حطة«فال يصح القول: أنهم أمروا أن يقولوا 
  المية التامة بعربيتهم.معناها يف كيفيتها الك

فك� أن سجدتهم كانت غ� السجدة املعروفة، كــذلك حطــتهم كانــت غــ� هــذه الحطــة يف صــيغة 
  التعب�، وإ�ا معنى الحطة ومعنى السجدة ك� يناسب حالهم ومقالهم.

  ولكن: -�من كان منكم محسن »َو َسنَِزيُد اْلُ◌مْحِسِن�َ «ان كنتم مخطئ�  »نَْغِفْر لَُكْم َخطاياكُمْ «
َل الَِّذيَن ظَلَُموا قَْوًال غَْ�َ الَِّذي قِيَل لَهُمْ « خاصة، الهم بأجمعهم، حيث كان فيهم  »الَِّذيَن ظَلَُموا«..  »فَبَدَّ

  .»َو َسنَِزيُد اْلُ◌مْحِسِن�َ «محسنون دخلوا الباب سجدا وقالوا حطة: 
أنهــم ج�عــة مــن الخــاطئ� إذ ظلمــوا  »لظــامل�ا«او  »املخطئــ�«بدال عن  »الَِّذيَن ظَلَُموا«و قد تلمح 

بتبديل القول غ� الذي قيل لهم، ظل� عىل خطيئتهم، الكل الخاطئ�، إذ تابعــت فرقــة مــنهم ســ�ة 
  املحسن�، ففعلوا ما فعلوا وقالوا ما قالوا، وتخلفت أخرى قدما اىل تخلفات اخرى:

َل الَِّذيَن ظَلَُموا قَوًْال َغْ�َ الَّذِ « ــ�ِء ِ�ــا كــانُوا فَبَدَّ ي قِيَل لَهُْم فَأَنْزَلْنا َعــَىل الَّــِذيَن ظَلَُمــوا رِْجــزاً ِمــَن السَّ
 -خاطئون ظاملون فاســقون -تائبون -) فهم إذا ثالث: محسنون۱۶۲: ۷( »ِ�ا كانُوا يَظْلُِمونَ « -»يَْفُسُقونَ 

  و� يكن الرجز إّال عىل اآلخرين.
اْدُخلُوا «فقط إىل غ�ه؟ دون تبديل لفعل:  »حطة«يعني تبديل قول  »يَل لَُهمْ قَْوًال َغْ�َ الَِّذي قِ «و ترى ان 
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داً  املوصوف بغ� الذي قيل لهم هــو  -هنا -؟ والفعل أصعب تحقيقا وأقرب تخلفا! إن قوال»الْباَب ُسجَّ
  فتبديل قوله: -فأّولها: قول ّهللا، فقد بدلوه اىل غ�ه: ما يغايره»بدل«مفعول ثان ل 

داً اْدخُ « دخولهم معاكسا، كأن يدخلوها زاحف� عىل أســتاههم * مقبلــ� لهــا بأدبــارهم  »لُوا الْباَب ُسجَّ
ال «قولة معاكسة كالقول  »قُولُوا ِحطَّةٌ «مه� كانوا راكع� ل� يعاكسوا امر ّهللا مستهزئ�. وتبديل قوله 

  . أما هيه؟»حنطة«او مستهزء ك  »حطة
عىل الظامل� منهم الفاسق� هو االضطراب حيــث تعنيــه لغتــه ومنــه و الرجز من الس�ء الذي أنزل 

رجز البع� إذا تقارب خطوها واضطرب لضعف فيها، والّرجز لتقارب أجزاءه، فرجزهم هو االضطراب 
 فَأَرَْســلْنا َعلـَـيِْهُم الطُّوفــاَن َو الَْجــراَد وَ «املتتابع املتقارب، وك� وأنزل عىل آل فرعون رجزا من الس�ء: 

الٍت ... َو لَّ� َوقََع َعلَيِْهُم الرِّْجُز قالُوا يا ُمــوَىس ادُْع لَنــا رَ  َم آياٍت ُمَفصَّ فادَِع َو الدَّ َل َو الضَّ بَّــَك ِ�ــا الُْقمَّ
) ومه� عرف رجز ۱۳۴: ۷( »َعِهَد ِعنَْدَك لَِنئْ كََشْفَت َعنَّا الرِّْجَز لَنُٔوِمنَنَّ لََك َو لَُ�ِْسلَنَّ َمَعَك بَِني إِْرسائِيَل 

آل فرعون ك� هنا � يعرف رجز بني إرسائيل إّال بوصفه العام: عذاب مضطرب متنــاوب ينــزل عــىل 
الذين فسقوا وظلموا دون أن يعرف قومية وال عنرصــية، عــىل آل فرعــون الظــامل� او بنــي إرسائيــل 

بَِعصاَك الَْحَجَر فَانَْفَجرَْت ِمنُْه اثْنَتا َعْرشََة َعيْنــاً الظامل� سواء! َو إِِذ اْستَْسقى ُموىس لَِقْوِمِه فَُقلْنَا اْرضِْب 
بُوا ِمْن ِرزِْق ّهللاِ َو ال تَْعثَْوا ِيف اْألَرِْض ُمْفِسِديَن ( بَُهْم كُلُوا َو اْرشَ   ).۶۰قَْد َعلَِم كُلُّ أُناٍس َمْرشَ

وجحيم الهاجرة تفور بالنار:  نعمة تاسعة هي إسقاءهم يف التيه يف صحراء جرداء الماء فيها وال كالء،
 الَْحَجــَر َو قَطَّْعناُهُم اثْنَتَْي َعْرشََة أَْسباطاً أَُم�ً َو أَْوَحيْنا إِىل ُموىس إِِذ اْستَْسقاُه قَْوُمُه أَِن اْرضِْب بَِعصاَك «

بَُهْم َو ظَلَّ  لْنا َعلَيِْهُم الَْغ�َم َو أَنْزَلْنا َعلَيِْهُم الَْمنَّ فَانْبََجَسْت ِمنُْه اثْنَتا َعْرشََة َعيْناً قَْد َعلَِم كُلُّ أُناٍس َمْرشَ
لْوى كُلُوا ِمْن طَيِّباِت ما َرزَقْناكُْم َو ما ظَلَُمونا َو لِكــْن كــانُوا أَنُْفَســُهْم يَظْلُِمــوَن. َو إِذْ قِيــَل لَ  ُهــُم َو السَّ

  ).۱۶۱: ۷(»اْسُكنُوا هِذِه الَْقْريََة ..
يلمح أنهم كانوا عطاىش يف قفر، اليف مدينة او قريــة، فهــو التيــه،  -لالعجازالطلبهم  -فاستسقاء قومه

فقد �ت لهم مربع النعم السابغة وهم يف التيــه »اْسُكنُوا هِذِه الَْقْريَةَ «وداللة ثانية أمرهم بعد ذلك: 
  حيارى، رغم أنهم تاهوا جزاء ع� تخلفوا من اقتحام القدس وفيها الع�لقة الجبارون.

نبجاس واإلنفجار مرتتبان تلــو بعــض، فلــ� رضب بعصــاه الحجــر انــبجس: انفراجــا أضــيق مــن ثم اال 
اإلنفجار، ثم انفجارا باثنتي عرشة عينا منبجسة عدد األسباط املقطّعة اثنتي عرشة أم�، حيث كــانوا 

لون عنــه، وهو إرسائيل املنسوبون إليه املتسلالسالم عليهيرجعون إىل اثني عرش سبطا عدد أحفاد يعقوب  
ــبَُهمْ «وهم رءوس القبائل اإلرسائيلية  حيــث عــّ� لكــّل خاصــة التعــدوهم إىل  »قَْد َعلَِم كُلُّ أُناٍس َمْرشَ

  سواهم، وقيل لهم:
بُوا ِمــْن ِرْزِق هللاِّ « َو ال تَْعثـَـْوا ِيف اْألَرِْض «أكــال مــن طيبــات املــّن ورشبــا مــن هــذه العيــون  »كُلُوا َو اْرشَ

كانت لهم نفسيات مفّككة وجبّالت متداعيــة هابطــة، آبيــة مــن االرتفــاع إىل مثــل حيث  »ُمْفِسِدينَ 
  األخالق األبيّة.

و أصل العثا شدة الفساد، فهو السعي يف شديد اإلفساد، فقــد يكــون الفســاد نتيجــة عــدم انضــباط 
 اليرام، النفس عن الحرام أحيانا ّما فهو من اللمم، وأخرى انضباط النفس غورا يف الحرام وخوضا في�
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وهنا النهي موّجه إىل  ١وثالثة تجنيدا للقوى لإلفساد وهو عثا اإلفساد وعيثه محسوسا وغ� محسوس
حالتهم الفعلية الرديئة: السعي يف عيث الفساد حالة اإلفساد، وهو غاية الطغيان والكفران رغم أنهم 

  نالوا من رحمة ّهللا غاية النعمة، واين نعمة من نقمة!.
دون  »الحجــر«ا منكرا أّي حجر؟ .. تعريف ثم ترى أ كان هذا الحجر خصيصا من حجر التيه؟ أم حجر 

وهــي  »بعىصــ حجــرا«ال »بَِعصاَك الَْحَجــرَ «دليل اإلختصاص، وك� ان عصاه عىص خاص:  »حجر«منّكره: 
: ۷) وثعبانا مبينــا (۱۰: ۲۷ص�ورتها جانا تهتز ( -تفج� العيون -عىص لها معجزاتها األربع: فلق البحر

) وقد كان موىس يتوكأ عليها ويهش بهــا عــىل غنمــه ولــه ۱۱۷: ۷( »أِْفُكونَ ) (فَإِذا ِهَي تَلَْقُف ما يَ ۱۰۷
  ).۱۸: ۲۰فيها مآرب اخرى (

و لزام هذا الحجر ان يكون من الكرب بقدر �كن ان تتفجر منه اثنتى عرشة عينا ترد مشاربها مئــات 
شارب شاسعة، فال اآلالف من بني إرسائيل دون تضايق وانتظار، او �انع واحتصار، بعيون واسعة، وم

فليكن حجرا »الجبل«ال»الحجر«�كن أن يكون حجرا صغ�ا يحمل، ك� اليكون جبال كب�ا، حيث النص 
كب�ا أيّا كان يف جبل أو غ� جبل حتى يستجيب طلب هكــذا انفجــار �شــارب فاســحة دون انتظــار 

  يثبت هنا اإلعجاز إّال يف انفجار العيون االثنتي عرشة: واحتصار، والنص
عىل صغره كحمــل بعــ�، هكــذا انفجــار  -ايضا -ان رضب موىس بعصاه الحجر، دون أن يحمل الحجر
  .٢رشبا لعرشات اآلالف املنقسمة إىل أسباط اثنى عرش

وىس لَْن نَْصِربَ َعىل طَعاٍم واِحٍد فَادُْع لَنا َربََّك يُْخرِْج لَنا ِمــّ� تُنِْبــُت اْألَرُْض ِمــْن بَْقلِهــا َو َو إِذْ قُلْتُْم يا مُ 
اً فـَـإِنَّ قِثّائِها َو فُوِمها َو َعَدِسها َو بََصلِها قاَل أَ تَْستَبِْدلُوَن الَِّذي ُهَو أَْد� بِالَِّذي ُهَو َخــْ�ٌ اْهِبطـُـوا ِمْرصــ 

لَُّة َو الَْمْسكَنَُة َو بأو بَِغَضٍب ِمَن ّهللاِ ذلَِك بِأَنَُّهْم كانُوا يَْكفُ  لَُكمْ  بَْت َعلَيِْهُم الذِّ ُروَن بآياِت ما َسأَلْتُْم َو ُرضِ
  ).۶۱ّهللاِ َو يَْقتُلُوَن النَِّبيَِّ� بَِغْ�ِ الَْحقِّ ذلَِك ِ�ا َعَصْوا َو كانُوا يَْعتَُدوَن (

عرشة كاملة م� أنعم ّهللا به عليهم وهم يكفرون ويقتلون ويعصون ويعتدون، ف  نعمة عارشة وتلك
لَُّة َو الَْمْسَكنَُة َو بأو بَِغَضٍب ِمَن ّهللاِ ..« بَْت َعلَيِْهُم الذِّ   .»ُرضِ
 باختيار، أن لن يرضوا �ــّن هللاّ  -هنا -تحيل صربهم، وطبعا إحالة »لن«ف  »لَْن نَْصِربَ َعىل طَعاٍم واِحدٍ «

ك� مضت تفس�ا للمن أم والسلوى، فوحدة الطعام »كُلُوا ِمْن طَيِّباِت ما َرزَقْناكُمْ «يف طيبات ما رزقهم: 
َو أَنْزَلْنا َعلَيُْكُم «التعني الوحدة العددية صنفا فإنه املّن: الطيبات، بل هي وحدة النهج بغيب نزوله: 

                                                        
.�� ���� ا���آن ان ا���� وا���� ����ر��ن ا�� ان ا���� ا��� �� ������ �� ا����د ا�����س وا���� ���� ��رك ���� ����� أ��ل: ١

 ا��ّول إذا ���وز ��ه ��� �� ا�����س. ا�����س، ��� و��� ا���� ��� ���� ��� ا�ٕ����د ��� ا�����س

 
إذا  ا��ـ��م ���ـ�.�� ���ب ���ل ا���� و���م ا����� �����ده ا�� أ�� ا���رود و �� �� ا���ا��� ا����و��� ������ �ـ�ل �ـ�ل ا�ـ� ���ـ�  ٢

و�� و�� ���� ��� ���ل  ا����م ������ج ا����� �� ��� ���دي ���د�� ا�� �� ����� ا�� ����� و�� ��ا����� ��� ��� ���� �� ���ان  

 آ�� رّوي ورو�� دوا��� ��� �����ا ا���� �� ��� ا�����. ����� ا�� ا����ت ��� ���ن ��� ��ن ����� ��� و�� ��ن ��

ذا ����ا ����ه ا���� ��� ا���ء وا���� و �� ا���ا�� وا���ا�� � � أ�� ���� ا���ا���� �� ���� �� ���� �� أ��� ���� و�� آ��ه: ��ٕ

������ روي، أ��ل: ���ا ا����� و ذ�� ا����وش �� ���� ا���ت ����ة �� ���� إ���� ا��ٓ��  - دا��� ��� ��ن ����� ��� و�� ��ن 

 وا��ّ� ا���.
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لْوى  وأتعابها وأشغابها، مستبدل� الذي هو أد� بالذي هو خ� بعيدا عن االعتياد األريض »الَْمنَّ َو السَّ
كرزق الجنة، حيث أرادوا الّدنيّة رغم أن ّهللا اختار لهم العليّة، ولكن الطبائع املتخلفة النحسة ليست 

  لتقبل إّال الدنية.
مــن هنا يسيئون األدب بجنب ّهللا مرة حيث استحالوا صربهم عىل هذه الطيبات، وأخــرى إذ طلبــوا 

ربه وليس ربهــم، وليــتهم طلبــوا مــا هــو أطيــب وأعــىل!  -فقط -كأنه »فَادُْع لَنا َربََّك «موىس متعنت�: 
فــالفوم: »ِمْن بَْقلِها َو قِثّائِها َو فُوِمهــا َو َعَدِســها َو بََصــلِها«ولكنهم طلبوا من رزق األرض األرذل األد�: 

  والبصل ه� الخبيثان عىل -الثوم
  »من أكل هذين الخبيث� فال يقرب مسجدنا«: آله و عليه هللا صىللسان النبي  

خبث الريح وأمثاله، مه� طابا يف مآرب اخرى أكال ام سواه، والقثاء ليست طعاما يغني من جوع وال 
  فاكهة، والبقل والعدس ليسا من الحاجيات الدائبة.

أَ تَْستَبِْدلُوَن الَِّذي ُهَو «ت،: فرغم أن هذه الخمسة من املأكوالت، ولكنها ليست من رضوريات الطيبا
  »أَدْ� بِالَِّذي ُهَو َخْ�ٌ اْهِبطُوا ِمْرصاً ...

تش� تنك�ها اىل انها ليست »مرصا«توحي اىل انتقالهم من حياة عالية اىل حياة هابطة، و »اهبطوا«ف 
  حتى تعنيها.»مرص«مرصا معينة فليكن مرصا: الذي خرجوا منها حيث � يقل 

هذه الطلبة الهينة الزهيدة التتطلب دعاء وال محاولة إلهية فانها موفورة يف كافة األمصار، فال فإجابة 
ِمْن بَْقلِهــا «اللهم إّال يف خروجهم عن التيه اىل مرص، ولكنهم � يطلبوه وا�ا  »فَادُْع لَنا َربََّك «حاجة اىل: 
لطيبــات دون رصاع ومخانقــة يف تحصــيلها ف يف التيه ام سواه! وإذ أنتم ترفضــون حيــاة ا»َو قِثّائِها ..

اىل حياة خانعة خانقة متعبة حيث تجــدون بغيــتكم حــارضة: مــن بقلهــا وقثاءهــا  »اْهِبطُوا ِمْرصاً ..«
  وفومها وعدسها وبصلها ..

لَُّة َو الَْمْسَكنَةُ « بَْت َعلَيِْهُم الذِّ م؟ وترى ما هي هذه الذلة وهذه املسكنة؟ وملاذا رضبــت علــيه »َو ُرضِ
ام يعدوهم اىل ارضابهم �ا يفتعلون؟ اسئولة تطرح نفســها  -فقط -وحتى متى؟ وهل رضبت عليهم

يف الظرف الذي احتلت إرسائيل فسلطيننا وقدسنا فاختلت املوازين بهذا االحتالل االختالل، فهل هم 
  بعد أذّالء مساك�؟!.

ذلِــَك بـِـأَنَُّهْم كــانُوا « قــال ّهللا: يف الحق ان الذلة واملسكنة ه� لزامان لكل مــن يحــذو حــذوهم كــ�
  »يَْكُفرُوَن بآياِت ّهللاِ َو يَْقتُلُوَن النَِّبيَِّ� بَِغْ�ِ الَْحقِّ ذلَِك ِ�ا َعَصْوا َو كانُوا يَْعتَُدونَ 

و النجد شعبا أنحس منهم يف تاريخهم األسود،، ولذلك نرى الذلة واملسكنة لزامهم دائبا، إّال بحبل من 
لَُّة أَيَْن ما ثُِقُفوا إِّال بَِحبٍْل ِمــَن ّهللاِ َو َحبـْـٍل ِمــَن النـّـاِس َو بــأو «حبل من الناس: ّهللا و  بَْت َعلَيِْهُم الذِّ ُرضِ

بَْت َعلَيِْهُم الَْمْسَكنَُة ذلَِك بِأَنَُّهْم كانُوا يَكُْفرُوَن بآياِت ّهللاِ َو يَْقتُلُوَن ا يــاَء بَِغــْ�ِ ْألَنْبِ بَِغَضٍب ِمَن ّهللاِ َو ُرضِ
): عصيانا ّ� حيث يكفرون بآيات ّهللا، واعتداء عىل عباد ۱۱۲: ۳( »َحقٍّ ذلَِك ِ�ا َعَصْوا َو كانُوا يَْعتَُدونَ 

ّهللا حيث يقتلون أنبياء ّهللا، رش عصيان بجنب ّهللا ورش اعتداء عىل عباد ّهللا، كس�ة لهم دائبــة مهــ� 
هم وتكذيبهم بآيات ّهللا مستمر، وقتلهم رســل ّهللا كــذلك حيــث اختلفت صورته، فعصيانهم ّ� وكفر 

اختلقوا عليهم يف كتابات الوحي اإلرسائيلية ما �س من كراماتهم كرسل وصــالح�، وأنكــروا محمــدا  
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ويأ� ّهللا إّال ان يتم نوره ولو كــره  ١رش نك�، ولو كان ب� أظهرهم لقتلوه ك� حاولوه يف زمنهآلـه و عليه هللا صىل
  الكافرون.

يعون بس�ة واحدة مهــ� اختلفــت الصــورة، فالســ�ه قتّالون لرسل ّهللا ورساالته ك� يستط -إذا -فهم
  .»و كل انسان يعمل عىل شاكلته«هي الس�ة والرسيرة هي الرسيرة 

ثم املسكنة هي حياتهم دائبا أيا كانوا وأيان وك� نراهم حتى يف دويلتهم ألول مرة يعيشون بأضــيق 
حة املحافظــة عــىل اســتمرارية املعيشة رغم انهم �تلكون أضخم ال�وات، حيــث يرصــفونها يف األســل

االحتالل، فميزانية التسليح للجنود، والتصليح ملا يدمر دوما من عمرانهم بالعمليات الفدائية، هــذه 
امليزانية هي اضعاف ما ترصف يف حاجياتهم املعيشــية، رغــم كافــة الحيــل واالحتيــاالت يف جمعهــم 

م انهم أغناهم، وأسكنهم ح� انهــم أثــراهم! لألموال وال�وات من كافة أنحاء العا�، فهم أقناهم رغ
َو َحبـْـٍل ِمــَن «وليس لهم هكذا حبل طول تــاريخهم العتيــق  »إِّال بَِحبٍْل ِمَن هللاِّ «ثم الذلة هي حياتهم 

وذلك حين� أخذت تستحكم حبال من الناس املستعمرين �نــة ويرســة بكــل شــغب وعرســة، »النّاِس 
ويلة العصابات، وترى أن هذا الحبل يدوم؟ كّال فإنــه ينفصــم ع�لة عجالة لالستع�ر حتى تشكيل د

  ؟.٢بعباد صالح� مرت� ثم الحبل لهم اىل يوم الدين
لَْن «ثم وال يتغلب حبلهم من هٔواء الناس النسناس إّال ح� ترك املسلمون حبلهم من ّهللا ومن الناس: 

لَُّة أَ يَ  بَْت َعلَيِْهُم الذِّ يـْـَن مــا ثُِقُفــوا إِّال ُرضُّوكُْم إِّال أَذًى َو إِْن يُقاتِلُوكُْم يَُولُّوكُُم اْألَْدباَر ثُمَّ ال يُنَْرصُوَن. ُرضِ
ــوكُمْ «) ولــيس املخــاطبون ب ۱۱۲: ۳(»بَِحبٍْل ِمَن ّهللاِ َو َحبٍْل ِمَن النّاِس .. مون هنــا إّال املســل »لَــْن يَُرضُّ

  املتمسكون بالحبل� وك� تتقدم آيته� آياته�:
ُكْم كــافِرِ « �ــانِ يَن ... َو َمــْن يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن تُِطيُعوا فَِريقاً ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتاَب يَرُدُّوكُْم بَْعَد إِ

يَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا ّهللاَ َحــقَّ تُقاتـِـِه َو ال َ�ـُـوتُنَّ إِّال َو يَْعتَِصْم بِاّ�ِ فََقْد ُهِدَي إِىل ِرصاٍط ُمْستَِقيٍم. يا أَ 
ــٌة يَــْدُعوَن إِ  ُكْم أُمَّ َىل الَْخــْ�ِ َو أَنْتُْم ُمْسلُِموَن. َو اْعتَِصُموا بَِحبِْل ّهللاِ َجِميعاً َو ال تََفرَّقـُـوا ... َو لـْـتَُكْن ِمــنْ

نَْهْوَن َعِن الُْمنَْكِر َو أُولِئَك ُهُم الُْمْفلُِحوَن. َو ال تَُكونُوا كَالَِّذيَن تََفرَّقُوا َو اْختَلَُفوا يَأُْمرُوَن بِالَْمْعُروِف َو يَ 
ــٍة أُْخِرَجــْت لِلنـّـاِس تـَـأُْمُر  وَن ِمْن بَْعِد ما جاَءُهُم الْبَيِّناُت َو أُولِئَك لَُهــْم َعــذاٌب َعِظــيٌم ...كُنـْـتُْم َخــْ�َ أُمَّ

ٔوِمنُوَن ِف َو تَنَْهْوَن َعِن الُْمنَْكِر َو تُٔوِمنُوَن بِاّ�ِ َو لَْو آَمَن أَْهُل الِْكتاِب لَكاَن َخْ�اً لَُهْم ِمنُْهُم الْمُ بِالَْمْعُرو 
وكُْم إِّال أَذًى ...   ).۱۱۱ -۹۶: ۳( »َو أَكَْ�ُُهُم الْفاِسُقوَن. لَْن يَُرضُّ

عقيدة  -وتقوى ّهللا، واالعتصام بحبل ّهللا: كتاب ّهللا ونبي ّهللا فحبل من ّهللا هو اإل�ان واالعتصام باّ� 
اإل�ان وعمل اإل�ان، إنها حبل من ّهللا، ثم ج�عية االعتصام بحبل ّهللا عىل تكّون أمة فيهم داعية اىل 

                                                        
�� ا��ٓ�� ��ل: وا��ّ� �� ���ـ��� ��ٔ�ـ����  ا����م �������ه �� إ���ق �� ���ر �� أ�� ��� ا��ّ�  �� ا��ل ا����� � ٨٤: ١.��ر ا������ ١

و�� ������ ��ٔ������ و����� ����ا أ��د���� ��ٔذا���� ��ٔ��وا ����� �����ا ���ر ���� وا���اء و����� أ��ل: �ـ�ا �ـ� �ـ�ب ا�����ـ� 

�ا، ����� ������ ��� د��� آ��ون �� و���� ر��ا و�� ����ء ����� �� �����، ��ـ� و���ن ���اق ��� ������، �� ا��� �� ������ ا�

 ان ا���� �ّ���ا ��ا���� و������ وا���وا �����، ��� ����ا ر������� ��� ���� ��ع ��اء.

 
 ����� ��رة ا����اء آ�� ��� إ��ا���. ١٥.را�� ا�����ن ٢

 



 25

لناس، الخ� آمرة باملعروف ناهية عن املنكر، وعدم التفرق عن دين ّهللا أو يف دين ّهللا، إنها حبل من ا
وكُْم إِّال أَذىً «دون سناد إىل النسناس. وإذا:    .»لَْن يَُرضُّ

َو «ثم حبل اليهود من الناس لن يفيدهم خروجا عن ظاهر الذل إّال مرت� عىل بقاءهم يف مسكنتهم: 
ا كَِب�اً  قََضيْنا إِىل بَنِي إِْرسائِيَل ِيف الِْكتاِب لَتُْفِسُدنَّ ِيف اْألَرِْض َمرَّتَْ�ِ َو لَتَْعلُنَّ  إفســادا يف األرض كــل  »ُعلُو�

فَإِذا جاَء َوْعُد أُوالُه� بََعثْنــا َعلـَـيْكُْم ِعبــاداً لَنــا أُوِيل «األرض مرت�، وعلوا كب�ا مرة واحدة هي الثانية 
ياِر َو كاَن َوْعداً َمْفُعوًال  د اآلن واحتالل فلسطيني ومن ثم القــدس ولحــ»بَأٍْس َشِديٍد فَجاُسوا ِخالَل الدِّ

أقويــاء صــالحون »ِعبــاداً لَنــا«هي املرة األوىل من اإلفساد العاملي بعلّو غ� كب�، وسوف يقيض علــيهم 
  .»َو كاَن َوْعداً َمْفُعوًال «يجوسون خالل الديار 

اكُْم بـِـأَْمواٍل َو َو أَْمــَدْدن«ردا إلرسائيل اىل ما كانت اّول مرة وأقــوى علــوا:  »ثُمَّ رََدْدنا لَُكُم الْكَرََّة َعلَيِْهمْ «
هــٔواء العبــاد  »ليســوءوا«املــرة اآلخــرة الثانيــة،  »بَنَِ� َو َجَعلْناكُْم أَكَْ�َ نَِف�اً ... فـَـإِذا جــاَء َوْعــُد اآلِْخــرَةِ 

ُ «أسوء من األوىل »وجوهكم«الصالحون  َل َمرٍَّة َو لِيُتَربِّ وا ما َو لِيَْدُخلُوا الَْمْسِجَد () ألقىص) كَ� َدَخلُوُه أَوَّ
  ).۷: ۱۷( »َعلَْوا تَتِْب�اً 

و � يسبق إلرسائيل إفساد عاملي طول تاريخ إفسادهم أن ئوسوا دولة إلفساد إّال يف احتالل القــدس، 
القدس بجوسهم خــالل الــديار اّول مــرة، ثــم »ِعباداً لَنا«وال علو كب� عاملي إّال مستقبال بعد ان يدخل 

حيث يرجعون اىل املسجد  »فَإِذا جاَء َوْعُد اآلِْخرَِة لِيَُسؤوا ُوُجوَهُكمْ « رجوعهم اىل ما كانوا وأفسد وأعىل
ُوا ما َعلَْوا تَتِْب�اً «األقىص  َل َمرٍَّة َو لِيُتَربِّ   .»َو لِيَْدُخلُوا الَْمْسِجَد كَ� َدَخلُوُه أَوَّ

وشــوكتهم حيــث و هم منذ وجدوا مفسدين واىل يوم الدين يسأمون سوء العذاب وحتى يف قــوتهم 
َو إِذْ تَأَذََّن َربَُّك لَيَبَْعَ�َّ َعلَيِْهْم إِىل يَْوِم الِْقياَمِة َمْن يَُسوُمُهْم ُســوَء الَْعــذاِب إِنَّ َربَّــَك «دويلة العصابات: 

يُع الِْعقاِب َو إِنَُّه لََغُفوٌر َرِحيمٌ  ) سوء عذاب دائب بعباد صالح� ك� هنا وهنــاك ومنــذ ۱۶۷: ۷( »لََرسِ
التأديبات املتتالية زمن الرساالت االرسائيلية والرسالة االسالمية حتى اآلن، ام وطــالح� كــالهلرتي� ام 
من ذا؟ حيث هم قبل دويلة العصابات املغتصبة كانوا مرشدين نيلة كل نائل وغيلة كل غائل، وهم 

هــذا لســومهم ســوء يف دويلتهم اآلن يف خطر دائب وتفجرات داخل أراضيهم ليل نهار، أ فال يكفــي 
إِّال ... َو َحبٍْل «العذاب؟! إذا فاملسكنة لزامهم مرضوبة عليهم رضب السكة ال�حى، مه� كانت الذلة 

عىل سومهم سوء العذاب حتى يف هات� املرت�، »مرت�«حيث اليبقى، وا�ا ردح من الزمن  »ِمَن النّاِس 
حبــل مــن النــاس حتــى وان كــانوا  ل مــن ّهللا ك� وانه� مرضوبتان لكل من يفتعل فعلتهم: تركا لحبــ

ا ذلَِك بِأَنَُّهْم كانُوا يَْكُفُروَن بآياِت ّهللاِ َو يَْقتُلُوَن النَِّبيَِّ� بَِغــْ�ِ الَْحــقِّ ذلـِـَك ِ�ــا َعَصــْوا َو كــانُو «مسلم� و
لَيُْســوا َســواًء «ف: دون املتمسك� بالحبل�، القا�� برشوط ّهللا حتى وان كانوا غ� مسلم� »يَْعتَُدونَ 

ٌة قاِ�ٌَة يَتْلُوَن آياِت ّهللاِ آناَء اللَّيِْل َو ُهْم يَْسُجُدوَن. ئُوِمنُوَن بِاّ�ِ َو الْ  يـَـْوِم اآلِْخــِر َو ِمْن أَْهِل الِْكتاِب أُمَّ
أُولئَِك ِمَن الّصــالِِحَ�. َو مــا يَْفَعلـُـوا  يَأُْمرُوَن بِالَْمْعُروِف َو يَنَْهْوَن َعِن الُْمنَْكِر َو يُسارُِعوَن ِيف الَْخْ�اِت وَ 

  ).۱۱۵: ۳(»ِمْن َخْ�ٍ فَلَْن يُْكَفُروُه َو ّهللاُ َعلِيٌم بِالُْمتَِّق�َ 
لـَـيَْس «و هذه اآليات تأ� بعد التي تأمر املسلم� �ا تأمر وترضــب عــىل اليهــود الذلــة واملســكنة ف 

تاِب َمْن يَْعَمْل ُسوءاً يُْجَز بِِه َو ال يَِجْد لَُه ِمْن ُدوِن ّهللاِ َولِي�ــا َو ال نَِصــ�اً. َو بِأَمانِيِّكُْم َو ال أَماِ�ِّ أَْهِل الْكِ 
:) ۴( »ِق�اً َمْن يَْعَمْل ِمَن الّصالِحاِت ِمْن ذَكٍَر أَْو أُنْثى َو ُهَو ُمٔوِمٌن فَأُولِئَك يَْدُخلُوَن الَْجنََّة َو ال يُظْلَُموَن نَ 

۱۲۴.(  
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  اال�ان وعمل الصالحات فقط دون جنسيات او هويات: فا�ا هو
صالِحاً فَلَُهْم إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َو الَِّذيَن هاُدوا َو النَّصارى َو الّصابِِئَ� َمْن آَمَن بِاّ�ِ َو الْيَْوِم اآلِْخِر َو َعِمَل 

  ).۶۲زَنُوَن(أَْجرُُهْم ِعنَْد َربِِّهْم َو ال َخْوٌف َعلَيِْهْم َو ال ُهْم يَحْ 
طوائف اربع ذكروا ردف بعض �ختلف أســ�ءهم الحاكيــة عــن مختلــف رشائعهــم وطــرائقهم، ثــم 
جمعوا وأمثالهم غ� املذكورين هنا يف طابع اإل�ان باّ� واليوم اآلخــر والعمــل الصــالح، كــ� يــوحي 

امة يف مثلث النجاة: م� يوحي بأن الضابطة الع»منهم«دون »من آمن«لذلك ترك الضم� الراجع إليهم 
واليــوم  -مثلث: اال�ان با�ّ  -فقط -إنها»َو ال ُهْم يَْحزَنُونَ  -َو ال َخْوٌف َعلَيِْهمْ  -فَلَُهْم أَْجرُُهْم ِعنَْد َربِِّهمْ «

والعمل الصالح، مه� كانوا من الذين آمنوا او الذين هادوا او النصارى والصابئ�، أم أيا كانوا  -اآلخر
ان اهل الكتاب منهم ليسوا سواء في� يذكر لليهود منهم،  »لَيُْسوا َسواءً «، وك� دلت آية من املوحدين

فحتى اليهود ايضا إن كانوا يف مثلث اإل�ان فهم ناجون، فضال عن سواهم! وكــ� أن الــثالث االخــرى 
 شــمل وإّال � يكن لذكرهم يف»من آمن ..«موحدون، كذلك الصابئون، حيث ذكروا معهم ثم يشملهم 

  املوحدين هنا من معنى.
إِنَّ «و يف ح� انهم يتأخرون هنا ذكرا عن الذين هادوا والنصارى، نراهم يف املائدة يتوسطون بيــنهم: 
 فـَـال الَِّذيَن آَمنُوا َو الَِّذيَن هادُوا َو الّصابِئُوَن َو النَّصارى َمْن آَمَن بـِـاّ�ِ َو الْيـَـْوِم اآلِْخــِر َو َعِمــَل صــالِحاً 

  »ْوٌف َعلَيِْهْم َو ال ُهْم يَْحزَنُونَ خَ 
  تدليال عىل انهم وإياهم سواء يف التوحيد مه� اختلفوا يف رشائع التوحيد.

ثم نراهم بنفس الصيغة يف الحج ومع املجوس يردفان بالثالث األخرى مــن املوحــدين، خمســا تجــاه 
ّصابِئَِ� َو النَّصارى َو اْلَ◌مُجوَس َو الَِّذيَن أَْرشَكـُـوا إِنَّ ّهللاَ إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َو الَِّذيَن هاُدوا َو ال«املرشك�: 

ٍء َشِهيدٌ  م� يدل عىل ان الخمــس األّول ليســوا يف عــداد »يَْفِصُل بَيْنَُهْم يَْوَم الِْقياَمِة إِنَّ ّهللاَ َعىل كُلِّ َيشْ
  لمة التوحيد: ان ليسوا وثني�.املرشك� مه� كانوا منحرف� يف عقيدة التوحيد، ولكنهم تجمعهم ك

و من املالحظ ان األولي� تحك�ن بالنجاة ملن آمن منهم إذ � يكن بينهم مرشكون، ثــم الثالثــة تــأ� 
بكلمة الفصل في� بينهم بدل النجاة، حيث االنفصالية للذين أرشكوا عمن سواهم يف عقيدة التوحيد، 

بحقيقة العقيدة، دون عصبية جنس او طائفية ام مــاذا  م� يربهن ان العربة يف مجال النجاة ا�ا هي
  من الفوارق.
التكفي نجاة �جرد أنهم مسلمون، ك� األلقاب األخرى عىل سواء، اللهــم  »إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا«لذلك ترى 

  إّال بانض�م الحقيقة اىل االدعاء:
دون االدعاءات الخاوية الجوفاء مــن: مســلم� او الــذين  »َمْن آَمَن بِاّ�ِ َو الْيَْوِم اآلِْخِر َو َعِمَل صالِحاً «

  هادوا والنصارى والصابئ� واملجوس ام من ذا؟
ام ويف عقائــدهم ايضــا، إّال �ظهــر العمــل الصــالح  -فقــط -من املنسلك� يف سلك التوحيد بألسنتهم

  لال�ان باّ� واليوم اآلخر.
ون بالرسالة اإلسالمية دون املنــافق� إذا�ــان لهــم وال عمــل هنا هم املسلمون املٔون »الَِّذيَن آَمنُوا«ف 

صالحا، إ�ا هم املٔونون، دخل اال�ان يف قلوبهم او ملّا يدخل وهم يف سبيل اإل�ــان، وهــذه مواصــفة 
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وال  ١للمسلم� غ� املنافق� يف مئات اآليات تكر�ا لهم بكرامة اإل�ان، دون األلقاب الخاوية األخرى
من األول مطلق اال�ان واآلخر حيث املعني »َمْن آَمَن ِمنُْهْم ...«ينايف تكراره ذيل اآلية �لحقات أخرى 

يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا آِمنُوا بِاّ�ِ َو رَُسولِِه َو الِْكتاِب الَِّذي نَزََّل َعــىل َرُســولِِه َو «هو اإل�ان املطلق ك� يف: 
  .»الِْكتاِب الَِّذي أَنْزََل ِمْن قَبُْل ...

يغة يف آيات عرش، وك� يذكرون هودا او اليهود، وعّل هم اليهود، يذكرون بهذه الص »َو الَِّذيَن هاُدوا«
»هدنا إليك«األصل من 

 عبدوا العجل، اىل ّهللا وحده حيث رجوعا ع� طلبوا من رٔوة ّهللا جهرة، وع� ٢
نْيا َحَسنًَة َو ِيف اآلِْخرَِة إِنّا ُهْدنا إِلَيَْك قاَل َعذاِ� أُِصيُب بِِه َمْن أَشاءُ «مقالهم:   .. َو اكْتُْب لَنا ِيف هِذِه الدُّ

ِذيَن يَتَُّقوَن َو ئُوتُوَن ال ٍء فََسأَكْتُبُها لِلَّ كاَة َو الَِّذيَن ُهْم بآياتِنا ئُوِمنُوَن. الَِّذيَن َو َرْحَمتِي َوِسَعْت كُلَّ َيشْ زَّ
  .»يَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَّبِيَّ اْألُمِّيَّ الَِّذي يَِجُدونَُه َمْكتُوباً ِعنَْدُهْم ِيف التَّْوراِة َو اْإلِنِْجيِل ...

وا، ك� هنا، حيث يستثنى أخ�ا قد تأ� عل� لليهود كطائفة، هادوا هكذا أو � يهود »َو الَِّذيَن هاُدوا«
يف النجاة من آمن باّ� واليوم اآلخر وعمل صالحا ك� للمــٔون� وســواهم مــن املــذكورين، وقــد تــأ� 

ِ ِمْن «تنديدا وتعريضا بالذين سّموا هودا و� يهودوا:  قُْل يا أَيَُّها الَِّذيَن هاُدوا إِْن زََعْمتُْم أَنَُّكْم أَْولِياُء ِ�ّ
و� تأت كمدح ومواصفة لهــودهم ورجــوعهم إىل ّهللا إّال  »النّاِس فَتََمنَُّوا الَْمْوَت إِْن كُنْتُْم صاِدقِ�َ ُدوِن 

ثم اشتقت منها صيغ الهود واليهود تنبيها  »إنا هدنا إليك«يف آية يتيمة هي األصل يف تسميتهم هودا: 
  عىل األصل، وتأنيبا عىل الشاذين عن هذا األصل.

قاَل الَْحواِريُّوَن نَْحــُن «: املنسوب اىل النرص حيث ٣) موضعا علّه جمع نرصي۱۴اآلتية يف ( »و النصارى«
حيــث  »النــارصة«ك� وان املسيح والحــواري� كــانوا يف  »َمْن أَنْصاِري إَِىل هللاِّ «ملا قال املسيح  »أَنْصاُر هللاِّ 

»املسيح النارصي«يقال: 
قرآنيا ويف اللغة هو النرصي، وليس النارصي، مه�  »النصارى«لكن� األصل يف و  ٤

                                                        
��ة �� ����� ا��ا���ت، وا��ر��ت ا��������، و����� ا�������ن �� ���� ���� ا�� �� او  �٢٥٨ا��� ��� �� ا���آن .����ر ��ه ا��١

 ������ ا������ن ��� ����� وا������ ������� وا���� �� �� ���� ا�����ن.

 
��ل: ا��� ���� ا����د ��ٔ��� ����ا: ا����م ����ا��ج ا�� ���� وا�� أ�� ���� �� ���� ��� ا��ّ� �� ��� �� ���   -٧٤: ١.ا��ر ا�����ر ٢

 ا�� ���� إ���.

 
.��ا �� ا�����ر �� ���د�� ��� ���ي و���ري، و�� ���� ا���آن ���ا��: ���ا ���� ا������ ا�� ���� ���ل ��� ���ان ����ل: ٣

وا��� �����  ���ا�� و���� ���رى أ��ل: ��ه ا����� �� ا�����ة و������� ����ي �� ���ا��، �� ا�����ي ���� ���� �����ا��

���ا���ن، و��� ا�����ي ا��� ������ن، و�� ����� ا����رى ��ه ا����دات، وا��� ���ى او ���ي وا����� أو�� ������� ا�� ا���� 

ا�����ل ���� �� ����� ا����رى: ��� أ���ر ا��ّ�، و�� ا����ف ا��� ��� ���ان، أ��ل: ��� ��� ���ان ���رى و��� ��ء ا���� 

 م و���ك ����ح إذا ����د�� ��� ���ي و���ى.��� ����

 
��ة �� ا���� ا�����، و ��� ا��� ا����� ا��م ������ ���� ������ت ����� و ���  ٢٩ذ��ت ا�����ة .�� ����س ا����ب ا����س: ٤

) ١٤: ٦و  ١٠: ٤و  ٦: ٣و  ٢:٢٢(ا���ل ا����  -)٦ - ١: ٦(����  - )٥٨ - ٥٤: ١٣ا����� ا�����ي ��� ا���ار��ن ������ن (��� 

 و ا���� ا���دس �� ا�������� أ�� ��ورون ا�����ة.
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تأ� عاما ك� هنــا حيــث تشــمل املــٔون  »النصارى«كذلك  »هود«وك� كانت  ١ملح اليه النرصي هامشيا
  النرصة: النارص للحق، واملنتسب اليه بالهوية، وتأ� عاما برتك

َو لَتَِجَدنَّ أَقَْربَهُْم َمــَودًَّة لِلَّــِذيَن آَمنـُـوا «ك� وتأ� مدحا بالنرصة:  ».. َو قالَِت النَّصارى الَْمِسيُح ابُْن ّهللاِ «
  .»الَِّذيَن قالُوا إِنّا نَصارى

ك؟ وهذا ينايف هم الذين صبأوا وانتقلوا من دين اىل دين، فهل من دين التوحيد اىل الرش  »َو الّصابِئِ�َ «
ردفهم باملوحدين ونجاتهم باإل�ان باّ� واليوم اآلخــر وعمــل الصــالحات، كــذلك ومقــابلتهم بالــذين 

عن اي كتاب س�وي، ام صابئ� متحلل�  ٢)! إذا فهم الصابئون من الرشك إىل التوحيد،۱۷: ۲۲أرشكوا (
من توحيد كتــا� كرشــيعة ابــراهيم اىل رشيعــة خليطــة مــن وحــي األرض الــزرديش ووحــي الســ�ء 

مه� اخطأ هٔواء وهٔواء يف توحيد ّهللا،  ٤كم املجوس ايضا من املوحدين ٣اإلبراهيمي ك� تؤده الروايات
ويف الصبوء والتمّجس عن الرشيعة الكتابية، ومه� يكن من يشء فليس الصابئون واملجوس من اهل 

  الكتاب �اما مه� يحرتم فريق منهم النار اال انه ليس لحد اإلرشاك باّ�، وعبادة من دون ّهللا.
الطوائــف الخمــس املوحــدون، مــن كتــاب� وســواهم، هــم املشــهورون املــذكورون يف القــران  هــٔواء

َمْن آَمَن بِاّ�ِ َو «بأس�ئهم، وقد أجمل عن ذكر موحدين آخرين كانوا او تكّونوا ام سوف يكونون، من 
وهكــذا تحــدد »ْوٌف َعلَيِْهْم َو ال ُهْم يَْحزَنُونَ الْيَْوِم اآلِْخِر َو َعِمَل صالِحاً فَلَُهْم أَْجرُُهْم ِعنَْد َربِِّهْم َو ال خَ 

 -صــابئي -نرصا� -يهودي -شاكلة اال�ان املنجي أوال وأخ�ا كضابطة عامة تحلّق عىل األلقاب: مسلم
  مجويس أّمن ذا؟

فمن مات عىل غ� اال�ان بالرسالة االسالمية موحدا: كتابيا من هود او نصارى، ام غ� كتا� كالصابئ� 
رشيطة القصور واالستضــعاف  »فَلَُهْم أَْجرُُهْم ِعنَْد َربِِّهْم َو ال َخْوٌف َعلَيِْهْم َو ال ُهْم يَْحزَنُونَ «ملجوس، وا

                                                        
��� ��: ��� ��� ا����رى ���رى؟ ��ل: ��ٔ��� �� ���� ا���� ����ة  ا����م ������ ���ن ا�����ر �����ده ا�� ا����   ٨٥: ١.��ر ا������ ١

�� ر������ �� ��� أ��ل: �� ��� �� ا����رى �� ا�����ة، وا��� �� ا����� وا���ار��ن، و�� �� ���د ا���م ����� ���� و���� �

 ����� ��ه ا����� ��� ���� ا����ة ا�ٕ����� ��� ����ه.

 
 .��ن ا���ب ����ن ا���� ��� ا��ّ� ���� وآ�� و��� ����� ��ٔ�� ا��� د��� ����ف أد�����.٢

 
�� ا��ج ا�� أ�� ��� ا����� �� ����ه وا�� أ�� ���� �� ����ن ��ل: ��ٔ�� ا���� ��� ا��ّ� ���� وآ�� و���  -٧٣: ١.ا��ر ا�����ر ٣

 أ��ل و�� �� ان �� ��ن ����ن ���� و���� �� ا��راد�� ا����ا���ن. -ا�� د�� ��� ���� ���� �� ������ و���د��� ����� ا��ٓ��

 
و��ـ� �ـ� .و ��� �� و�� �� ���� ا������ �� ا��ي ���ف ا��ّ� و��ه و���� �� ����� ���� ��� و�� ا������ ا��� ا��ـ�ع �ـ��� ٤

و�� ��� �� ��� ا����س ����� ��ل: ��ٔ��� �����ا �� ا�������� واد��ا ��� آدم و�ـ�� و�ـ� ��ـ�  ا����م ����ا���وي �� ا���دق  

ا��ّ� ا���� أ���� ���ح ا��ٔ���ت وا��ٔ��ات وا����ت وا�����ت وا����ت وا�����ت �� ا����ء و�� �����ا ������� و��� وا��� �� ا��ـ�اء 

 ��� ���� ا������. � و��� آدم��� ا��ّ 
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َجَحُدوا «او � يعرفوا حقها، دون املقرصين يف التعرف إليها، او الذين  ١حيث � يسمعوا بهذه الرسالة
ا   .»بِها َو اْستَيَْقنَتْها أَنُْفُسُهْم ظُلْ�ً َو ُعلُو�

ال�ان باّ�، فالجحد بآيات ّهللا وتكذيب آيات ّهللا ينافيان اإل�ان باّ�، ونكران يوم لقاء ّهللا ينقص من ا
وترك الصالحات التي تناسب اإل�ان، دليل عىل خواء اإل�ان، فهٔواء ليسوا من املبّرشين باألجر وعدم 
الخوف والحزن، وإ�ا هم املٔونون باّ� واليوم اآلخر والعــاملون الصــالحات، ومهــ� كــانوا درجــات يف 

هم دركــات يف الّالإ�ــان والّالنجــاة دون مثلث اال�ان، فهم درجات يف مثلث النجاة، ك� أن من ســوا
يف نقــ� اإل�ــان وعمــل  »َو ال يُظْلَُمــوَن نَِقــ�اً « »َو أَْن لـَـيَْس لِْإلِنْســاِن إِّال مــا َســعى«تسوية هنا وهنــاك 

الصالحات، دون ترسب عىل عنرصيات او طائفيات، فبعد ما رضبت آية الرضب الذلة واملسكنة عىل 
ة ع� ر�ا يختلج بالبال انه خاص باليهود، فهناك بينت سبب الذلة املسكنة اليهود، تستدرك هذه اآلي

انه الكفر والتكذيب واالعتداء أين� كانت، وهنا تب� سبب النجاة يف مثلثه أين� كان، دون فرق بــ� 
 فَلَُهــمْ «الهنــا وال هنــاك!  »الذين آمنوا والذين هــادوا والنصــارى والصــابئ� واملجــوس«املوحدين، من 

من  »َو ال َخْوٌف َعلَيِْهمْ «يف عا� الرب يوم األجر والجزاء  »ِعنَْد َربِِّهمْ «عىل غرار ما آمنوا وعملوا  »أَْجرُُهمْ 
  ملا فات عنهم، جمعا لهم ب� أمن الحارض واملستقبل والغابر. »َو ال ُهْم يَْحزَنُونَ «عذاب 

  ] ۶۶اىل  ۶۳]سورة البقرة : اآليات  
) ۶۳ِميثاقَُكْم َو َرفَْعنا فَْوقَُكُم الطُّوَر ُخُذوا ما آتَيْناكُْم بُِقوٍَّة َو اذْكُرُوا ما ِفيِه لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن (َو إِذْ أََخْذنا 

يَن ( َعلِْمــتُُم  ) َو لََقــدْ ۶۴ثُمَّ تََولَّيْتُْم ِمْن بَْعِد ذلَِك فَلَْو ال فَْضُل ّهللاِ َعلَيُْكْم َو َرْحَمتُُه لَُكنْتُْم ِمــَن الْخــاِرسِ
بِْت فَُقلْنا لَُهْم كُونُوا قِرََدًة خاِسئَِ� ( ) فََجَعلْناها نَكاالً لِ� بَْ�َ يََديْها َو ما ۶۵الَِّذيَن اْعتََدْوا ِمنُْكْم ِيف السَّ

ُخــُذوا مــا آتَيْنــاكُْم بُِقــوٍَّة َو ) َو إِذْ أََخْذنا ِميثاقَُكْم َو رَفَْعنا فَْوقَُكُم الطُّوَر ۶۶َخلَْفها َو َمْوِعظًَة لِلُْمتَِّقَ� (
) ثُمَّ تََولَّيْتُْم ِمْن بَْعِد ذلَِك فَلَْو ال فَْضُل ّهللاِ َعلَيُْكْم َو َرْحَمتُُه لَُكنْتُْم ِمَن ۶۳اذْكُرُوا ما ِفيِه لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن (

يَن (   ).۶۴الْخاِرسِ
ميثاق واحد هو جمعية امليثاق، ك� توحي امليثاق هنا هو ميثاق الكتاب حيث يشمل املواثيق كلها، 

.. أَ لَْم ئُوَخْذ َعلَيِْهْم ِميثاُق الِْكتاِب أَْن ال يَُقولُوا َعَىل ّهللاِ «ويرصح به ميثاق الكتاب: »ميثاقكم«له وحدة 
كُوَن بِالِْكتاِب ... َو إِذْ نَتَقْ    .»نَا الَْجبََل فَْوقَُهْم ...إِالَّ الَْحقَّ َو َدرَُسوا ما فِيِه ... َو الَِّذيَن ُ�َسِّ

حيث ســببه امليثــاق »َو رَفَْعنا فَْوقَُهُم الطُّوَر ِ�ِيثاقِِهمْ «و قد رفع فوقهم الطور �يثاقهم املأخوذ عليهم: 
ل� يعرفوا مدى تحّمل امليثاق وحمله ك� يرفع الطور بقوة، وحتى يخافوا من ترك امليثاق فقد أمروا 

  حينه:
ْم بُِقوٍَّة َو اذْكُرُوا ما فِيِه لََعلَُّكْم تَتَُّقونَ ُخُذوا ما آتَيْن« ك�  »و اسمعوا ما فيه«ك� هنا ويف األعراف، او  »اكُ

ْم بُِقــوٍَّة َو اذْكـُـرُوا مــا فِيــِه ..«يف أخرى:   »َو إِذْ أََخْذنا ِميثاقَُكْم َو َرفَْعنا فَْوقَُكُم الطُّــوَر ُخــُذوا مــا آتَيْنــاكُ

                                                        
�رى و�� ا��ج ا�� ���� �� ����� ��ل: ��ٔل ����ن ا���ر�� ا���� ��� ا��ّ� ���� وآ�� و��� �� أو��� ا��� - ٧٤: ١.ا��ر ا�����ر ١

ا��ِ��َ� ��ُدوا «رأى �� ا������؟ ��ل: �� �����ا ��� ا�ٕ����م، ��ل ����ن: ��ٔ���� ��� ا��ٔرض وذ��ت ا����د�� ����� ��ه ا��ٓ��: 

���� ����ن ���ل (��� ا��ّ� ���� وآ�� و���): ���� ��ه ا��ٓ�� �� أ�����، �� ��ل: �� ��ت ��� د�� ���� ��� ان ���� �� »...

 �� و�� ��� �� و�� ��ن �� ��� ���.��� ��� �
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  توا بقوة، بأن يذكروا ما فيه ويسمعوا ويعوا ثم يعملوا.فاألصل هو أخذ ما أو 
َو إِذْ نَتَْقنَا الَْجبََل فَْوقَُهْم كَأَنَُّه ظُلَّــٌة َو ظَنُّــوا أَنَّــُه واقـِـٌع بِِهــْم ُخــُذوا مــا «و لقد رفع الطور فوقهم نتقا: 

ٍة َو اذْكُرُوا مــا ِفيــِه لََعلَُّكــْم تَتَُّقــونَ  هنــا هــو الطــور دون ريــب كــ� توحيــه الم  فالجبــل »آتَيْناكُْم بُِقوَّ
او: جبــل الزيتــون، والجبــل »طــور«التعريف، و� يكن املعروف عندهم إّال الطور ك� وهو يف التــوراة 

  الذي امام أورشليم، والذي عىل رشقى البلد.
و نتق اليشء جذبه ونزعه حتى يسرتخي كنتق عرى الحمل، فقد جذب ّهللا الطــور ونزعــه فاســرتخى 

  .»فَْوقَُهْم كَأَنَُّه ظُلٌَّة َو ظَنُّوا أَنَُّه واقٌِع بِِهمْ « فرفعه
(ُخُذوا ما آتَيْناكُْم  ۱مع نتق الجبل فوقهم �يثاقهم نراهم يف مثلث األمر حيث حمله كحمل الجبل: 

حيث يعم التكاليف البدنية والنفسية: عقلية ام قلبية، استجاشة لكافة  ١بقوة األبدان والقلوب »بُِقوَّةٍ 
  الذي يحمل آخذه عىل التقوى. القوى حتى يتم األخذ

حيث األخذ الصحيح ليس واردا إّال بعد الفهــم الصــحيح، وتــذكّر مــا فيــه، دون  »(َو اذْكُرُوا ما ِفيهِ  -۲
  غفلة وغفوة، او لفتة ع� فيه. 

  
  مسارعة ارسائيلية يف الكفر تحريف الكلم عن مواضعه 

لقدسية يحزنه الذين يســارعون يف الكفــر، مســارعة ضــد بطبيعة الرسالة ا آلـه و عليه هللا صىللقد كان الرسول  
دعوته اإل�انية، وكل داعية يتحرس ح� يرى املدعوين يسارعون ضده، فهنــا ّهللا تعــاىل يســيل خــاطر 

ــ «ألنه ما قرص يف دعوته وهم  »ال يَْحزُنَْك الَِّذيَن يُسارُِعوَن ِيف الُْكْفرِ «أن  آلـه و عليه هللا صىلالرسول   وا ّهللاَ لَْن يَُرضُّ
  ).۱۷۶: ۳(»َشيْئاً 

عىل تقص�ك يف الدعوة؟ وما قّرصت! أم عىل أن يرضوا ّهللا شيئا؟ ولن يرضوا ّهللا  -بعد -أ فحزنا عليهم
: ۱۶( »َو ال تَْحزَْن َعلَيِْهْم َو ال تَُك ِيف َضيٍْق ِمّ� َ�ُْكرُونَ «شيئا؟ أم أن �كروا بك إبطاال لرسالتك ودعوتك 

لحزنك يــا حامــل  -إذا -حزن عىل مسارعة الكفر من واحدة من هذه وما أشبه، فال دافع) فإ�ا ي۱۲۳
الدعوة متصربا عىل كل أذى وكل لظى يف هــذه الســبيل الشــائكة املليئــة باألشــالء والــدماء، فــإن ّهللا 

ِذيَن ِمــَن الَّــ«نارصك وموالك، نعم املوىل ونعم النص�، ومن أخطر املسارع� يف الكفــر هــم املنــافقون 
حيث يفسدون داخل الصّف اإلســالمي، ولكــن أيــة محاولــة  »قالُوا آَمنّا بِأَفْواِهِهْم َو لَْم تُٔوِمْن قُلُوبُُهمْ 

ماكرة منهم، ناكرة للحق، تواجه بصّد سديد من ّهللا ومن أهــل ّهللا، فــال يــؤر مكــرهم إّال فــيمن هــم 
  ذه العرقالت إّال إ�انا وعىل ربهم يتوكلون.كأمثالهم، وأما املٔونون الصامدون فهم اليزدادون يف ه

  وليس القول إّال باألفواه؟. »قالُوا آَمنّا بِأَفْواِهِهمْ «و كيف 
ذلك ألن طبيعة الحال يف القول إخباره عن القلــب، وأن القــول يعــم قــول األفــواه إىل قــول القلــوب 

ا بِأَفْواِهِهمْ «واألع�ل، فهم  �ــا  »َو لـَـْم تـُـٔوِمْن قُلُــوبُُهمْ «فاضية عن واقعها دون قلوبهم، قولة  »قالُوا آَمنّ
  قالوا بأفواههم.

                                                        
ةٍ «�� ��ل ا��ّ�:  ا����م ������ ا��ّ�  ا������ �� إ���ق �� ���ر ��ل: ��ٔ�� أ�� � -١٠٥: ١.����� ا�����ن ١ أ ��ة ��  »ُ�ُ�وا �� آ�َْ����ُْ� �ُِ���

 ا��ٔ��ان ام ��ة �� ا����ب؟ ��ل: ����� ����� ورواه �� ا�� ������ ����ا ا�� إ���ق و���� ����.
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الَّــِذيَن «وعلها عطف عــىل »َو ِمَن الَِّذيَن هاُدوا َسّ�ُعوَن لِلَْكِذِب َسّ�ُعوَن لَِقْوٍم آَخِريَن لَْم يَأْتُوَك «ذلك 
و من الذين هادوا هم س�عون « -إذا -تربيرا لرفعها، ولكنها »س�عون«مبتدء ل  »هم«بحذف  »قالُوا ...

فقد استقلت ع� قبلها فال عطف، فاألرجح أن واوها لالستئناف، أن املنافق� األّول� يســارعون يف »...
َو ِمــَن الَّــِذيَن «الكفر، وهٔواء الكفار متوغلون يف الكفر إذ الئونون �ا آمنوا به من رشعة التــورات، أم 

صفة ل  »س�عون ...«من سواهم، ثم وصف املنافقون ككل ب عطف يعني ومنهم منافقون ك »هاُدوا
وعلّه أصلح الوجوه ك� هــو أصــح يف أدب اللفــظ واملعنــى حيــث الــذين  »الَِّذيَن يُسارُِعوَن ِيف الُْكْفرِ «

  س�عون ... يحرفون ...«حزّنوه هم هذان الفريقان من املنافق� بثالوث املواصفات 
  حس النفاق وأتعسه.وذلك الثالوث هو من أن »يقولون

يعمه�: كذبا  »للكذب«فهٔواء الح�قى األنكاد اختصوا أس�عهم بس�ع الكذب والس�ع للكذب فإن 
حيث يالئم وطبيعتهم الرشيرة املتخلفة آله و عليه هللا صىلمسموعا وكذبا مقوال لهم وكذبا يف تكذيبهم للرسول  

حيث ينقلون لهم عنك أكاذيب ليشــّوهوا  »يَن لَْم يَأْتُوَك َسّ�ُعوَن لَِقْوٍم آَخرِ «عن جادة الصواب، وهم 
  بذلك سمعتك الرسالية، ويصدون عنك السالك� إليك.

إذا فهم س�عون لكذب الكاذب� ليكذبوا الرسول، وس�عون لصدق الرسول ليكذبوه فليس غايتهم يف 
مــا  »ســ�عون«وهــم  كونهم س�ع� ألي كذب أو صدق إّال الكذب، أن يكــذبوك فــي� ينقلــون، كــ�

فإنهم لهم عيون وجواسيس، فالقوم الذين أتوك ليسوا ليصــدقوهم »لَِقْوٍم آَخِريَن لَْم يَأْتُوَك «يسمعون 
يف أكاذيبهم التي ينسبونها إليك، فإنهم غيّب وهم كأمثالهم يف الكفر يتلقون أقوالهم عنك بكل قبول 

  وإقبال، تجاوبا للجمع� يف تكذيب وتشويه سمعتك.
َم ِمْن بَْعِد َمواِضِعهِ يُ « تحريفا لكلم ّهللا بعد ما أخــذت مواضــعها مــن ألفاظهــا ومعانيهــا،  »َحرِّفُوَن الَْكلِ

  وتحريفا لكالمك ع� تعنيه لفظيا أو معنويا ك� هو دأبهم الدائب.
لبــون أن ينحــو الرســول  حيــث هــم يتط »يَُقولُوَن إِْن أُوتِيتُْم هــذا فَُخــُذوُه َو إِْن لـَـْم تُٔوتـَـْوُه فَاْحــَذُروا«

  منحاهم في� يتحاكمون إليه فينافقون يف أمرهم: آله و عليه هللا صىل
حكمه، فهم يخالفون التوراة الحاكمة  »فَُخُذوُه َو إِْن لَْم تُٔوتَْوُه فَاْحَذُروا«الذي تهوون  »إِْن أُوتِيتُْم هذا«

يتحاكمون إليه إن خالفهم في� يهــوون، فهــٔواء  حيثآله و عليه هللا صىلضد ما هم يهوون، ويخالفون الرسول  
َو َمــْن «. ١من املنافق� ب� الذين هادوا، وقد وردت يف اآلثار شأن نزول هذه اآليات �ختلــف التعبــ�

وأما  »فَلَْن َ�ْلَِك لَُه ِمَن ّهللاِ َشيْئاً «حيث الينرصه يف تلك الهزاهز التي اختلقها عامدا عاندا »يُرِِد ّهللاُ ِفتْنَتَهُ 
املهالك إذ يدق أبواب الهدى، فقد �لك له من ّهللا شيئا من الــت�س  من يريد نجاته حيث ينرصه يف

  املغفرة والشفاعة.
الَِّذيَن لَْم يُرِِد «الس�عون للكذب املحرفون الكلم من بعد مواضعه املنافقون مع الرسول هم  »أولئك«

                                                        
�� ار����ا �� ا��اء ا���� ��� ��ن ا����م �� ا�����ء  -ز�� أو ���� ا����� - .��� روي أ��� ���� �� ��م �� ا����د ار����ا ��ا��١

�����  -أن ������ه ���� �ٕ�ن أ��� ��� ��������ت ا������ ا������ ٓا�� و ���� ا��� ���آ��وا ��� ر��ل ا��ّ�   �� ���ون ����� و��� ��ا�� ��و�� 

 ����ا ��� ��ٔ��� ��� ��� ��� ا��ّ� ��� ا��� ��� ر��ل �� ا��ّ� وإن ��� ���� ����� و�� ا������ ��� ا����� -��� ا���رات وا���آن

 .»إِْن ا�و�ِ�ُ�ْ� ��ا �َُ�ُ�وُه َو إِْن �َْ� �ُ��َْ�ُه �َ�ْ�َ�ُروا«وا���� �� ��ٔ��وا ����� 
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»ّهللاُ أَْن يُطَهَِّر قُلُوبَُهمْ 
وكفاهم ذال وضال أن يكلهم ّهللا إىل أنفسهم، تتوارد عــىل قلــوبهم األهــواء مــن  ١

نْيا ِخــزْيٌ «أنفسهم ومن شياط� آخــرين، ف  القلــوب املقلوبــة املفصــولة عــن هــدى ّهللا، »لَُهــْم ِيف الــدُّ
ذ ليســت الــدنيا دار أعظم من الــدنيا وأعــزم إ  »َو لَهُْم ِيف اآلِْخرَِة َعذاٌب َعِظيمٌ «املغلوبة بطوع األهواء 

  جزاء.
و من غريب الوفق توافق الدنيا واآلخرة �ختلف صيغه� يف القرآن م� يدل عىل التوازن بينه� فه� 

  ) مرة!.۱۱۵جناحان اثنان البد للطائر إىل مقامات القدس أن يط� به�، والعدد الوفق بينه� (
تبــديل حكــم إىل آخــر تنّقبــا لــه بنقــاب ذلك وهكذا يكون دور الذين يّدعون اإلسالم ثــم يحــاولون 

الفتوى، مفتش� عمــن يفتــي لهــم وإن � يرضــوه مفتيــا يف ســائر األحكــام، فهــٔواء اليهــود املكــذبون 
بالرسول هنا يظهرون أنفسهم مظهر القبول �ا يفتي لهم وهــم بعــد نــاكرون لرســالته، وذلــك نفــاق 

حكــ� فــي� ال يهــوون، ونفاقــا يف اســتفتاءهم  مزدوج عارم، نفاقا يف تهودهم إذ اليرضون التوراة لهم
  كأنهم من أمته رافض� التوراة إىل رشعة القرآن.آله و عليه هللا صىلالرسول  

ليس كل من وقع عليه اسم اإل�ان كان حقيقا بالنجاة م� هلك به الغواة، ولو كان «و هنا ندرس أن 
بــاّ� ونجــا ســائر املقــرين بالوحدانيــة مــن ذلك كذلك لنجت اليهود مع اعرتافها بالتوحيد وإقرارهــا 
الَّــِذيَن قــالُوا آَمنـّـا بـِـأَفْواِهِهْم َو لـَـْم تـُـٔوِمْن «إبلــيس فمــن دونــه يف الكفــر وقــد بــ� ّهللا ذلــك بقولــه: 

  .٢فاإل�ان بالقلب هو التسليم للرب ومن سلم األمور ملالكها � يستكرب عن أمره»قُلُوبُُهمْ 
ْحِت فَإِْن جأوَك فَاْحُكْم بَيْنَُهْم أَْو أَْعــرِْض َعــنْهُْم َو إِْن تُْعــرِْض َعــنْهُ  ْم فَلَــْن َسّ�ُعوَن لِلَْكِذِب أَكّالُوَن لِلسُّ

  ).۴۲يْنَُهْم بِالِْقْسِط إِنَّ ّهللاَ يُِحبُّ الُْمْقِسِطَ� (يَُرضُّوَك َشيْئاً َو إِْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بَ 
سمع الكذب وسمعا للكذب تــنقال ونقــال  »َسّ�ُعوَن لِلَْكِذِب «هٔواء املنافقون من اليهود وسواهم هم 

ْحِت «وتطبيقا  وهو لغويا القرش املستأصل، والسحت أيا كان مستأصــل آللخــذ واملــأخوذ  »أَكّالُوَن لِلسُّ
وال سي� سحت الرشا حيث يستأصل إ�ان املرتيش وحق أهل الحق كــ� ويستأصــل األمــن عــن منه 

  الحياة اإلنسانية األمينة، وذلك االستئصال دركات حسب دركات الباطل فيه ومن أنحسها الرشا والربا.
لحالة بتلك ا »فَإِْن جأوَك «فالسحت هو الحرام رشا وسواها بديال عن تحريف الكلم من بعد مواضعه 

حك� بينهم ألصل  »فَاْحُكْم بَيْنَُهْم أَْو أَْعرِْض َعنُْهمْ «املنافقة فأنت بالخيار إيجابا يف الحكم بينهم وسلبا 
التحاكم وفصل الحكم، وإعراضا عنهم إذ اليريدون تطبيقه، وال تخف من اإلعراض عنهم رضرا عليك 

َو إِْن َحَكْمــَت فـَـاْحُكْم بَيـْـنَُهْم «يف رسالتك، لساحتك وســ�حتك  »َو إِْن تُْعرِْض َعنْهُْم فَلَْن يَُرضُّوَك َشيْئاً «
  .»إِنَّ ّهللاَ يُِحبُّ الُْمْقِسِط�َ «وهو حكم ّهللا دون ما تهواه أنفسهم  »بِالِْقْسِط 

                                                        
���ل: إن ا��ّ� إذا أراد ���� ���ا ��� �� ���� ���� ����ء  ا����م �������� أ�� ��� ا��ّ�   .�� ����� ا������ �� �����ن �� ���� ��ل١

و��� ����� ���� وو�� �� ���� ���ده وإذا أراد ا��ّ� ���� ��ء ��� �� ���� ���� ��داء و�� ����� ���� وو�� �� ������ ���� �� ��� 

ْ���ِم َو َ�ْ� �ُِ�ْد ا�ْن �ُِ���ُ� �َْ�َ�ْ� َ�ْ�َرُه َ�����ً َ�َ���ً ...�ََ�ْ� ُ�ِ�ِد ا��ُّ� ا�ْن َ��ْ «��ه ا��ٓ��  إِن� ا��ِ��َ� َ���ْ� َ��َْ�ِ�ْ� «و��ل:  »ِ��َُ� َ�ْ�َ�ْح َ�ْ�َرُه �ِْ�ٕ�ِ

َ� �ُ�ُ�َ�ُ��ْ «و��ل:  »�َ�َِ�ُ� َر��َ� �� ُ��ِ�ُ��نَ  ��ِ��َ� �َْ� ُ�ِ�ِد ا��ُّ� ا�ْن �َُ���  .»ا�و��َِ� ا

 
 ���� ���� ���ل ���. ا����م �����ب ا�ٕ�����ج ������� �� أ��� ا������  �� �� ٦٣٢: ١.��ر ا������ ٢
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التختص بالرشا يف الحكم مه� كانت أنحسه بل هو األكل بالباطــل أيــا كــان رىش أم  »السحت«و هنا 
بَوا َو قَْد نُُهوا َعنُْه َو أَكْلِِهْم أَْمواَل النّاِس «بخس مكيال وما أشبه ويجمعها  ربا أم رسقة أم َو أَْخِذِهُم الرِّ

  ).۱۶۱: ۴(»بِالْباِطِل ..
فألنهم اليبالون األكل بالباطل، بل يحومون حوله ويخوضون فيه مرصين عامدين، لذلك يعــرب عــنهم 

ْحِت «ب  . َو كَيَْف يَُحكُِّمونََك َو ِعنَْدُهُم التَّْوراُة ١ا يف الحكم فإنه يف حد الكفروال سي� الرش»أَكّالُوَن لِلسُّ
الُْمٔوِمِنَ� (ِفيها ُحْكُم ّهللاِ ثُمَّ يَتََولَّْوَن ِمْن بَْعِد ذلَِك َو ما أُولئِ    ).۴۳َك بِ

استفهام إنكاري عىل هٔواء املنكرين املنافق� من اليهود أنهم يحّكمون رســوال غــ�  »كَيَْف يَُحكُِّمونََك «
الذي يحكم بينهم يف قضيتهم، ولــيس »َو ِعنَْدُهُم التَّْوراُة ِفيها ُحْكُم ّهللاِ «رسولهم دون تصديق لرسالته 

حتى يحلّق عىل كل »أحكامها أحكام هللا«لتحريف أحكام يف التوراة إذ ليس النص  سلبا»ِفيها ُحْكُم هللاِّ «
وال ينافيه أن فيها أحكام غ� ّهللا �ا حرفوا، والقصــد مــن »ِفيها ُحْكُم هللاِّ «األحكام املوجودة فيها، وإ�ا 

٣أم حدا آخر للقتل والرسقة ٢حكم ّهللا هنا هو الحكم املحتاج إليه يف قضيتهم رج� للزنا
ثُمَّ يَتََولَّــْوَن «

                                                        
��ل: ر��ة ا����م ��ام و�� ا���� ا��ي ذ�� ا��ّ� �� �����، ورواه  آ�� و ���� ا��� ����� ا�� ���س أن ر��ل ا��ّ�   ٢٨٤: ٢.ا��ر ا�����ر ١

��� �� ا���� ���ل: ا����، ���� �� �� أ��  ا����م �������� ا�� ���، و��� أ��ج ��� �� ���� �� ��� �� أ�� ����  ٓا�� و ���� ا��� ������  

 ا����؟

: ��ا�� ا��ٔ��اء ���، و��� �� أ�� ����ة ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� �����ل: ذاك ا����، و��� �� ���� �� ��� ا��ّ� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�  

ا���� و��� ا����م و���ان  ص �� ���ل �� ا���� ر��ة ا�ٕ���م و�� أ��� ذ�� ��� و��� ا���� و�� ا���� و���

: آ�� و ���� ا��� ������ ا��ّ� �� روا�� إ�� أ�� ���� أ��وا �� ��وة ���ل   ٓا�� و ���� ا��� ���ا�����، و�� ���� �� ���� ��ل: ��� ��� ا����  

و�� أ�� ����ة �� ا����   - �� ���������� ا��ي �� -ا��ا�� وا������ وا��ا��ٓا�� و ���� ا��� ������، و�� ����ن ��ل: ��� ر��ل ا��ّ�  

�� ا����  ��ل: �� ا���� ��� ا����م و��� ا���� و��� ا���د و��� ا������ و��� ا���� و��� ا����� و��� ا��م آ�� و ���� ا��� ���

ا د��� ��� ��ٔس ��� وأ�� وأ�� ا������ وأ�� ا������ وأ�� ا����� وأ�� ا����� وأ�� ا����� و��� ���د ا����ع و��� ���د ا����� �ٕ�ذ

 ��ر ا������� و���� ا������ و���� ا���و.

: ١أ��ل: و�� ����� ���م ����غ ا����� �� و�� ا���� �� ���� و��� �����ٔ�� ا���� ����� ���� �� أ��ل ا��� و��� �� ��ر ا������ 

���ل: ... ��ٔ�� ا���� �� ا���� �ٕ�ن ذ�� ا���� �����  �� ا����ل������ا����م�� ا����� �� ���ر �� ��وان ��ل ��ٔ�� أ�� ����   ٦٣٣

 .ا����م ����، ورواه ���� ����� أ�� ��� ا���  ٓا�� و ���� ا��� ���ا����� و������  

 
، إذا و�� ر�� ������ �� ا��أت زو�� ��� ���� ا�����ن: ا���� ٢٢ا����� وا������ �� ��� ا������ �� ا���راة .و ��� �� ا��ٔ���ح ٢

إذا ���� ���ة ��راء ������ ���� ������ ر�� �� ا������ وا���� ����  ٢٣ا������ �� ا���أة وا���أة ����ع ا��� �� إ��ا��� 

ا����ة �� أ�� أ��� �� ���خ �� ا������، وا���� �� أ�� «وار������ ������رة ��� �����: ��ٔ������� ������ إ�� ��ب ا������  ٢٤

 .»أ�� أذل ا��أت ����� ����ع ا��� �� و���

 
�� �� ��� ���ٔ��� �� ��ٔن ���دي ��ٓا�� و ���� ا��� ���أ��ج ا�� ��دو�� �� ��اء �� ��زب ��ل �� ��� ر��ل ا���   -٢٨٥: ٣.ا��ر ا�����ر ٣

ا����د �� ���ون �� ا��ا�� �� ������ ����ا ��� ��ه ا������ وا���� ���ٔ��� أ��� أ���  آ�� و ���� ا��� �����ا؟ ����ا: ز�� ���ٔل ر��ل ا���  

�� ���ون �� ا��ا��  ٓا�� و ���� ���ا �����ر��ا ذ�� إ�� ر�� ���� ����ا ���ٔن ��ٔر�� إ��� ���ٔ�� ��ل ��� ا������ وا���� �����ه ر��ل ا���  

�� ������ ��ل ��� ا���� و���� ��� �� ������� �������ا ���� ������ وو�� ا���� ��� ������� ����� ��� ���� ���� ����� ��� 

�ٔ�� �� ���� ��ل وو�� ا����د ���� ا���� إ�� أول �� أ��� ٔا��ك إذ أ����ه � ٓا�� و ���� ا��� �������وا ��� ������ ا������ وا���� ���ل ا����  
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َو «يهود يحكم لهم بالتوراة الحكم يف التوراة وما حكمت وفقها قضية التوافق، وأنهم ك »ِمْن بَْعِد ذلَِك 
برشعتهم فضال عن رشعة اإلسالم، فإ�ا هم ئونــون بــأهوائهم الهاويــة وأهــدافهم »ما أُولِئَك بِالُْمٔوِمِن�َ 

  الغاوية.
بّانِيُّوَن َو اْألَْحباُر إِنّا أَنْزَلْنَا التَّْوراَة ِفيها ُهدًى َو نُوٌر يَْحُكُم بَِها النَّبِيُّوَن الَِّذيَن أَْسلَُموا لِلَِّذيَن هاُدوا  َو الرَّ

 َ�َنــاً ِ�َا اْستُْحِفظُوا ِمْن كِتاِب ّهللاِ َو كانُوا َعلَيِْه ُشَهداَء فَال تَْخَشُوا النّاَس َو اْخَشــْوِن َو ال تَْشــَرتُوا بآيــاِ� 
  .)۴۴قَلِيًال َو َمْن لَْم يَْحُكْم ِ�ا أَنْزََل ّهللاُ فَأُولئَِك ُهُم الْكاِفُروَن (

ك� أنزلناها، وأمــا الضــاللة والظلمــة املترســبة إليهــا املرتســبة فيهــا بأيــدي  »التَّْوراَة ِفيها ُهدًى َو نُورٌ «
ا التَّْوراةَ «املحرف� فليست داخلة يف نطاق  لحكــم ّهللا  »يَْحُكُم بَِها النَِّبيُّــوَن الَّــِذيَن أَْســلَُموا«ف  »إِنّا أَنْزَلْنَ

  لنازلة من عند ّهللا الكل ما يسمى توراة.ليس مجاله إال التوراة ا
واإلسالم ّ� كأصل هو من أبرز رشوطــات الرســالة  »النبي�«وصفا ل  »الَِّذيَن أَْسلَُموا«و ترى ما هو دور 

  فضال عن النبوة التي هي أعىل منها؟
  فهل يعني اإلسالم الذي استدعاه إبراهيم لنفسه وإلس�عيل وذريته منه؟

الحــاكمون بــالتوراة كلهــم إرسائيليــون! ثــم ولــيس إســالمهم بــذلك املحتــد العظــيم  و هٔواء النبيون
هنا من دوره إخراج املدع� النبوة يف اإلرسائيلي� املعرب عــنهم  »الَِّذيَن أَْسلَُموا«اإلبراهيمي املحمدي! 

أن يحكمــوا  -اإذ -يف التوراة واإلنجيل باألنبياء الكذبة، فإنهم غ� مسلم� ألية درجة منه فلــيس لهــم
  بالتوراة.

معنيــان  -علّهــ� -و دور آخر أنهم اسلموا وحي التوراة خالصة غ� كالســة للــدين هــادوا، واملعنيــان
  ملال�ة اللفظ واملعنى، فهم من األنبياء الصادق� الذين أسلموا، وك� أسلموا التورات للذين هادوا.

مــ� يوســع نطــاق  »-عىل -أو -يف«دون  »ِذيَن هاُدوالِلَّ «وأن  »أسلموا«و قد ئود اآلخر حذف املفعول ل 
  .»أسلموا«االحت�ل يف حقل 

يف وجه طليق يشمل كافة املكلف� بالرشعة التوراتية، فإنهم ب� الــذين هــادوا إىل  »لِلَِّذيَن هاُدوا«ثم 
الحق والذين هادوا عن الحق هودا أم سواهم، وك� هو يف وجــه خــاص ببيــت إرسائيــل يشــمل إىل 

  خاصتهم من األحبار والرباني�. -مٔون� وفاسق� -متهمعا
مواد الهدى املرسودة يف التوراة ألصــول  »هدى«؟ قد تعني »ُهدًى َو نُورٌ «و ترى ما هو الفارق هنا ب� 

  رشعتها وفروعها ك� تناسب الردح الزمني الحاكم فيه التوراة.
عامــة، والنــور هــي  -إذا -ذه الهدى، فهــيفهي الهدى التي تحصل للمهتدين عىل ضوء ه »نور«و أما 

ُهــدًى «و »ُهــدًى لِلنـّـاِس «كــ� الفــارق بــ�  -عموما مطلقــا -واقعها للمهتدين بالتوراة، فالفارق بينه�
  .»لِلُْمتَِّق�َ 

البشارات املودوعة يف التوراة  -إذا -ذلك، ك� وهي التي تن� الدرب لرشعة مستقبلة بنبّي يقبل، فهي

                                                                                                                                                         
و����ه و����ا ���� ���� أ�� ���ل ��ا �� ���� إ�� أ����� ��ل �� ����ا ��� ذ�� ���ٔ��ن ا����  ٓا�� و ���� ا��� ���ا���� ا��ي أ��� ا����  

���� ��ود ا��ّ� ��ٔ���ه ا��ّ�  »َو ِ��َْ�ُ�ُ� ا���ْ�راُة ِ���� ُ�ْ�ُ� ا��ّ�ِ َو �َْ�َ� �َُ���ُ���ََ� «�� ��� ���� أ��ل إ��� �� ا��ا�� ��ٔ��ل ا��ّ�  آ�� و ���� ا��� ���

���«����� �� ا���راة ��ل:   : َو ا�ُْ�ُ�وَح �ِ��ٌص.-إ�� ���� - َو �ََ�ْ��� َ��َْ�ِ�ْ� �ِ
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هــو املخصــوص بحقــل الرشــعة التوراتيــة لزمنهــا »هــدى«قدسية القرآنية، فــالحكم ب بحق الرسالة ال
  يب� تلكم البشارات للناس ليكونوا عىل خربة بتلك الرشعة اآلتية. »نور«الخاص، والحكم ب 

ما ين� الدرب يف التورات عىل أصيله من دخيله، وما يوضح الغامض منه حيــث يفرســ  »نور«ثم ومن 
  بعضه عىل بعض ك� هي طبيعة الوحي أيا كان. بعضه بعضا وينطق

مستفادة من التدبر يف آياتها والعمل بها حيــث تــزداد أصــحابها هــدى عــىل هــدى، إذا  »نور«و منها 
  فالنور هي املرشفة عىل الهدى املرشّفة صاحبها إليها.

الحكيم توافق  العقل الناضج عىل ضوء الوحي، ومن غريب الوفق العددي ذكرا يف الذكر »نور«و منها 
  ) مرة، م� يربهن أنه� صنوان اثنان وفرقدان اليتفارقان.۴۹النور والعقل، فإن كال يأ� (

كرأس الزاوية يف الرشعة التوراتية ســواء الــذين هــادوا رجوعــا إىل ّهللا أم  »يَْحُكُم .. لِلَِّذيَن هاُدوا«ثم و
الربانيون واألحبار، وهم عل�ء التــوراة »حكم بهاي«رجوعا عن ّهللا، ثم سائر املكلف� من القبيل� ك� و

  دون املحرف فيه.»ِ�َا اْستُْحِفظُوا ِمْن كِتاِب هللاِّ «حيث يحكمون 
شهادة عىل املســتحفظ لهــم مــن كتــاب ّهللا،  »كانُوا َعلَيِْه ُشَهداءَ «الحال أنهم  »و«ويحكمون  »يحكم ..«

الوحي، وغــ�هم بوحيــه �ــا أنســوا مــن وحــي حيث �يزون ب� أصيله ودخليه فالنبيون يشهدون بــ
الكتاب، حيث يعرفونه، أو املشكوك منه حيث اليشهدونه، فإن أصيل الوحي نــور تنــ� الــدرب عــىل 

  معرفة دخيله.
واألحبار والرباني�، ليست إّال ما أنزله ّهللا، ومهــ� كانــت  -إذا فالتوراة يف مثنى الحكم بها من النبي�

نبياء التوراة هي املستحفظة لهم عن خليطها، كذلك سائر االســتحفاظ ملتحــري العصمة الرسالية يف أ 
الحق، املٔوّد من عند ّهللا، العارف بوحي ّهللا، املستأنس بكالم ّهللا، ذلك االســتحفاظ هــو الــذي يصــون 

  أهليه عن أي اهتزاز وجاه التوراة املحرفة.
 ۲حفظــا علميــا فــال ينســونه،  ۱ »ا اْســتُْحِفظُواِ�ـَـ«ذلك، ولالستحفاظ هنا أبعاد ثالثــة كلهــا معنيــة ب 

يحكم «وعمليا فال يتناسونه، وذلك املثلث من االستحفاظ هو املربّر الفارض ل  ۳وعقيديا فال ينكرونه، 
  .»بها

فالحاكم بكتاب ّهللا من غ� املعصوم� يعصــم عــن األخطــاء القــارصة واملقرصــة شــيئا كثــ�ا إذا كــان 
محفوظ �ا استحفظ من عنده ومن عند  -إذا -بارع عىل ضوء الكتاب، فهومستحفظا بعدله وعلمه ال

  ّهللا توفيقا له رفيقا يحفظه عن الزالت والضالالت.
النسناس املحرف� له املحرتف� به والتابع� لهم، فلن يرضوا أهل ّهللا شيئا كــ�  »فَال تَْخَشُوا النّاَس «إذا 

وا ّهللاَ َشيْئاً « وكــل �ــن الــدنيا يف  »َ�َناً قَلِيًال «يف التعامل بآيات ّهللا رشاء واشرتاء »اخشون و«بل  »لَْن يَُرضُّ
  ذلك الحقل قليل ضئيل وّهللا من ورائكم وكيل.

َو إِذْ أََخَذ ّهللاُ ِميثاَق «ذلك ولكن الخونة من عل�ء هم � يكونوا ليحكموا �ا أنزل ّهللا نقضا مليثاق ّهللا: 
: ۳( »تاَب لَتُبَيِّنُنَُّه لِلنّاِس َو ال تَْكتُُمونَُه فَنَبَــُذوُه َوراَء ظُُهــورِِهْم َو اْشــَرتَْوا بـِـِه َ�َنــاً قَلِــيًال الَِّذيَن أُوتُوا الْكِ 

(فََخلََف ِمْن بَْعِدِهْم َخلٌْف َورِثُوا الِْكتاَب يَأُْخُذوَن عَرََض هَذا اْألَْد� َو يَُقولُوَن َسيُْغَفُر لَنــا َو إِْن  -)۱۸۷
قَّ َو دَرَُسوا مــا أْتِِهْم َعرٌَض ِمثْلُُه يَأُْخُذوُه أَ لَْم ئُوَخْذ َعلَيِْهْم ِميثاُق الِْكتاِب أَْن ال يَُقولُوا َعَىل ّهللاِ إِالَّ الْحَ يَ 

ُكوَن بِالْكِ  ــالَة إِنـّـا ال ِفيِه َو الّداُر اآلِْخرَُة َخْ�ٌ لِلَِّذيَن يَتَُّقوَن أَ فَال تَْعِقلُوَن. َو الَِّذيَن ُ�َسِّ تاِب َو أَقاُموا الصَّ
  ).۱۷۰: ۷( »نُِضيُع أَْجَر الُْمْصلِِح�َ 
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خطاب لكل من يخىش الناس يف حقل التحريف والتجديف وترك الحكــم �ــا  »فَال تَْخَشُوا النّاَس «هنا 
إجحــاف  أنزل ّهللا، أو والحكم بغ� ما أنزل ّهللا، فال يخىش املحرّف بغية �ن قليل يأخذه مــن فقــر أو

  من قبل املرتف� املصلحيّ�، الذين يحملونهم رغبة ورهبة عىل التحريف أيا كان.
  و اليخش الحاكم �ا أنزل ّهللا هٔواء املحرف� املحرتف� وهٔواء املرتف�.

و اليخش الناظر إىل التوراة بنظرة سليمة أن يضل أو يزل �ا فيها مــن تحريــف، فــإن ّهللا هــو نــارصه 
يَن َما اْختَلََف ِفيِه إِالَّ الَِّذيَن أُوتُوُه ِمْن بَْعِد ما جاَءتُْهُم الْبَيِّناُت بَْغيــاً بَيْــنَُهْم فََهــَدى ّهللاُ الَّــذِ َو «وهاديه 

  ).۲۱۳: ۲( »آَمنُوا لَِ� اْختَلَُفوا ِفيِه ِمَن الَْحقِّ بِإِذْنِِه َو ّهللاُ يَْهِدي َمْن يَشاُء إِىل ِرصاٍط ُمْستَِقيمٍ 
خش املحكوم عليه بخالف حكم ّهللا عن أن يفضح الحاكم ك� يســتطيع،يخش الحــاكم وال مــن و الي

يف إيجابية الحكم �ا أنزل ّهللا إّال من ّهللا، وال يف سلبيته أمام الحاكم� بغ� ما  -إذا -سواه، فال خشية
  تخشون إّال إيّاه.فكونوا موحدين ّ� ال »فَال تَْخَشْوُهْم َو اْخَشْونِ «أنزل ّهللا إال ّهللا 

فلقد علم ّهللا أن الحكم �ا أنزل ّهللا ستواجهه هذه العرقالت يف كل زمان ومن كــل أمــة، إذ التتقبلــه 
نفوس متنافسة عىل عرض هذا األد�، فتعارضه الكــرباء والطغــاة حيــث ينتــزع مــنهم رداء الربوبيــة 

ب العامل�، ك� ستواجهه معارضــة أصــحاب املزعومة لهم، ورداء الحكم املدعى منهم، ف�ده إىل ّهللا ر 
املصالح املستغل� بكل ظلم وزور، ومعارضة الطامع� يف أمــوال أصــحابها وســلطات ذوي الســلطان، 

  ثالوث من املعارضات لحكم ّهللا.
طية تخــرج حكــم أيا كانوا وأيان، حيث الرش  »َو َمْن لَْم يَْحُكْم ِ�ا أَنْزََل ّهللاُ فَأُولِئَك ُهُم الْكافِرُونَ «ذلك 

  الكفر عن كل مالبسة خاصة فتنطلق حك� عاما صارما يحلّق عىل كل من يحملها دون إبقاء.
و هذه السلبية أمام ما أنزل ّهللا تختص بالذين يحكمون حيث هم يف ظروف الحكم، فالعارف بحكم 

فَأُولِئــَك ُهــُم «ّهللا، املسٔول عنــه وهــو يف موقــف التســاءل، إذا اتخــذ الجانــب الســلبي دون أي عــذر 
  حال من حكم يف موقفه هذا بغ� ما أنزل ّهللا؟ فأولئك هم أشد كفرا. -إذا -فكيف »الْكافُِرونَ 

فك� الساكت عن الحق يف مجال النطق به شيطان أخرس، كذلك النــاطق بالباطــل هــو أشــطن مــن 
لَْم يَْحُكْم ِ�ا « أكفر ممن الساكت عن الحق، فإذا كان الحق هو حكم ّهللا كان الناطق بغ� ما أنزل هللاّ 

  .»أَنْزََل ّهللاُ 
فحــق  »أَنـْـزََل ّهللاُ «أيا كــان مــا »النبيون«و يف رجعة أخرى إىل اآلية نقول: الحاكم األّول �ا أنزل ّهللا هم 

ن أن يحكم ب� أهل التوراة بتوراتهم وك� حكم مه� وافق حكم القرآ  آله و عليه هللا صىلألفضل النبي� محمد  
قال: ملا نزلت هذه اآلية: نحن نحكم عىل اليهود وعىل من سواهم  آله و عليه هللا صىلذكر لنا أن نبي هللا  «وك� 

»من أهل األديان
١.  

أجمــع،  »النبيون«يف ذلك الحكم، فإنه  -وبأحرى -هنا تختص بأنبياء التوراة، بل ونبينا »النبيون«فليس 
بتــوراتهم كــ� يحكــم ألهــل اإلنجيــل بــإنجيلهم، »لِلَِّذيَن هاُدوا«وهو أّول املسلم� أجمع، فقد يحكم 

  .»فََذكِّْر بِالُْقرْآِن َمْن يَخاُف َوِعيدِ «آن: الخارج يف حكمه به� عن تدجيلهم، ويحكم ألهل القرآن بالقر 

                                                        
 و�� ���� �� ا��ٔ����ء و�����ن ��� ���ـ� آ�ـ� و ���� ا��� ����� ���دة وذ�� ��� ... و��� �� ا���� �� ا��ٓ��: ا����   ٢٨٦: ٣.ا��ر ا�����ر ١

 �� ا���.
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أنزله� ّهللا يف كتابه، �ا »ُهدًى َو نُورٌ «ذلك، وعىل الحاكم ب� عباد ّهللا أن يحكم �ا أنزل ّهللا، عىل ضوء 
  استحفظ من كتاب ّهللا، دون ما ضيّع عنه أم ضيّعه، وال ما نسيه أو تناساه.

ية القرآنية، املتخرج منها علميا وعقيديا وتطبيقيا، هو الذي يجــوز لــه فالعائش يف الحوزة االستحفاظ
ويفرض عليه أن يحكم بكتاب ّهللا ب� عباد ّهللا، حكم اإلفتاء يف عامــة األقضــية وخاصــتها، يف مجلــس 

  اإلفتاء والقضاء، ورشوط القضاء الصالح هي من أك� الرشوط وأوفرها ب� كافة املناصب الروحية.
حيث هم موصوفون باإلسالم، بيان رشيطة اإلسالم ّ� يف الحكم �ا أنزل  »نَِّبيُّوَن الَِّذيَن أَْسلَُمواال«و هنا 

  ّهللا مه� كان درجات ك� النبيون درجات وسائر الحكام يف إسالمهم درجات.
سلم� ملا فاملدعي للنبوة وهو غ� مسلم ملا أنزل ّهللا يرد حكمه إليه، ومن دون الرسل من الحكام امل

  أنزل ّهللا يقبل أحكامهم رشط التخرج عن املدرسة االستحفاظية ناجح�.
يحلّق عىل كافة التارك� للحكــم �ــا أنــزل  »َمْن لَْم يَْحُكْم ِ�ا أَنْزََل ّهللاُ فَأُولِئَك ُهُم الْكافِرُونَ «ذلك، ف 

 ١أنزل ّهللا جهــال أو تجــاهال ّهللا، وهم يف موقف الحكم ومصبه، وأكفر منهم من هم يحكمون بغ� ما
  ٢ أكفر.فال يختص ذلك الكفر بغ� املسلم�، بل املسلم الحاكم بغ� ما أنزل هللاّ 

  الرشطية تحلق عىل كل حامل لذلك الرشط دو�ا استثناء فال تقبل اإلختصاص. »من«و 
ثم وحسب ذلك النص املثلث ليس الحكم �ا أنزل ّهللا إال للنبي� والرباني� واألحبار �ا استحفظوا من 

  كتاب ّهللا وكانوا عليه شهداء.
) مــرة يف القــرآن مــ� ۹۳لــف صــيغها تكــرر كــّل (و من غريب الوفق ب� عديد الكافرين والنار �خت

  يجعل تساويا بينه� أال مدخل لهم إال النار وأنها ليست إّال لهم مثوى.
لهــم مكــانهم ومكــانتهم مــن الحكــم العاصــم املعصــوم، فمــن هــم  »النَِّبيُّوَن الَِّذيَن أَْســلَُموا«ثم هنا 

  ؟»األحبار«ومن هم  »الربانيون«
هم أقرب إىل النبي� من األحبار لقربهم إليهم أدبيا ومعنويا، فهــم أوالء املرتبــون  أيا كانوا »الربانيون«

بالرتبية الربانية البالغة بعدهم، املربّون علميــا وعقيــديا وعمليــا لســائر املكلفــ�، وعلّهــم املعنيـّـون 
وا لِ� أَصابَهُْم ِيف َسِبيِل ّهللاِ َو ما َضُعُفوا َو َمــا َو كَأَيِّْن ِمْن نَِبيٍّ قاتََل َمَعُه ِربِّيُّوَن كَِثٌ� فَ� َوَهنُ «بالربي�: 

) فهم أوالء املقاتلون يف سبيل ّهللا مع النبي� يتعلمون مــنهم ۱۴۶: ۳( »اْستَكانُوا َو ّهللاُ يُِحبُّ الّصابِِرينَ 
  ).۷۹: ۳( »َو ِ�ا كُنْتُْم تَْدرُُسونَ َو لِكْن كُونُوا َربّانِيَِّ� ِ�ا كُنْتُْم تَُعلُِّموَن الِْكتاَب «الدين ويعلمون: 

                                                        
��ل: �� ��� �� در���� ���� �� أ��ل ا��ّ� ��� ���  ا����م ������ ����� ا������ �� أ�� ���� �� أ�� ��� ا��ّ�   ٦٣٥: ١.��ر ا������ ١

 و�� ��� �� در���� ��ٔ���ٔ ��� ���.

 
ــَ�َل ا��ّــُ� �َ��و�ِ�ــَ� ُ�ــُ� «أن ���ــ�  آ�ــ� و ���ـ� ا��ــ� �ــ���ــ� ا����ــ� روى ا��ــ�اء �ــ� �ــ�زب �ــ� ا���ـ�   ٦٣٨.ا���ـ�ر ٢ َو َ�ـْ� �ـَـْ� َ�ْ�ُ�ــْ� �ِ�ــ� ا��ْ

ـ�ر ��»�َ��و�ِ�َ� ُ�ُ� ا�ْ��ِ�ُ��نَ «و���ه  »�َ��و��َِ� ُ�ُ� ا��ّ��ُِ��نَ «و���ه »ا�ْ��ِ�ُ�ونَ  �ـ� أورده ��ـ�� �ـ� ا��ـ���، أ�ـ�ل: �� ذ�ـ� �ـ� ا���

��ٔ�� أ��  ا����م �������ل �� ��ض ا��ّ� �� ا���� ����� ��ٓل ����   ������ا����مو���ر�� إ���ق ا��ٓ�� و�� �� ����� ا������ �� أ�����  

و��ن أ�� ��� أول �ـ� ��ـ�  »و�ِ�َ� ُ�ُ� ا�ْ��ِ�ُ��نَ َو َ�ْ� �َْ� َ�ْ�ُ�ْ� �ِ�� ا��َْ�َل ا��ُّ� �َ�� «��� أن ������ ������ ���ا و��اوة و�� ��ل ا��ّ�: 

���� و����� و��� ا���س ��� ر����� و��� ��� أ�� ��� ا����� ��� ��� ��� ��رى �ـ� ا���ـ���� و�ـ�  آ�� و ���� ا��� ���آل ����  

 ���. و��� �� ��� أ�� ا����م ��������ش ��� ���� �� ��� آل ����  ا����م �����ر�� �� آل ����  
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بّانِيُّوَن َو اْألَْحباُر َعْن «ذلك، مه� يتواجد منهم من هم يرتكون بعض الواجب عليهم:  لَْو ال يَنْهاُهُم الرَّ
ْحَت لَِبئَْس ما كانُوا يَْصنَُعونَ    ).۶۳: ۵(»قَْولِِهُم اْإلِثَْم َو أَكْلِِهُم السُّ

عد الرباني�، وأن الحرب لغويا هو األثر الحسن، هم الدرجة الثانية من عل�ء فاألحبار ملكان ذكرهم ب
الدين حيث يحملون حسن األثر من الرباني� الذين هم آثار من النبي�، فالربانيون هم الوسطاء ب� 

  النبي� واألحبار:
التي توجــب النــار  أجل وإن م� استحقت به اإلمامة التطه� والطهارة من الذنوب واملعايص املوبقة

بجميع ما يحتاج إليه األمــة مــن حاللهــا وحرامهــا والعلــم بكتابهــا خاصــة  -املكنون -ثم العلم املنور
قول ّهللا فيمن  -والحجة -وعامة، واملحكم واملتشابه، ودقائق علمه وغرائب تأويله وناسخه ومنسوخه

  »لتَّْوراَة ...إِنّا أَنْزَلْنَا ا«أذن ّهللا لهم يف الحكومة وجعلهم أهلها 
فهذه األ�ة دون األنبياء الذين يربّون الناس بعلمهم، وأما األحبار فهم العل�ء دون الرباني� ثم أخرب 

»�ا استحفظوا من كتاب هللا وكانوا عليه شــهداء، و� يقــل: �ــا حملــوا منــه«فقال: 
. ذلــك، والحــوزة ١

واأل�ة  آله و عليه هللا صىلاالستحفاظية القرآنية تضم يف خضّمها السنة الرسولية والرسالية ما ثبتت عن الرسول  
  ما رواه عن ّهللا بوحي الكتاب أو السنة. آله و عليه هللا صىل، الراوين عنه  السالم عليهممن آل الرسول  

و ما كلفك الشيطان علمه «حول حجة الكتاب والسنة:  السالم عليهإليكم نصوصا من كل�ت اإلمام عيل  و 
وأ�ة الهدى أثره، فكــل علمــه إىل هللا ســبحانه آلـه و عليـه هللا صىلم� ليس يف الكتاب فرضه، وال يف سنة النبي  

»فإنه منتهى حق هللا عليك
هدي نبيكم فإنه أفضل الهدي، واستنوا بســنته فإنهــا أهــدى اقتدوا ب«ف  ٢

»السنن
(و ملا دعانا القوم إىل أن نحّكم بيننا القرآن � نكــن الفريــق املتــويل عــن كتــاب ّهللا ســبحانه  ٣

ٍء فَــرُدُّوُه إَِىل ّهللاِ وَ «وتعاىل وقد قال ّهللا سبحانه:  فــردّه إىل ّهللا أن نحكــم  »الرَُّســولِ  فَإِْن تَنــازَْعتُْم ِيف َيشْ
بكتابه، ورّده إىل الرسول أن نأخذ بسنته، فإذا حكم بالصدق يف كتاب ّهللا فنحن أحق الناس بــه، وإن 

»فنحن أحق الناس وأوالهم بها آله و عليه هللا صىلحكم بسنة رسول ّهللا  
٤.  

»ف�يكم كيف عدل الس�ة ويحيي ميت الكتاب والسنة«: مالسال  عليهو يقول عن اإلمام املهدي  
٥.  

»و كفى بالكتاب حجيجا وخصي�«ذلك، وم� يخص القرآن: 
٦.  

                                                        
 إن ��� ا����� ... ا����م ���� .�� ����� ا������ �� ا��ٓ�� �� أ�� ��� وا�����ي �� أ�� ��� ا��ّ� ١
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َو نَزَّلْنا َعلَيَْك الِْكتاَب «: -في� استحفظكم من كتابه واستودعكم من حقوقه -و قد قال ّهللا أيها الناس
ءٍ تِ  وعّمر فيكم نبيّه أزمانا، حتى أكمل له ولكم فــي� أنــزل مــن كتابــه دينــه الــذي ريض »بْياناً لُِكلِّ َيشْ

لنفسه، وأنهى إليكم عىل لسانه محابّه من األع�ل ومكارهه، ونواهيه وأوامره، وألقى إليكم املعذرة، 
  .. ١واتخذ عليكم الحجة، وقدم إليكم بالوعيد وأنذركم ب� يدي عذاب شديد

فإ�ا حكم الحك�ن ليحييا ما أحيا القرآن، و�يتا ما أمات القرآن، وإحياءه االجــت�ع عليــه، وإماتتــه «
»اإلفرتاق عنه، فإن جرنا القرآن إليهم اتبعناهم، وإن جرهم إلينا اتبعونا

٢.  
ن به، وينطق بعضه ببعض، ويشهد بعضه عىل بعض، و كتاب هللا تبرصون به، وتنطقون به، وتسمعو «

»وال يختلف يف هللا، وال يخالف بصاحبه عن هللا
٣.  

و ليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تيل حق تالوته، وال أنفق منه إذا حرف عــن «
يومئــذ وأهلــه طريــدان منفيــان، مواضعه ... فقد نبذ الكتــاب حملتــه، وتناســاه حفظتــه، فالكتــاب 

وصاحبان مصطحبان يف طريق واحد، الئويه� مٔو، فالكتاب وأهلــه يف ذلــك الزمــان يف النــاس وليســا 
فيهم، ومعهم وليسا معهم، ألن الضاللة التوافق الهــدي وإن اجتمعــا، فــاجتمع القــوم عــىل الفرقــة، 

هم، فلم يبق عنــدهم منــه إال اســمه، وال وافرتقوا عن الج�عة كأنهم أ�ة الكتاب وليس الكتاب إمام
»يعرفون إال خطه وزبره

٤.  
ذلك ومن عجيب الوفق ب� عديد الرسل �ختلف صيغ الرسالة والنذارة لكمية والكيفية وما معهــ� 

ت� منــذ هنا هو عاملي زمن القيادت� اإلرسائيلي»العامل�«من نعم خاصة منقطعة النظ� ب� العامل�، و
ه هللا صـىل، حيث القيادة املحمدية  السـالم عليهآدم   هــي أعظــم القيــادات عــىل اإلطــالق يف كــل الحقــول  آلـه و علـي

  والحلقات.
، ومــنهم زمنيــا طــالوت، السـالم علـيهمفمن ملوك بني إرسائيل روحيا رساليا وزمنيا يوسف وداود وسلي�ن  

  زمنية جزئية. ومنهم روحيا سائر رسلهم مه� كانت لهم سلطات
 »َجَعلَُكــْم ُملُوكــاً «جعل خاص للنبوات اإلرسائيلية مه� شملت قيادات زمنية، و »َجَعَل ِفيُكْم أَنِْبياءَ «ف 

تعم كافة السلطات اإلرسائيلية بدرجاتها ومختلف ظروفها، فكل شــخص �لــك نفســه وال �لــك هــو 
  فة الناس أم ومن سواهم.ملك، وإذا ملك غ�ه فهو أملك حتى �لك طليق امللك عىل كا

  هنا جمع امللك واملالك، أم إن امللك أعم من املالك مه� اشتهر يف امللك الخاص. »ملوكا«فقد تعني 
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دليل شمول امللك للمرسوم املعروف وغ�ه، حيــث أخــرجهم  »َجَعَل ِفيُكمْ «دون  »َجَعلَُكْم ُملُوكاً «و هنا 
هم بعد مــا كــانوا مملــوك� ال دور لهــم وال كــور، وأصــل ّهللا من أرس السلطة الفرعونية فملكوا أنفس

  امللوكية هو الحرية الشخصية، ومن ثم أن �لك الحر ما سواه ومن سواه، روحيا أو زمنيا أم كليه�.
. ذلــك، وقــد تســمي ١مثلث امللك، شخصــيا أم ج�عيــا، روحيــا أو زمنيــا »َجَعلَُكْم ُملُوكاً «إذا فقد تعم 

ثــم  »َو الِْحْكَمــَة َو آتَيْنــاُهْم ُملْكــاً َعِظــي�ً فََقْد آتَيْنا آَل إِبْراِهيَم الِْكتاَب «القيادة الروحية ملوكية ك� 
تشمل ملوكهم الخصوص كيوســف وســلي�ن، فهــي قرينــة قاطعــة عــىل أن لــيس »َجَعَل ِفيُكْم أَنِْبياءَ «

َجَعلَُكــْم «امللوكيــة املرســومة الزمنيــة، فكيــف يصــح خطــابهم ككــّل ب  »َجَعلَُكــْم ُملُوكــاً «املعني مــن 
� يكونوا إّال نذرا قلــيال واألنبيــاء كثــ�،  السالم عليهمون فيهم منذ يعقوب إىل املسيح  وامللوك الرسمي»ُملُوكاً 

َجَعلَُكــْم «، دون »َجَعــَل ِفــيُكْم أَنِْبيــاءَ «عطفا عىل »و ملوكا«فلو عني امللوك الرسميون لكان حق التعب� 
  الشاملة لهم كلهم!.»ُملُوكاً 

الخانقة الفرعونية عليهم بالسلطة الرســالية، وتبــدلهم  هذا، فأنعم النعم الروحية لهم تبدل السلطة
تســتعبد الشــعوب  عن تلك العبودية والرقيــة الذليلــة بــأن ملكــوا أنفســهم، حيــث الســلطة العادلــه

وتستخدمهم بل هي املستخدمة لهم وتجعلهم أحرارا يف مســ� الصــالح ومصــ� اإلصــالح، فالشــعب 
ة هو أفقر شعب وأقفره، والذي �لك األمرين هو أغنى الفاقد للحرية الصالحة تحت القيادة الصالح

شعب وأعمره وأبهره، ومالك أحده� هو عوان بينه�، واملحور األصيل ب� هذه األمرين هو الحريــة 
  الصالحة والقيادة املصلحة حيث تصلح لصالح هذه الحرية.

زمن صاحب األمر عجــل ّهللا ذلك، وقد ينعم املكلفون كافة بأرقى النعم املحلقة عىل كافة حيوياتهم 
  تعاىل فرجه وسهل مخرجه.

اتخذتهم الفراعنة عبيدا فساموهم سوء العــذاب، وجرعــوهم املــرار، «بعد أن  »َو َجَعلَُكْم ُملُوكاً «أجل 
»فلم تربح الحال بهم يف ذلك الهلكة وقهر الغلبة

٢.  
لنعم الربانية عليهم حتى يلينــوا ألمــر ّهللا دخــوال يف األرض املقدســة بنو إرسائيل هنا يذكرون ببارع ا

  التي لهم فيها سيادة أخرى رجوعا إىل عاصمة الرسالة اإلرسائيلية.
و قد يحلق هذان الجعالن منذ يعقوب حتى الزمن األخ� من الرســالة اإلرسائيليــة، أم يخصــان منــذ 

  كث�.فأضيق دائرة ب عليه�السالميعقوب حتى موىس  
إن السلطة الروحية والسلطة الزمنية والحرية الشخصية والج�عيــة هــي مــن الــنعم الناعمــة التــي 
اختص بها بنو إرسائيل ب� العامل�، أن جعل من الّاليشء لهم كل يشء، ومن كل ذل وهو ان تحت ن� 

  !»إِذْ َجَعَل ِفيُكْم أَنِْبياَء َو َجَعلَُكْم ُملُوكاً ..«الذل الفرعو� 
إذا فأحرى بهم أن يطيعوا أمــر ّهللا فــي� يرجــع إىل عــودهم إىل عاصــمة الرســالة اإلرسائيليــة: األرض 
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املقدسة التي كتب ّهللا لهم، ولكن إرسائيل هي إرسائيل، املجبولة عىل جبلة الج� والتمّحل واألريحية 
   تعاىل!.والنكوص عىل األعقاب واالرتداد عىل األدبار وإساءة األدب مع الرسل ومع هللاّ 

وا َعىل أَْدبارِكُْم فَتَنَْقلِبُوا  َسَة الَّتِي كَتََب ّهللاُ لَُكْم َو ال تَرْتَدُّ يَن يا قَْوِم اْدُخلُوا اْألَرَْض الُْمَقدَّ   .۲۱خاِرسِ
َسةَ « ما جاءت يف القرآن إّال هذه املرة بنفس الصيغة، وهي القــدس املبــارك، وال نعــرف  »اْألَرَْض الُْمَقدَّ

(َو أَْورَثْنَا الَْقْوَم  -)۱: ۱۷( »إَِىل الَْمْسِجِد اْألَقَْىص الَِّذي باَركْنا َحْولَهُ «قدسيتها وبركتها إال ما عرفنا ّهللا من 
) والربكــة العظمــى هــي ۱۳۷: ۷( »الَِّذيَن كانُوا يُْستَْضَعُفوَن َمشاِرَق اْألَرِْض َو َمغاِربََها الَّتِي باَركْنا ِفيهــا

تمثلة يف األنبياء الذين بعثوا فيها ودفنــوا، إذا فهــي املباركــة بقدســية العاصــمة الرســالية الروحية امل
لِتُنـْـِذَر أُمَّ الُْقــرى َو « -وهي أعىل من القــدس -ومنطلقها إىل ما حولها من القرى، وك� يف مكة املكرمة

  .»َمْن َحْولَها
َسَة الَّتِي كَتََب ّهللاُ لَكُ «تلك  أنتم، وهي محتلــة بأيــدي الــوثني�، وهــذه الكتابــة كتابــة  »مْ اْألَرَْض الُْمَقدَّ

ترشيعية وأخرى تكوينية رشط املحاولة املستطاعة، التكوينية طليقة وإال ملا احتلت رغم كتابة ّهللا ف 
وا َعىل أَْدبارِكُمْ « ينَ «خوفة من املحتل� »اْدُخلُوا ... َو ال تَرْتَدُّ إ�انكم تشككا حارسين عن  »فَتَنَْقلِبُوا خاِرسِ

يف أمر ّهللا وارتداد عنه، أو وعن بغيتكم املكتوبة لكم، وك� انقلبوا تائه� يف التيه أربع� سنة واآليــة 
االرتداد عن الدين شكا بعد اليق�، فتكونــوا  -وهو أهمه -تحتمل املعني�، واالرتداد عىل األدبار منه

  كاملقهقر الراجع واملتقاعس الناكص.
األرض املقدسة تكوينيا هي مرشوطة بتحقيق الكتابة الرشعية، فل� تخلفوا عن دخولها فكتابة دخول 

هــٔواء ثــم القضــاء لــدخول  ١ك� أمروا تخلف عنهم الدخول وهذا هو املعني من البــداء يف دخــولهم
َو نُِريُد أَْن َ�ُنَّ َعَىل الَِّذيَن اْستُْضــِعُفوا ِيف اْألَرِْض َو نَْجَعلَُهــْم «ك�  ٢أبناءهم وذراريهم فإنه من املكتوب

) وقــد عــرّفهم مــوىس مــن رشط تحقيــق هــذه ۶: ۲۸( »أَِ�ًَّة َو نَْجَعلَُهُم الْواِرثَِ� َو ُ�َكَِّن لَُهْم ِيف اْألَرِْض 
ِ يُورِثُها َمْن يَشاُء ِمــْن ِعبــاِدِه َو «الربانية:  اإلراءة قاَل ُموىس لَِقْوِمِه اْستَِعينُوا بِاّ�ِ َو اْصِربُوا إِنَّ اْألَرَْض ِ�ّ

ْهلَِك َعُدوَّكُْم َو الْعاقِبَُة لِلُْمتَِّقَ� قالُوا أُوِذينا ِمْن قَبِْل أَْن تَأْتِيَنا َو ِمْن بَْعِد ما ِجئْتَنا قاَل عَىس َربُُّكْم أَْن يُ 
(َو أَْوَرثْنـَـا الَْقــْوَم الَّــِذيَن كــانُوا يُْستَْضــَعُفوَن  -)۱۲۹: ۷( »يَْستَْخلَِفُكْم ِيف اْألَرِْض فَيَنْظـُـَر كَيـْـَف تَْعَملـُـونَ 

: ۷( »ي إِْرسائِيَل ِ�ا َصَربُواَمشاِرَق اْألَرِْض َو َمغاِربَهَا الَّتِي باَركْنا ِفيها َو َ�َّْت كَلَِمُت َربَِّك الُْحْسنى َعىل بَنِ 
َسَة الَّتِي كَتََب ّهللاُ لَُكْم ..«) والكلمة الحسنى هي: ۱۳۷   ».. اْدُخلُوا اْألَرَْض الُْمَقدَّ

  تحقيقا حقيقا لذلك الدخول برشطه الصالح الفالح.
فليســت لهــم  -يةثم وهذه الوراثة والكتابة لهم بعد رشط ّهللا فيه� رشط بقاء رشعة ّهللا هذه التورات

                                                        
�ْرَض ا�ْ «�� ����� ا������ �� ����ة �� ���� �� أ�� ��� ا��ّ� ا�� ��� �� ��ل ا��ّ�  ٦٠٦: ١.��ر ا������ ١ ُ�َ���َ�َ� ا��ِ�� اْدُ��ُ�ا اْ��

أ��ل: ا������  »����� ��� �� ����� �� ����� ��ٔ������ ������� َ�ْ�ُ��ا ا��ُّ� �� �َ��ُء َو ُ��ْ�ُِ� َو ِ��َْ�ُه ا�م� ا�ِْ���ِب «��ل:  »�ََ�َ� ا��ُّ� �َُ��ْ 

��و���، وا������ �� ���ٔ�� ا�ٕ���ا����� و�� ��� ا�����ة �� ������ ا�������� وا�������� إذ �� �����ا ���ا���� �� أ����� �������� �

 ا������ إ�� ��دح �� ا���� �� أ���، ��اء ����� ���ا �� ا�������� أو�� أم �����.

 
 .»و ��ل ����� أ��� ��ه ا��ٔرض«��� �� ا��ب  أ�� ��� �� إ��ا��� ��ٔرض ا��������� -٧: ١٢.�� ��� ����� ا�������ت ����رات ٢
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بعد نسخها ك� نسخت بالقرآن وّهللا وعد أهل القرآن بدخول القدس مرت� عند إفساديهم العاملي�، 
ال�لكون األرض املقدسة عىل مدار الزمن إال يف ردح الرسالة  -إذا -بعد املرة األوىل بداية اإلسالم، فهم
  اإلرسائيلية، ورشط رشوط مرسودة.

إِنّا داِخلُوَن  قالُوا يا ُموىس إِنَّ  ِفيها قَْوماً َجبّاِريَن َو إِنّا لَْن نَْدُخلَها َحتّى يَْخرُُجوا ِمنْها فَإِْن يَْخرُُجوا ِمنْها فَ
۲۲.  

نراهم هنا يخافون من جبارين ظامل� يف األرض املقدسة وال يخافون مــن التخلّــف عــن أمــر الجبــار 
اللّهــم إال إذا خــرج منهــا جبــارون دون »ْن نـَـْدُخلَهاَو إِنـّـا لـَـ«العدل الحكيم، بل ويحيلون طاعتهم له: 

  محاربة، وهذه األريحية الحمقاء كانت منهم غباء وبالء فأدخلتم يف التيه أربع� عاما.
  ذلك، وقد فرس لهم رجالن من الذين أنعم ّهللا عليه� أمر الدخول اإلمر يف حسبانهم:

ّهللاُ َعلَيِْهَ� ادُْخلُوا َعلَيِْهُم الْباَب فَإِذا َدَخلْتُُمــوُه فـَـإِنَُّكْم غــالِبُوَن َو  قاَل َرُجالِن ِمَن الَِّذيَن يَخافُوَن أَنَْعمَ 
  .۲۳َعَىل ّهللاِ فَتََوكَّلُوا إِْن كُنْتُْم ُمٔوِمِنَ� 

 -تحتمل إىل خوفهم من ّهللا خوفهم من جبارين فيها قضــية حــذف املتعلّــق فلــو كــان »يخافون«هنا 
أم الجبارين لذكروا، ثم سابق ذكر جبارين يدخلهم يف نطــاق خــوفهم، والحــق ذكــر ّهللا لذكر،  -فقط

يضيف إىل خوفهم خوف ّهللا، فقد امتاز هذان الرجالن من الذين يخافون الجبارين أن كانوا »أَنَْعَم ّهللاُ «
   باّ�.يخافون ّهللا ويرجون أّال يخافوا إّال ّهللا، فأنعم ّهللا عليه� من بينهم أن حرصا خوفه�

من خاف هللا أخاف هللا منه كل يشء ومن � يخف هللا أخافه هللا «فجعله� اليخافان مع ّهللا أحدا، ف 
الخوف من الع�لقة الجبــارين ولكــنه� �تــازان عمــن ســواهم أن »يخافون«وقد يعني  »من كل يشء

أم أصبحا اليخافان هــٔواء، فإ�ــا يخافــان بخوف من ّهللا يتغلب عىل خوفه� منهم،  »أَنَْعَم ّهللاُ َعلَيِْهَ� «
  ّهللا.

ِمَن الَِّذيَن «و قد يصّح عّده� من النقباء اإلثني عرش من بني إرسائيل السابق ذكرهم، فإذا قد تعني 
من بينهم بنعمة خاصة، أو أنعــم ّهللا »أَنَْعَم ّهللاُ َعلَيِْهَ� «هٔواء النقباء الخائف� ّهللا دون سواه،  »يَخافُونَ 

  ّهللا السواه.»يخافون«عليه� معهم حيث الكل 
 »أَنَْعَم ّهللاُ َعلَيِْهَ� «قد »ِمَن الَِّذيَن يَخافُونَ «صفة لها بعد صفة، فه� رغم أنه�  »أَنَْعَم ّهللاُ َعلَيِْهَ� «ذلك، و

بــل هــ� مــن  »..إِنـّـا لـَـْن نـَـْدُخلَها «فقّل خوفهم عن الجبارين أم زال، و� يكونوا من القائل� الغائل� 
  الذين يخافون ككل، ولكنه خوف تغلبت عليه نعمة ّهللا.

و هنا أقل محتد روحي للرجل� أنه� من الصــالح� الكّمــل، وقــد يحتمــل كــونهم مــن الشــهداء أو 
َو َمْن يُِطعِ ّهللاَ َو الرَُّسوَل فَأُولِئَك َمَع الَّــِذيَن أَنَْعــَم «أو النبي� حيث هم من املنعم عليهم:  ١الصديق�

َهداِء َو الّصالِِحَ� َو َحُسَن أُولِئَك رَِفيقاً  ّهللاُ َعلَيِْهْم ِمَن النَِّبيِّ�َ  يِقَ� َو الشُّ دِّ   ).۶۹: ۴( »َو الصِّ
قد تبعدانهم عن منصب النبوة، ثم وال نعرف نبيّا مع موىس غ�  »ِمَن الَِّذيَن يَخافُونَ «و »رجالن«و لكن 

 يف مثل ذلك املوقف الحرج هارون، فه� عىل أية حال كانا يف قمة من قمم اإل�ان والتكالن عىل هللاّ 

                                                        
ا������ �� أ�� ����  �� �����  ٦٠٦: ��١ �� ��ر ا������  ا����م ����.��� �� ���ق أ���� ���� �� ا������� �� ����ء ����  ١

 أ����� ���� �� ��ن وو��� �� ����� ���� �� ����� و��� ا�� ���. »��َل َرُ���نِ «������ا����م
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: إذا دخلتم »اْدُخلُوا َعلَيِْهُم الْباَب فَإِذا َدَخلْتُُموُه فَإِنَُّكْم غالِبُونَ «املرج، بذلك األمر الرشيد الجريء اإلمر: 
  باب البلدة املقدسة انهزموا فال يبقى منهم نافخ نار وال ساكن دار.

مة املٔونة املتوكلة بأمر ّهللا، فصاحب الحق وقد احتل و ذلك درس يحلّق عىل كافة األمثال لهذه الهج
مركزه وّهللا يأمره أن يأخذ حقه، إنه بطبيعة الحال يتأكد نجاحه يف مثل هــذه الهجمــة القويــة، فلــو 
أنهم الينجحون الستحال عىل ّهللا أمرهم بالدخول يف األرض املقدسة وقد كتبها ّهللا لهم: ضابطة ثابتة 

تيك الحروب: أقدموا واقتحموا، فمتى دخلتم عىل القوم يف عقر دورهم انكرست يف علم القلوب وتك
قلوبهم وضعفت معنوياتهم قدر ما تقوى قلوبكم وتعلو معنوياتكم، فهم يشــعرون بهز�ــة عظيمــة 

  .»َو َعَىل ّهللاِ فَتََوكَّلُوا إِْن كُنْتُْم ُمٔوِمِن�َ «تفشل بها طاقاتهم مه� كانوا جبارين 
د الهجمة املفاجئة وإن كانت بدائية ظاملة، لها دورها يف الغلبة، فضــال عــ� هــي دفاعيــة ذلك وملجر 

  السرتجاع حق مغتصب ومن مٔون� باّ� وهي بأمر ّهللا.
و إذا كانت الحروب النارية هكذا قضية انحالل الشخصــية والتصــميم مــن املهــاجم�، فــ� ذا تــرى 

فال ريبة يف تغلّب صاحب الحق عىل صاحب الباطــل، وال الحروب الباردة يف حقول الحجاج اللجاج، 
سي� ح� يقدم املبطل يف عرض دعواه فيهاجمه املحق يف أسود نقطة من نقط باطله، فيتهدر املبطل 

  عن بكرة أبيه.
ففرق ب� أن يأمر ّهللا بالدفاع أو الجهــاد دون ضــ�ن للغلبــة حيــث الحــرب ســبحال، وبــ� أن يــأمر 

كَتََب ّهللاُ .. اْدُخلُــوا .. َو َعــَىل ّهللاِ «املقدسة املحتلة وقد كتبها ّهللا لهم. ففي مثلث بالدخول يف األرض 
يكون النجاح مضمونا دون ريب، فال يكفــي الــدخول إّال بــأمر ّهللا وكتابــة النجــاح فيــه، ثــم  »فَتَوَكَّلُوا

اح اإل�ان واإل�ان قفل التوكــل، جعل التوكل مفت«التكفي الكتابة والدخول إّال بالتوكل عىل ّهللا، فقد 
وحقيقة التوكل اإليثار وأصل اإليثار تقديم اليشء بحقه، وال ينفك املتوكل يف توكله مــن إثبــات أحــد 
اإليثارين فإن آثر معلول التوكل وهو الكون حجب به، وإن آثر علة التوكل وهو الباري سبحانه بقي 

»معه
١.  

  .۲۴قالُوا يا ُموىس إِنّا لَْن نَْدُخلَها أَبَداً ما داُموا ِفيها فَاذَْهْب أَنَْت َو َربَُّك فَقاتِال إِنّا هاُهنا قاِعُدوَن 
ربه الوربهــم، ثــم  -فقط -كأنه»فَاذَْهْب أَنَْت َو َربَُّك «الخب� أن  و ذلك أسوء تعب� عن القدير اللطيف

وهو بحاجة إىل منارصة يف مقاتلة الجبارين، م� يدل صارخة أنهم ملّا ئونــوا بــاّ� وحتــى قــدر إ�ــان 
املرشك� به، املعرتف� بأنه رب الس�وات واألرض وله امللك! وألنهم كانوا من املشــبهة املجســمة كــ� 

إن إرسائيل صارع هللا فرصعه فأخذ بركة النبوة لنفسه عوضا «و رصيح آيات اختلقوها يف التورات ك ه
إن هللا كان �يش يف الجنة قائال: يا آدم يا حوا أين أنــت� «أو  »عن العيص ثم خلص هللا بهذه املعاوضة

  أّما ذا من تجسيم جسيم حسيم لساحة الربوبية املقدسة!. »أراك� حيث
  له من تخاذل أمام الجبارين عن نرص الحق وتوه� الباطل، وتجاهل أمام ّهللا، فدخوال يف التيه.و يا 

و هكذا يكون دور املتخاذل� هودا أو نصارى أو مســلم� دون اختصــاص بطائفــة دون أخــرى وكــ� 
  خاطب عيل أم� املٔون� (ع) أرضاب هٔواء اليهود قائال:

                                                        
 ��� ... »َو َ��َ� ا��ِّ� �ََ�َ����ُ�ا إِْن �ُْ�ُ�ْ� ُ��ِ�ِ���َ «�� ���م ���� و��ل �� و��  �ما��� ����.����ح ا������ ��ل ا���دق  ١
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رص الحق و� تهنوا عن توه� الباطل � يطمع فيكم من ليس مثلكم أيها الناس لو � تتخاذلوا عن ن«
و� يقو من قوي عليكم لكنكم تهتم متاه بني إرسائيل ولعمري ليضعفن لكم التيه من بعدي أضعافا 

»خلفتم الحق وراء ظهوركم وقطعتم األد� ووصلتم األبعد
١.  

فنفس الهجوم عىل العدو وال سي� بط�نية اإل�ان وأمر ّهللا وض�نه للغلبة، ذلك مظهر مــن مظــاهر 
القوة القاهرة للداخل املهاجم، فيهابه املهاجم عليه مه� كان أقوى منه، فإنه يــزدادك قــوة وينقصــه 

عليه كل الدروب للفرار عن النكســة، أو  عن قوته، فالرضبة األوىل هي القاضية عىل املرضوب، ساّدة
  القرار للتغلب.

  و هكذا يكون دور الحجاج أن الغلبة األوىل قاضية وإن � تكن حقة فضال عن الحاقة.
فعىل املحاور املحق أن يقدم يف حواره أقىس الرضــبات حتــى يــربح أقصــاها، ومــن تلتيكــات الحــوار 

ه من حجة، ثم تبتدر يف اإلجابة عنه أضعف نقطه الناجحة أن تصغي إىل محاورك فتعرف كل ما عند
  فرتكز عليها برضبة قاسية قاضية، وبذلك تنجح عىل مدار الحوار.

فشكلية الحوار هي قد تكون أهم من مادتها، والجمع بينه� كأحسنه� وأقــواه� أجمــع وأقــوى يف 
  اورات ّهللا وأنبياءه.النضال، وك� تعرّفنا إىل كل صنوف الجدال عىل أضواء القرآن يف رسده مح

ه هللا صـىلذلك الجهل الكافر والتخلف العاهر من بني إرسائيل ونحن نقول يا رسول الهدى محمــد   : آلـه و علـي
»و الذي بعثك بالحق لو رضبت أكبادها إىل برك الغ�د التبعناك«النقول ك� قالت بنو إرسائيل .. 

٢.  
و هكذا يحرج الجبناء فيتوقحون ويفزعون من الخطر أمامهم ف�فسون بأرجلهم كــالحمر املســتنفرة 

  مه ّهللا ورسوله وهم يف أريحيتهم عائشون.فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يخد
و هذه هي نهاية املطاف �وىس يف رسالته املليئــة بالعقبــات والعقوبــات والنكرانــات واحــت�ل كــل 
الرذاالت واالنحرافات وااللتواءات من بني إرسائيل، نكوصــا عــن األرض املقدســة، وارتــدادا إىل أدبــار 

بهــٔواء وقــد وصــل النكــران إىل ذلــك الحــد القاحــل  -إذا -نعالجاهلية والوخزة الفرعونية، ف� ذا يص
  الجاهل؟.

  ماذا؟ إّال أن يلتجئ إىل ربه داعيا ملتمسا أن يفرق بينه وبينهم وقد فعل:
افْرُْق بَيْنَنا َو بَْ�َ الَْقْوِم الْفاِسِقَ�    .۲۵قاَل َربِّ إِ�ِّ ال أَْملُِك إِّال نَْفِيس َو أَِخي فَ

م واألسقام مع االستسالم، دعوة الفراق بينه وب� هٔواء اللئام، فإىل من يشــكو حالــه دعوة مليئة باآلال 
إّال إىل ّهللا امللك العّالم، يشكو بثه وحزنه ونجواه إىل ّهللا حيث يعلم من ّهللا ما اليعلمون، إنه التــربط 
                                                        

 .ا����م ������  �� ��� ا������ ����� ا����� ا���� � ٦٠٩: ١.��ر ا������ ١
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فإ�ا الرباط في� ب�  بهم بعد ذلك النكول الكافر أية رابطة صالحة، النسب وال تاريخ وال جهد سابق،
كان الدعوة إىل ّهللا وقد فشلت وشلّت، متقطعا عنهم من كــل وشــائج األرض حــ� تنقطــع العقيــدة 

يف كونه معهم و� يعمل فيهم طائل الزمن الرسايل إّال بعدا، اللّهم إّال  -إذا -الصالحة، ف� هي الجدوى
  قلة قليلة منهم.

؟ وهناك معه رجالن من الذين يخــافون »ال أَْملُِك إِّال نَْفِيس َو أَِخي«ن م السالم عليهو ترى ماذا عنى موىس  
أنعم ّهللا عليه� ومعه� سائر النقباء وسواهم من الــذين يخــافون، وقــد أدوا رســالة مــوىس يف هــذه 

  الحالة املحرجة؟.
نســب والرســالة؟ أنها جنس األخ، شاملة إلخوته يف اإل�ان إىل أخيه هارون يف ال »أخي«فهل نتوسع يف 

  !.»إخو�«وصالح التعب� عن هذه الجمعية 
يف نفاذ الدعوة الرسالية عىل ضوء الوالية املطلقة الرشعية إّال نفيســ وإال أخــي؟ فكــذلك  »ال أملك«أم 

ــٌة يَْهــُدوَن بـِـالَْحقِّ َو بـِـهِ «األمر! حيث نفذت يف الذين يخافون وأنعم ّهللا عليهم:   َو ِمْن قَْوِم ُمــوىس أُمَّ
  .»... َو أَْوَحيْنا إِىل ُموىس ..«حيث يتلوها السالم عليه) وذلك يف زمن موىس  ۱۵۹: ۷( »يَْعِدلُونَ 

؟ فكذلك األمر! إضافة إىل أن صــالح »أخي«ال�لك كذلك  »و«يف تطبيق أمرك  »إّال نفيس«أنا  »ال أملك«أم 
  ر الوالية الرشعية وقد أثرت فيمن أثرت.! مع أنه� ملكا أم»إ� وأخي ال�لك إال أنفسنا« -إذا -التعب�

قد تعني ملك تطبيــق الرســالة يف هــٔواء الفاســق�، فلــه ملــك الرســالة  »إِ�ِّ ال أَْملُِك إِّال نَْفِيس َو أَِخي«
تحت ملكته الرســالية،  -وهو الوالية املطلقة الرشعية الرسولية -األصلية وألخيه ملك الرسالة الفرعية

ية أمام هٔواء الفاسق�، وأما ملك هذه الرسالة بالنسبة للمٔون� القلــة معــه فهــو هنا نسب»ال أملك«ثم 
  »َرُجالِن ِمَن الَِّذيَن يَخافُوَن ..«أمر واقع المرّد له ك� يف نص اآلية 

مضارعة تعني حاله »ال أملك«فقد يعني بقوله أ� وأخي نفضنا أيدينا عن بالغ الرسالة ك� أمرنا، وهنا 
ن ماضيه حيث أثرت دعوته مه� كانت يف قلة قليلة، فألن الرسالة التعنــي بــدورها إّال ومستقبله دو 

نحــت  -إذا -تحقيقها وقد تحققت يف هٔواء القلة، ثم تجمدت أمام هٔواء الكــ�ة الفاســقة فــال طائــل
يــدا تبقية الرسول وقد نفض يديه عن الوحي بالغا وإبالغا، ثم اليرى الستمرارية بالغــه بيــنهم إّال مز

لفسقهم أو كفرهم، وهكذا تكون أدوار الحياة الرسولية أن الرسول ح� ينفض يديه عن كامل الوحي 
الرسويل بالغا وإبالغا ثم اليرى بعد فرتة تأث�ا يف دعوته، أن بقاءه بعــد فــيهم لــيس تحتــه طائــل، إذا 

وســواهم كأعضــاد هــذه الرســالة،  أنا وأخي كرسول�، وسائر املــٔون� نقبــاء »فَافْرُْق بَيْنَنا«يصح دعاءه: 
، إذ كلت الدعوة وما أثرت إّال نكوصا ونكوال، وما خلفت فــيهم إّال »فَافْرُْق بَيْنَنا َو بَْ�َ الَْقْوِم الْفاِسِق�َ «

طلبا لفرقه عن أصل الرسالة أم عن دعوتها، بل هو تطلب ملوته أّما أشبه �ــا  »فافرق«نكاال، فال تعني 
حسب املفهوم من آيات � يستجب دعاءه يف موته إن كان هــو  -طة، ولكن هللاّ يخلصه عن هذه الور 

املطلوب، بل حّول استجابته إىل تحريم األرض املقدسة علــيهم كأصــل، وتحــريم ســائر الــبالد علــيهم 
اً ذَا النُّوِن إِذْ ذََهَب ُمغاِضــب«كفرع فلقد راعى موىس األدب الرسايل فلم يرتك الحوزة الرسالية خالفا ل 

دون تعي� ملصداق له تأدبا، فاستجابه ّهللا يف فرق صالح بينه وأخيــه، »فافرق«بل التجاء إىل الدعاء: »..
  الوعليه�، فقد كانا يزوران القدس خالل هذه األربع�.»فَإِنَّها ُمَحرََّمٌة َعلَيِْهمْ «وب� القوم الفاسق� يف 

وقد نجاه ّهللا بفرق صالح دو�ا مــوت أو عــزل  فاملطلوب يف دعاءه هو فرق ما ينجيه من ذلك الفرق
له عن الرسالة أم دعوتها، ونفس ذلك التيه فيه ما فيه من فرق فيه لهم فرق يرجعهم ع� كانوا فيه 
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من طيش، عذاب فارق بينهم وبينه�، ومن ثم فارق املوت بعد دخولهم يف األرض املقدسة، ك� فرق 
  ه.بينه� وب� جمع منهم ماتوا يف التي

  .۲۶قاَل فَإِنَّها ُمَحرََّمٌة َعلَيِْهْم أَْربَِعَ� َسنًَة يَتِيهُوَن ِيف اْألَرِْض فَال تَأَْس َعَىل الَْقْوِم الْفاِسِقَ� 
وهــذا فــراق بيــنهم وبــ� األرض املقدســة دونــه  »فَإِنَّها ُمَحرََّمٌة َعلَيِْهْم ..«ّهللا إجابة لدعوته  »قال«هل 

إشارة إىل تحر�ها عليهم  »فإنها«؟، عّل الفاء يف »فْرُْق بَيْنَنا َو بَْ�َ الَْقْوِم الْفاِسِق�َ فَا«وإياهم وقد تطلب 
فال تصــلح الفــراق بــ� رســول ومرســل إلــيهم إّال »فافرق«عقوبة وهي كافية يف الحكمة الرتبوية، وأما 

يوشع بن نون  بعد ما عاش معهم ردحا فيه فخلفه ١يف التيه السالم عليه�وتهم أو موته، وهل مات موىس  
ات خليفتــه األوىل هــارون قبلــه، وقــد يــروى أن قــرب مــوىس قذفــة حجــر مــن األرض إذ م ٢يف رسالته
  .»أدخلوا مرصا ..«؟ ذلك ال تناسب اآليات التالية وال سي� ٣املقدسة

ما هي وأين هي أرض التيه؟ إنها بطبيعة حال خروجهم عن مرص تجــاه األرض املقدســة هــي  و ترى
بينه� وقد تاهوا فيها، ونحن تائهون يف تعايشهم أربع� التيه اللّهم إّال ما بينه ّهللا لنا من ماءهم فيه 

أَُمــ�ً َو أَْوَحيْنــا إِىل ُمــوىس إِِذ َو قَطَّْعنــاُهُم اثْنَتـَـْي َعْرشَــَة أَْســباطاً «وغذاءهم وتظليل الغــ�م علــيهم: 
بَُهْم َو اْستَْسقاُه قَْوُمُه أَِن اْرضِْب بَِعصاَك الَْحَجَر فَانْبََجَسْت ِمنُْه اثْنَتا َعْرشََة َعيْناً قَْد َعلَِم كُلُّ أُناٍس مَ  ْرشَ

لْوى  ُمونــا َو لِكــْن ظَلَّلْنا َعلَيِْهُم الَْغ�َم َو أَنْزَلْنا َعلَيِْهُم الَْمنَّ َو السَّ ْم َو مــا ظَلَ كُلُوا ِمْن طَيِّباِت ما َرزَقْناكُ
انَْفَجرَْت  -)۱۶۰: ۷( »كانُوا أَنُْفَسُهْم يَظْلُِمونَ  (َو إِِذ اْستَْسقى ُموىس لَِقْوِمِه فَُقلْنَا اْرضِْب بَِعصاَك الَْحَجَر فَ

ــ بـُـوا ِمــْن ِرْزِق ّهللاِ َو ال تَْعثـَـْوا ِيف اْألَرِْض ِمنُْه اثْنَتا َعْرشََة َعيْناً قـَـْد َعلِــَم كـُـلُّ أُنــاٍس َمْرشَ بَُهْم كُلُــوا َو اْرشَ
رُْض ِمــْن ُمْفِسِديَن، َو إِذْ قُلْتُْم يا ُموىس لَْن نَْصِربَ َعىل طَعاٍم واِحٍد فَادُْع لَنا َربََّك يُْخِرْج لَنا ِمّ� تُنِْبُت اْألَ 

ا َو بََصلِها قاَل أَ تَْستَبِْدلُوَن الَِّذي ُهَو أَْد� بِالَِّذي ُهَو َخْ�ٌ اْهِبطُوا ِمْرصاً بَْقلِها َو قِثّائِها َو فُوِمها َو َعَدِسه
  ).۶۱: ۳( »فَإِنَّ لَُكْم ما َسأَلْتُْم ..

َو إِذْ قِيَل لَُهُم اْسكُنُوا هِذِه الَْقْريـَـَة َو «فهكذا يدخلون مرصا وعلّها األرض املقدسة التي كتب ّهللا لهم: 
داً نَْغِفْر لَُكْم َخِطيئاتُِكْم َسنَِزيُد اْلُ◌مْحِسنِ كُلُ  َ�، وا ِمنْها َحيُْث ِشئْتُْم َو قُولُوا ِحطٌَّة َو اْدُخلُوا الْباَب ُسجَّ

�ِء ِ�ا َل الَِّذيَن ظَلَُموا ِمنُْهْم قَوًْال َغْ�َ الَِّذي قِيَل لَُهْم فَأَرَْسلْنا َعلَيِْهْم رِْجزاً ِمَن السَّ ُمــونَ  فَبَدَّ  »كــانُوا يَظْلِ
)۷ :۱۶۲.(  

                                                        
��م ا����  ا����م ������ت داود ا����   آ�� و ���� ا��� �����ل ��ل ر��ل ا��ّ�   ا����م ������ ا����� �� أ�� ��� ا��ّ�   ٦٠٨: ١.��ر ا������ ١

 �� ا���� ���ح ���� �� ا����ء ��ت ���� وأي ��� �� ���ت؟. ا����م ���������� ��ٔ���� ��ٔ������ و��ت ����  

 
����� ����� ���ل ���: ان ا��ّ� ���رك  ������ا����م.ا����ر �� ���ب ���ل ا���� و���م ا����� ��ٔ���ده إ�� أ�� ���ة �� أ�� ����  ٢

 و����� أر�� ���� �� ��ن إ�� ��� إ��ا��� �� ��� ���� ������ ��ؤا �� ا����� ا��� ��ه ���� ��� إ��ا���.

 
أ��ج ��� �� ���� �� ا���� ��ل ��� ا���ـ�� ���ـ� ����ـ� أو�ـ� ا��ّـ� إ��ـ� أن ا�ـ�ب ���ـ�ك ا���ـ�  -٢٧٢: ٢.ا��ر ا�����ر ٣

� إ��� ��� ����دي ���� ا����� وإ�ـ� �ـ� ���ـ� ��ـ��� ������ت ��� ا���� ���ة ���� ���ل ��� ���� ردوا ���� ا����� ��ٔو�� ا��ّ 

�ـ� رأ�ـ�� ��ـ� ���ـ� ��أ���ـ�ه �ـ� ا�ـ�ٔرض «: آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��ا��ٔرض ا������ ��ل �� رب ����� ���ي ���� ���� ��ـ� ��ـ�ل ر�ـ�ل ا��ّـ�  

 .»ا������ ���� ����
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  أنه أىس عىل؟؟؟؟ »فَال تَأَْس َعَىل الَْقْوِم الْفاِسِق�َ «ذلك، وقد تلمح 
أربع� سنة، إذ ما كان يخلد بخلــده أن ّهللا يســتجيبه هكــذا، فإ�ــا فرقــا بينــه وبينهم،جمعــا يف تيــه 

  جر وما أشبه.العذاب، اللّهم إّال ردحا منه قليال يسقي قومه �ا رضب عصاه الح
و ألن موىس وهارون والنقباء االثنى عرش ومعهم املٔونون كــانوا مــع القــوم يف التيــه فقــد يــربز هــذا 
السٔول، كيف يستجيب ّهللا دعاء موىس عىل نفسه ك� عىل قومــه؟. والجــواب أن تيــه األربعــ� كــان 

ملقدســة محرمــا إال علــيهم عليهم عذابا � يسأله موىس، و� يكن له عذابا إذ � يكــن دخــول األرض ا
 السـالم عليـهثم ّهللا سهل عىل رعيل اإل�ان ما � يسهل عىل الفاســق�، ومنــه ملــوىس   »فَإِنَّها ُمَحرََّمٌة َعلَيِْهمْ «

تظليل الغ�م وانفجار العيون �ا رضب موىس عصاه، وإنزال املن والسلوى، آيات ثالث ربانية كانــت 
  ئونون.لصالح الرسالة املوسوية علّهم 

فقد فرق ّهللا بينه وبينهم �وته دون عزله عــن الرســالة فإنــه عضــل، وال فرقــه  »فافرق ..«فأما دعاءه 
عنهم حيا فإنه انعزال اليجوز يف سنة الرسالة مه� كان املرسل إليهم عزّل عن اإل�ــان وعّضــل، ومــن 

  الفرق هو فارق العذاب لهم يف التيه دونه وهارون واملٔون� معه�.
و القول إن ّهللا فرق بينهم وب� القوم فور دعاءه قبل التيه، تيه يف القول حيث كان انبجاس العيــون 

وهم يف التيــه، إذحاجــة إىل ذلــك االستســقاء السـالم عليهوتظليل الغ�م وما أشبه، آيات ربانية بيد موىس  
  الجمعي وتظليله إّال يف التيه.

حرمة تعبدية إذ  »فَإِنَّها ُمَحرََّمٌة َعلَيِْهمْ «ن أي إىل أي، وقد التعني فلقد تاهوا يف تلك التيهاء اليهتدون م
هم � يكونوا يتعبدون بسلب وال إيجاب، بل هي محرمة عليهم حتى إن � يكن فيها جبارون حيث 

البه أتاهم ّهللا عنها فظلوا يف التيه إذ ضلوا عن األرض املقدسة فيه وّهللا أعلم �ا يف التيه ومن فيه، بس
  ومنفيه.

فقال الرب «هذا ما يقوله القرآن عن سبب التيه يف التيه، وإليكم نصا من التوراة نائها يف سبب التيه: 
ملوىس وهارون من أجل أنك� � تٔونا � حتى تقدسا� أمام أع� بني إرسائيل لــذلك التــدخالن هــذه 

صــم بنــو إرسائيــل الــرب فتقــدس الج�عة إىل األرض التي أعطيتهم إياه. هذا مــاء مريبــة حيــث خا
  ).۱۳ -۱۲: ۲۰(سفر اإلعداد »فيهم

لك، و� يسبق هذا النص املزري بحق الرسول� الكر�� إّال قصة إخراج املاء من الحجر بأمر ّهللا حيث 
ورفــع مــوىس يــده ورضب  ۱۱(قال لهم اسمعوا أيها املردة. أمن هذه الصــخرة نخــرج لكــم مــاء.  ۱۰

  .»خرج ماء غزير. فرشبت الج�عة ومواشيها. فقال الرب ...الصخرة بعصاه مرت� ف
باستجابته أن ّهللا حرم عليهم األرض املقدسة أربع� ســنة، ولــيس  السـالم عليهو حصيلة املعني من دعاءه  

عىل موىس وهارون وسائر املٔون�، فقد يلمح أنه� مع هــٔواء كــان لهــم الــدخول إىل األرض املقدســة 
   أية حال حتى إذا دخلوا مرصا.خالل األربع� عىل

يف التيه، و� تكن استجابة دعاءه يف الفــرق بينــه وبيــنهم إّال بفــارق  السـالم عليهإذا فلم يكن موت موىس  
  .»عليكم«دون »فَإِنَّها ُمَحرََّمٌة َعلَيِْهمْ «عذاب التيه حيث قال 

ملصــلحة الربانيــة، و� يكــن و هكذا تكون أدعية الصالح�، غ� جازمة في� يطلبــون، وإ�ــا حســب ا
 »فَافْرُْق بَيْنَنا َو بَْ�َ الَْقْوِم الْفاِسِق�َ «وبناء عليه  »ال أَْملُِك إِّال نَْفِيس َو أَِخي«لحارض موىس من العقدة إال 

  وقد فرق بينه� وبينهم �ا فرق.
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  احت�الت عدة: »إِ�ِّ ال أَْملُِك ..«املتفرعة عىل  »فافرق ..«فهنا يف 
بعزيل عن هذه الرسالة؟ وتطلّب العزل عضل من رسول معصوم وفرية جهل عىل ّهللا تعاىل  »فافرق( ۱

  كأنه جهل صالحية هذه الرسالة فليعزله عنها ح� ال�لكها!.
برت� حوزه املسئولية يف هذه الرسالة، انعزاال عن هٔواء املرسل إليهم إىل عزلــة خاليــة عــن  »(فافرق ۲

إِذْ ذََهــَب «يف الرساالت كلهــا، ولقــد ظلــم ذا النــون  »ُعْذراً أَْو نُْذراً «عزال اليناسب الدعوة؟ وتطلّب االن
  »ُمغاِضباً ..

�ــو� حيــث تــم الــوحي الرســايل وطــم  »(فــافرق ۳حيث ترك حوزه الدعوة دو�ا استئذان من ّهللا!. 
دى صالح الدعوة اإلنذار فال طائل بعد تحت هذه الرسالة؟ وال طائل تحت هذا الطلب ممن يعلم م

  الرسولية!.
  �وتهم؟ وهكذا األمر! وعّل فيهم من ئور فيه كرور الدعوة. »(فافرق ۴
بفارق العذاب الذي هو قضية ذلك التخلف املتواتر املتواصل مــنهم فــال تشــملني وأخــي  »(فافرق ۵

  واملٔون� بذلك العذاب.
  .السالم عليهاملرجو من مثل موىس  ك� تراه صالحا؟ وهذا هو األدب الرسويل السامي  »(فافرق ۶
وليس قضية خصوص هذه الحرمــة أن �نعــوا عــن بــالد أخــرى  »قاَل فَإِنَّها ُمَحرََّمٌة َعلَيِْهْم أَْربَِعَ� َسنَةً «

أتاهتهم عن غ�ها ك� عنها، والتيه عذاب أليم أيــا كــان، »أَْربَِعَ� َسنًَة يَتِيهُوَن ِيف اْألَرِْض «غ�ها، ولكن 
ي� يف غ� بلد وهم يف الصحراء وليس لهم إّال طعام واحد وجّو واحد، كل� يحاولون الوصول إىل وال س

  إخبار عن واقع المرد له.»يتيهون«مرص اليسطعون فإن 
  حول التيه وما ورد فيه:

أ تراهم وهم يف التيه ما حاولوا أن يدخلوا األرض املقدسة أم غ�ها من الــبالد وملــاذا وهــم حــائرون 
  رون من تيه التيه؟.بائ

يَتِيُهوَن «تعني حرمة واقعية إىل حرمة رشعية فلذلك � يسطعوا أن يدخلوها، ثم  »فَإِنَّها ُمَحرََّمٌة َعلَيِْهمْ «
نبأ عن واقع حرمانهم عن الدخول يف أية بلدة إال أربع� التيــه، وقــد ورد فيــه مــن اآلثــار  »ِيف اْألَرِْض 

  ١إال ما يوافق الواقع املعقول املقبول، الذي يتلقاه املٔون العاقل بالقبول. واألخبار ما فيه ما فيه، اللّهم

                                                        
َ��َ «��ل: ��� ا���� ��� إ�� ا��ٔرض ا������ ��ل ���:  ������ا����م�� أ�� ����   ١٧٦: ١٣.���ر ا��ٔ��ار ١ �ْرَض ا�ُْ�َ��� ����ا:  »اْدُ��ُ�ا اْ��

���� أ��ا أن ������� ����� ا��ّ� ����� �����ا �� أر��� ��ا�� أر���� ���  »��ُ��� ��ِ�ُ�وَن، ��َل َرب� ...�َ�ْذَ�ْ� ا��َْ� َو َر��َ� �َ���ِ�� إِ�ّ� «

�ْرِض ...« : و����ا إذا أ���ا ��دى ���د���: أ����� ا����� �������ن �����اء وا���ـ� ��ـ� إذا أ�ـ��وا أ�ـ� ا����م ������ل  »َ�ِ��ُ��َن �ِ� اْ��

ارت ��� ������ن �� ������ ا��ي ار����ا ��� ������ن: �� ا��ـ�ٔ�� ا����ـ�، ����ـ�ا ��ـ�ا أر��ـ�� �ـ�� و�ـ�ل ��ـ��� ا��ّ� ا��ٔرض ��

ا��� وا����ى ��� ����ا ����� إ�� ر����: ���� �� ��ن و���� �� ����� وأ���ء�������ا �����ن �� ��� �� أر��� ��ا�� �ٕ�ذا أرادوا 

... و����ا ������ أ�ـ� ... و�ـ� أ�ـ� ���ـ� وأ�ـ�  ������ا����م�� أ�� ����   ������١٨٠ .... و��� أن ������ا ��� ������ ����� و

َ�َ� ...«�� ����:  ������ا����م��� ا��ّ�   �ْرَض ا�ُْ�َ��� إن ��ـ�  ا��ـ��م ���ـ�و�ـ� أ�ـ� ��ـ� ا��ّـ�   »����� ��� �� �����«��ل:  »�� �َْ�ِم اْدُ��ُ�ا اْ��

َ��َ «إ��ا��� ��ل ���  �ْرَض ا�ُْ�َ���  ��� ������� ��� ����� ����� و��� أ���ء�� وإ��� د���� أ���ء ا��ٔ���ء. »اْدُ��ُ�ا اْ��

�ْرَض ا�ُْ�َ���َ�َ� ...«��ل ��� ��: أ���� ا��ّ�:  آ�� و ���� ا��� ���و�� إ������ ا����� �� أ�� ��� ا��ّ�   أ ��ن ����� ���؟ ��ل:  »اْدُ��ُ�ا اْ��

����� ��� �� ����� �� ����� ��ٔ������ ������� وا��� ���� �� ���ء «��ل:  ا����م ����و���   »�� ��� ����� ��� �� ��ا �� �� �������أي وا�«

������ ا��� ����� أر���� ��� و����� ���ن إذا ��ن ا����ء أ��وا �� ا����� و��دوا ا����� ا����م ����و���� و���ه أم ا����ب، و���  
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  يا أهل الكتاب

ْن قَبـْـُل َو أَنَّ أَكـْـَ�َكُْم قُْل يا أَْهَل الِْكتاِب َهْل تَنِْقُموَن ِمنّا إِّال أَْن آَمنّا بِاّ�ِ َو ما أُنْزَِل إِلَيْنا َو ما أُنـْـزَِل ِمــ
  ).۵۹فاِسُقوَن (

وأنــتم غــ� مــٔون� بــاّ�، »أَْن آَمنّا بِا�ِّ «منا تتبنّى ككّل فسقهم عن اال�ان باّ� يف مثلث  »تنقمون«هنا 
 الإ�انا به إلها واحدا حيث الصبغة الرشكية املتخلفة املختلفة الحاكمة فيكم، وال إ�انا به تسلي� وإّال 

  فل� ذا تكفرون برشعته األخ�ة املبينة برباه� الصدق أك� من كل رشعة.
من القرآن حيث ينسخ ما أنزل من قبل يف بعض الطقوس، وهو نازل عىل رســول  »(َو ما أُنِْزَل إِلَيْنا -۲

  غ� إرسائييل.
ذه الرشعة األخ�ة �ا يحمل من حيث اال�ان �ا أنزل من قبل لزامه اإل�ان به »(َو ما أُنِْزَل ِمْن قَبُْل  -۳

  بشارات يف ترصيحات وإشارات لها ولرسولها وكتابها.
فثالوث النقمة علينا �ثلث اال�ان يجعل منكم فاسق� يف هذه الثالث، فإذا كانت هنا نقمة فلــتكن 

  لنا منكم لفسقكم عن رشعة ّهللا وا�اننا.
بهــذه الرشــعة، ومعهــم املستضــعفون الــذين الــذين هــم مٔونــون  »أكــ�كم«و قد يعني الكث� وجــاه 

  .١اليعلمون الكتاب إّال أما�، قارصين عن ذلك اإل�ان اإلسالمي الذي هو قضية اإل�ان الكتا� السليم
ما «اإلنكار بقال أم حال أم أع�ل، ولقد جمع أهل الكتاب ثالوث النقمة منا، وقد تندد و النقمة هي 
تنّدد بهم كأنه ما أنزل إليهم إذ عاملوا كتبهم معاملة النكران »ما أنزل إليكم«بديلة عن  »أُنْزَِل ِمْن قَبُْل 

عه، فالجمع ب� اإل�ان باّ� بكفر أو كفران وألن كال من أهل الكتاب� لهم تفرقات ب� رسل ّهللا ورشائ
 -ورسله وكتبه ككل، يناحر س�تهم املتخلّفة، إضافة إىل انحرافهم يف كّل من زوايا اإل�ان الثالث، فهم

                                                                                                                                                         
��� ا���� ا����، ��� ��ا��ا ���� ��� ���� ا���� ��� إذا ار����ا وا���ت ��� ا��ٔرض ��ل ا��� ���ٔرض: د��ي ��� ��� ��ا��ا ا��

���ز��� ا��� ����ا ���� ����ٔ�� ����ل  ���� ��� إذا أ���وا و��رب ا���� ����ا: إن ��ا ا���ء �� أ�����ه ��ٔ����ا �ٕ�ذا أ����ا إذا أ������

 .»��� �� ��م �� ����� وأ���ٔ�� ا����� ��� ��ا��ا ���� ��� أذن ا��� ��� ������� و�� ��ن ����� �������� �

���ل: ��� ا��ٔرض ا���م و��� ا���م أ���� و��� ا����د ��� أ�� إ��� ��� �� ��� ا��ّ� ���� و�� ��� د��ل ���  ا����م ����و��� ���  

�ْرَض ا�ُْ�َ���َ�َ� ا���ِ� �َ�ََ� ا��ُّ� �َُ��ْ «��ّ� ��ٔن ا��ّ� ��ل: إ��ا��� ��� إ�� �� ��� و����� ����  ���� ا���م ��ٔ��ا أن �������  »اْدُ��ُ�ا اْ��

و �� ��ن ��و��� �� ��� ود����� ا���م إ�� �� «�����ا �� ا��ٔرض أر���� ��� �� ��� و��� ���� �� د����� ��� أر���� ���، ��ل: 

 .»������ ������ ور�� ا��� �

 .»��ن �� ���� أ��� �����ن و�����ن أر���� ��� �� �������� ��� ������ إ���� �����«�� ا��ٓ�� ��ل:  ا����م ����و��� ���  

 
ا��ج ا�� إ���ق وا�� ���ـ� وا�ـ� ا���ـ�ر وا�ـ� أ�ـ� �ـ��� وأ�ـ� ا��ـ�� �ـ� ا�ـ� ��ـ�س �ـ�ل أ�ـ� ر�ـ�ل ا��ّـ�   -٢٩٤: ٣.ا��ر ا�����ر ١

��� �� ���د ���� أ�� ���� �� أ��� و���� �� أ�� ���� و��زي �� ���و وز�� �� ���� �ـ� أ�ـ� إزار وأ�ـ�� ��ـ�ٔ��ه ��ـ�  آ�� و ���� ا��� ���

�ْ�ـ��ِط َو �ـ� ا�و�ِـَ� ُ���ـ� َو  آَ��ّ� �ِ���ِّ� َو �� ا��ِْ�َل إِ�َْ��� َو �� ا��ِْ�َل إِ�� إِْ��اِ��َ� َو إِْ���ِ��َ� َو إِْ���َق َو َ�ْ�ُ��َب وَ «��ن �� �� ا���� ��ل:  ا�ْ�

ُق َ�ْ�َ� ا�َ�ٍ� ِ�ْ�ُ�ْ� َو �َْ�ُ� �َُ� ُ�ْ��ُِ��نَ  ���� ذ�� ���ـ� ��ـ�وا ����ـ� و�ـ���ا: �ـ� �ـ�ن ����ـ�  »ِ���� َو �� ا�و�َِ� ا����ِ���َن ِ�ْ� َر��ِ�ْ� �� �َُ���

�ِْ���ِب ..«��ٔ��ل ا��ّ�   .»�ُْ� �� ا�ْ�َ� ا
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كافرون بها جمعا وإفرادا، فلو كانوا ئونون باّ� إ�انا سلي� لكانوا مٔون� بكــل رســاالته وكتاباتــه  -إذا
مٔون� بهذا القرآن العظــيم، فــإن سلســلة  -بأحرى -�ا أنزل إليهم لكانوا دون تفريق، ولو كانوا ئونون

الرساالت الربابية بكتاباتها سلسلة واحدة موحدة، رسالة واحدة من إله واحد التّجاه واحــد يحملهــا 
نْهاجاً َو لُِكلٍّ َجَعلْنا ِمنُْكْم ِرشَْعًة َو مِ «كل رسل ّهللا مه� اختلفت رشائعهم يف بعض الطقوس ابتالء ف 

ًة واِحَدًة َو لِكْن لِيَبْلُوَكُْم ِيف مــا آتــاكُْم فَاْســتَِبُقوا الَْخــْ�اِت .. ). قـُـْل َهــْل ۴۸: ۵(»لَْو شاَء ّهللاُ لََجَعلَُكْم أُمَّ
هُُم الِْقــرََدَة َو الَْخنــاِزيَر َو أُنَبِّئُُكْم بَِرشٍّ ِمْن ذلَِك َمثُوبًَة ِعنَْد ّهللاِ َمْن لََعنَُه ّهللاُ َو َغِضَب َعلَيِْه َو َجَعــَل ِمــنْ 

ِبيِل (   ):۶۰َعبََد الطّاُغوَت أُولِئَك َرشٌّ َمكاناً َو أََضلُّ َعْن َسواِء السَّ
وهي عقوبة مغلّظة تخطــت »مثوبة«وكيف  »َمثُوبًَة ِعنَْد ّهللاِ َمْن ..«الفسق بثالوثه  »بَِرشٍّ ِمْن ذلُِكمُ «ف 

أصل الثوب وهو رجوع اليشء إىل حالته األوىل التي كان عليهــا، أو  اآلخرة إىل الدنيا؟ املثوبة هي من
إىل الحالة املقدرة املقصودة، وألن جزاء األع�ل ليس إّال ظهور األع�ل فحقائقها فهو مثوبة يف خ�ها 
ورشها، مه� غلب استع�لها يف خ�ها حيث املثوبة الخّ�ة هي املقصودة، ك� أن سببها هي الحالــة 

  ة الفطرية.السليم
التعريض بهٔواء أن ثوابهم هو أشد  -إضافة إىل أصل الرجوع إىل الحالة األوىل -هنا »مثوبة«و قد تعني 

  العقاب حيث تخلفوا عن اال�ان باّ� معاندين.
) تقتسم الثــواب إىل حســن وســوء والثــا� هــو العقــاب، ۱۴۸: ۳( »ُحْسَن ثَواِب اآلِْخرَةِ «ذلك، ك� وأن 

) تنحو منحى ذلك التقسيم وهذا مثل ۸۰: ۲۸( »لَُكْم ثَواُب ّهللاِ َخْ�ٌ لَِمْن آَمَن َو َعِمَل صالِحاً َويْ «وكذلك 
ُْهْم بَِعذاٍب أَلِيمٍ «البشارة الخاصة يف أصلها بالخ�ات وتأ� تهك� للرش ك  حيث تعني لو أن لهم »فَبَرشِّ

  بشارة فليست إّال العذاب األليم فضال عن اإلنذار.
رشا من مثلث اإل�ان مجاراة وتنازال بتهكم، إىل رش فسقهم بثالوثه، فلــنئ  »بَِرشٍّ ِمْن ذلَِك «تعني و قد 

أرش من ذلك، وإن صدقتم أن فسقكم ذلك رش ف »َمْن لََعنَُه ّهللاُ َو ..«كان ذلك اإل�ان رشا عندكم ف 
مالن كال الحقيقة واملجاراة، ولكن األصل أرش من ذلك، واملعنيان معنيّان حيث يح »َمْن لََعنَُه ّهللاُ َو ..«

هنا هو املجاراة حيث املقام مقام النكران. ومن عجيب الت�ثل ب� ثــالوثهم الســالف ذلــك الثــالوث 
 !»َو َجَعَل ِمنُْهُم الِْقرَدََة َو الَْخناِزيَر َو َعبـَـَد الطـّـاغُوتَ  -َو َغِضَب َعلَيْهِ  -َمْن لََعنَُه هللاُّ «الذي هو رش منه: 

أي جعــل مــنهم »جعل ..«أم عىل  -وجعل .. -بفاصل »َمْن لََعنَُه هللاُّ «معطوفة عىل »َعبََد الطّاُغوتَ «وهنا 
  من عبد الطاغوت ك� جعل منهم القردة والخنازير.

و اليرد عىل الثا� أنه يقتيض كون عبادة الطاغوت من جعل ّهللا حيث يعني اإلذن تكوينيا �ا اختاروا 
والكل من  »نَُقيِّْض لَُه َشيْطاناً فَُهَو لَُه قَِرينٌ «، التسي�ا عليها وال ترشيعا لها، وذلك مثل عبادة الطاغوت

  .»فَلَّ� زاُغوا أَزاَغ ّهللاُ قُلُوبَُهمْ «باب 
مواصفة ل  »والخنازير -إىل -غضب عليه«ثم املعنى األّول وهو أسلم منه، اليرد عليه ذلك الفصل فإن 

، وقد يعني العطف كليه� عناية له� »َمْن لََعنَُه هللاُّ «معطوفة عىل »َو َعبََد الطّاغُوتَ «، ثم »َمْن لََعنَُه ّهللاُ «
  وهو أجمع وأجمل داللة ومدلوال.

ج�عة من اليهود حيــث تغلـّـب علــيهم غضــب ّهللا مهــ� شــمل  »لََعنَُه ّهللاُ َو َغِضَب َعلَيْهِ «ذلك، فمن 
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  .١غ�هم ك� يف آيات
فَلَّ� َعتَْوا َعْن ما نُُهوا َعنـْـُه قُلْنــا لَُهــْم «و أما من جعل منهم قردة فهم املتخلفون من أصحاب السبت 

  ).۱۶۶: ۷( »كُونُوا قِرََدًة خاِسِئ�َ 
و قد يرجح من جعل منهم خنازير أنهم من النصارى وك� هّددهم ّهللا تعاىل يف إجابة دعاء املائــدة: 

بـُـُه أََحــداً « بُُه َعذاباً ال أَُعذِّ ُكْم فََمْن يَْكُفْر بَْعُد ِمنْكُْم فَإِ�ِّ أَُعذِّ : ۵( »ِمــَن الْعــالَِم�َ  قاَل ّهللاُ إِ�ِّ ُمنَزِّلُها َعلَيْ
حمل ذلك الجعل إّال هذه اآلية، فحيث املقام هو مقام التنديد بكفرة أهل الكتاب فليكن ) وال ي۱۱۵

من النصارى، أم كــل هــذه  »َعبََد الطّاُغوتَ «للنصارى نصيب ك� لليهود، أم إنهم كالقردة من اليهود و
لقــردة منقسمة عىل كل من هو رش مكانا وأضل عن سواء السبيل من جمع أهل الكتاب، اللهــّم إّال ا

موا للطواغيت حيــث هم كل هٔواء الذين استسل »من عبد الطاغوت«و ٢الخاصة باليهود حسب النص
  ).۳۱: ۹( »اتََّخُذوا أَْحبارَُهْم َو رُْهبانَُهْم أَْرباباً ِمْن ُدوِن ّهللاِ ..«

و هل إن كل القردة والخنازير هي من أنســال هــٔواء الــذين جعلهــم ّهللا قــردة وخنــازير؟ كــّال، فقــد 
خ قوما فيجعل لهــم نســال إن هللا � يهلك قوما أو �س«خلقت القردة والخنازير قبل هٔواء وتستمر، و

»وال عاقبة وإن القردة والخنازير قبل ذلك
م و لكن ذا خلق فل� غضــب هللا عــىل اليهــود فمســخه«، ٣

»جعلهم مثلهم
٤.  

ال «دالة الربانية أن يعذب من يستحقه أن يجعل قردا أو خنزيرا دون نســله حيــث و هذه قضية الع
ومن جعل قردا أو خنزيرا إ�ا يجعل جسمه مــثله� دون روحــه حتــى يتحقــق  »تَِزُر واِزرٌَة ِوْزَر أُْخرى

  العذاب �ا يشعر أنه إنسان بصورة قرد أو خنزير.
ِبيلِ «منا ومنكم  »و أضل«نا من األرشار منكم، أو ومنا لو ك »أُولِئَك َرشٌّ َمكاناً « فيا اخــوان  »َعْن َسواِء السَّ

القردة والخنازير الذين لعنهم ّهللا وغضب عليهم وعبدوا الطاغوت هل نحــن املســلم� املــٔون� بــاّ� 
  وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل رش مكانا أم أنتم؟.

� تقف لحد، بل انها يف شّد ومّد ما شد اإلســالم ذلك وليست النقمة اليهودية والنرصانية من املسلم

                                                        
، ��ـ� ���ـ� ��ـ� ا��ـ� ��ـ� �ـ� �ـ� ��ـ������ �ـ� ���ـ� ١٣: ٤و ١٦: ٨و ٨١: ٢٠و ١٧١: ٧و ١٦ -٤٢و ١٠٩ :١٦.����ٓ�� ١

 ا���� وا���� دون ا����ص.

 
��ل أ�� ا������ ��� �����دة ا���ب ا���� و������ز�� ���ر ����ة ���� وروي ا��� ن ا������  ٣٦: ١٢.�� ����� ا���� ا��ازي ٢

 ���� �� أ���ب ا���� ��ٔن ������ ����ا ��دة و������� ����ا ���ز��.

 
�� ا���دة وا����ز�� أ �� ��� ���  آ�� و ���� ا��� ���ا��ج ���� وا�� ��دو�� �� ا�� ����د ��ل ��� ر��ل ا��ّ�   - ٢٩٥: ٢.ا��ر ا�����ر ٣

 ا��ّ� ���ل: ...

 
� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��.ا����ر ا��ج ا������� وا��� وا�� أ�� ���� وأ�� ا���� وا�ـ� ��دو�ـ� �ـ� ا�ـ� ��ـ��د �ـ�ل: �ـ�ٔ��� ر�ـ�ل ا��ّـ�  ٤ �ـ�  آـ�

 ا���دة وا����ز�� أ �� �� ��� ا����د؟ ���ل: �� إن ا��ّ� �� ���� ���� �� ������ ���ن ��� ��� و��� ..
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ومّد، فهم يحاربون املسلم� هذه الحرب الشعواء العشواء التي � تضع أوزارها قط ولن، منذ أن قام 
  للمسلم� كون وكيان يف املدينة و�يزت لهم شخصية.

إّال ألنهــم مســلمون ّ� فهم يشنّون عليهم مختلف الحروب الباردة الدعائية والحارة الحارقة الليشء 
مستسلمون، وال تطفأ هذه النار عــنهم إّال أن يرتــدوا عــن ديــنهم فيتبعــونهم رغــم ظــاهر إســالمهم 

لَْن تَرْىض َعنَْك الْيَُهوُد َو َال النَّصارى َحتّى تَتَِّبَع ِملَّتَُهْم قُْل إِنَّ ُهَدى «الفايض عن الحقيقة والحيوية ف 
  ).۱۲۰: ۲(»ّهللاِ ُهَو الُْهدى

فاإلسالم الفائض �ثلث اإل�ان باّ� وما أنزل من القرآن وما أنزل من قبل، ذلك اإلسالم ينقم منه ومن 
املسلم� له ما طلعت الشمس وغربت من قبل اليهود والنصارى، إّال أن يصبح فاضــيا عــن حقيقتــه 

ول اإلســالمية حيــث يســاندها تابعا لالستع�ر اليهودي والنرصا� ك� نراه يف األك�ية املطلقة من الد
  االستع�ر وال يحاربها.

َو «): ۶۱وَن (َو إِذا جأوكُْم قالُوا آَمنّا َو قَْد َدَخلُوا بِالُْكْفِر َو ُهْم قَْد َخرَُجوا بِِه َو ّهللاُ أَْعلَُم ِ�ا كانُوا يَْكتُمُ 
قــا عارمــا وشــقاقا خارمــا، تجسســا فــيكم نفا »قالُوا آَمنّا«أنتم املٔون� هٔواء الناقمون منكم  »إِذا جاؤكُمْ 

فدخولهم »َو ُهْم قَْد َخرَُجوا بِهِ «ك�  »بالكفر«هكذا يف ظاهر اإل�ان اإلقرار »َو قَْد َدَخلُوا«التحسسا لكم 
كــ�  »َو ّهللاُ أَْعلَُم ِ�ــا كــانُوا يَْكتُُمــونَ «مه� كانوا يكتمون  »بالكفر«يف ظاهر اإل�ان كخروجهم ليس إّال 

  .١كم بحالهم حتى تأخذوا منهم حذركم وترقبوهم داخل� وخارج�ويعلم
و ذلك النفاق العارم من أهل الكتاب كان ويكون عىل مر الزمن يقصد من وراءه إضافة إىل التجسس 

نُوا بِالَِّذي أُنِْزَل عََىل الَِّذيَن آَمنُوا َوْجَه النَّهاِر َو اكُْفرُوا آمِ «عن خبايا املسلم� البلبلة فيهم وك� يقولون 
  ) بسبب ذلك التشكيك اللئيم.۷۲: ۳( »آِخرَُه لََعلَّهُْم يَرِْجُعونَ 

ْحَت لَِبئَْس ما كانُوا يَ    ):۶۲ْعَملُوَن (َو تَرى كَِث�اً ِمنُْهْم يُسارُِعوَن ِيف اْإلِثِْم َو الُْعْدواِن َو أَكْلِِهُم السُّ
تـَـرى كَِثــ�اً «أنت املخاطب بالقرآن أيا كنت من املســلم� وأيــان  »ترى«و آلـه و عليه هللا صىلأنت الرسول   »ترى«

ــْحَت «أوالء الناقم� منكم  »ِمنُْهمْ  ثــالوث مــن العصــيان  »يُسارِعُوَن ِيف اْإلِثـْـِم َو الُْعــْدواِن َو أَكْلِِهــُم السُّ
  .»َس ما كانُوا يَْعَملُونَ لَِبئْ «الجاهر املائر 

فاإلثم هو كل ما يبطئ عن الخ� والثواب، فاملسارعة فيه والسباق إليه سباق ومسارعة يف سد أبواب 
الثواب وفتح أبواب التبات. والعدوان هو العداء يف ثالوثه املنحــوس ضــد املســلم� ّ� وللقــرآن ومــا 

  طول تاريخهم املنحوس املركوس. أنزل من قبل، مسارعة يف حروبهم الباردة والحارة
  .»لَِبئَْس ما كانُوا يَْعَملُونَ «و أكلهم السحت والباطل من مختلف مجاريه ومٔولف مهاويه ومساويه 

و إنها صورة ترسم للتبشيع والتشنيع حيث النفوس ألبئيسة التعيسة يسترشى فيها الفساد وتســقط 
كلهم السحت، وآخرين منســاق� يف تيــاره، وهكــذا القيم، من سائق� متسابق� يف اإلثم والعدوان وأ

تكون كل املجتمعات الهابطة اىل دركات البهيمة النه�ء، حيث يشمل الفساد عاليهم وســافلهم، ويف 

                                                        
�ـ�ل أ�ـ�س  »َو إِذا �ـ�ؤ�ُْ� ..«ا��ج ��� �� ���� وا�� ���� وا�� ا����ر وا�� أ�� ���� �� ���دة �� ا��ٓ�ـ�  -٢٩٥: ٢.ا��ر ا�����ر ١

را��ن ����ي ��ء �� و�� ������ن ������� و�ـ����� ��ـ���ا  �����و�� ا��� ����ن آ�� و ���� ا��� ����� ا����د و����ا �����ن ��� ا����  

 .آ�� و ���� ا��� ��������ن ���� و�����ن �� �� ��� ر��ل ا��ّ�  
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  ذلك املوقف املزري البئيس:
حْ  بّانِيُّوَن َو اْألَْحباُر َعْن قَْولِِهُم اْإلِثَْم َو أَكْلِِهُم السُّ   ):۶۳َت لَِبئَْس ما كانُوا يَْصنَُعوَن (لَْو ال يَنْهاُهُم الرَّ

  ه� �عنى التوبيخ والتحضيض والتخفيض ملوقف املوجه إليهم. »هال«و »لو ال«
و ذلك صوت قرآ� صارخ عىل مدار الزمن يف رسالته العاملية ان عــىل العلــ�ء الربــاني� تكفــل األمــر 

 كل امــة هــم ربانيوهــا كرعيــل أعــىل مــن والنهي يف أوساطه األمة، فال بد من حافظ� لحدود ّهللا يف
  عل�ءها، ثم أحبارها حيث املكانة التالية للرباني�.

فليس األمر والنهي فوىض جزاف يتكفله� أّي كان، فرشط الربانية علميا وعمليا رشط اصيل �راتبهــا 
  يف حقل األمر والنهي، مع سائر الرشوط الفرعية املرسودة يف الكتاب والسنة.

وهــي  -السكوت ملدراء الرشعة والربانية ع� يقع يف األمة من اثم وعدوان وأكل الســحت إذا فسمة
  هي وصمة -رٔوس املحرمات يف أية رشعة

  ملجتمعات التي كسدت وفسدت آذنة باالنهيار.
فاملجتمع الذي يسوده األمر باملعروف والنهي عن املنكــر مــن قبــل الصــالح� هــو املجتمــع الراقــي 

  يسودانه هو مجتمع الباغي الكئيب.الحبيب، والذي ال 
و هنا سوط الال�ة عىل الرباني� واألحبار لرتكهم املتخلف� عــن قــولهم اإلثــم وأكلهــم الســحت، إنــه 
سوط عىل كافة العل�ء واملٔون� الذين لهم ذلك املنصب، صوت النــذير بــذلك الســوط لكــّل ودو�ــا 

� األمة االسالمية حيث الرشعة كل� نضجت وارتقت اختصاص بالرباني� واألحبار، وهو أشد وا� لربا
ء هــذه  وأخلدت وتوسعت اك� فاملسئوليات أمامها لحملتها وسائر مترشعيها اك�، والخروج عن عــب

  املسٔوليات أعرس.
يا ايها الناس إ�ا هلك من هلك قبلكم بركوبهم املعايص و� ينههم الربانيون واألحبار فل� �ادوا «ف 

 و� ينههم الربانيون واألحبار اخذتهم العقوبات فمروا بــاملعروف وانهــوا عــن املنكــر فــإن يف املعايص
»األمر باملعروف والنهي عن املنكر اليقطع رزقا وال يقرب أجال

١.  
و إن عندكم األمثال من بأس هللا وقوارعه، وأيامه ووقائعه، فال تستبطٔوا وعيده جهال بأخذه، وتهاونا «

األمر باملعروف ببطشه، ويأسا من بأسه، فان هللا سبحانه � يلعن القرن املايض ب� أيديكم إال لرتكهم 
). ۳۷۲/ ۴/ ۱۹۰(الخطبة  »والنهي عن املنكر فلعن هللا السفهاء لركوب املعايص والحل�ء لرتك التناهي

أيها الناس إ�ا يجمع الناس الرضا والّسخط وإ�ا عقر ناقة �ود رجل واحد فعمهم ّهللا بالعــذاب «فيا 
فــ� كــان إّال أن خــارت أرضــهم بالخســفة  -ملا عموه بالرضا فقال سبحانه: فعقروها فأصبحوا نــادم�

  ).۳۹۵/ ۱۹۹(الخطبة »خوار السكة املح�ة يف األرض الخّوارة
 »ال ترتكوا األمر باملعروف والنهي عن املنكر فيوىل عليكم رشاركــم ثــم تــدعون فــال يســتجاب لكــم«و 

  ).۵۱۲/ ۲۸۶(الخطبة 
آن  نكــر، والصــدق يف املــواطن وشــنو الجهاد عىل أربع شعب: عىل األمر بــاملعروف والنهــي عــن امل«

                                                        
�ـ��� روا�� �ـ� ا� ٦٤٨: ١ا��ج ا�� أ�� ���� �� ��� ر�� ا��ّ� ��� ا�� ��ل �� �����، و�� ��ر ا������  -٢٩٦: ٢.ا��ر ا�����ر ١

 .. ا����م �������� ���� �� ���� �� ���� �� ��� ��ل ��� ا��� ا������  
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الفاسق�، فمن أمر باملعروف شد ظهور املٔون�، ومن نهى عــن املنكــر أرغــم أنــوف الكــافرين، ومــن 
 »صدق يف املواطن قىض ما عليه، ومن شنئ الفاسق� وغضب ّ� غضب ّهللا لــه وأرضــاه يــوم القيامــة

  ).۵۷۰ح/  ۳۰(
نكر بيده ولسانه وقلبه فــذلك املســتكمل لخصــال الخــ�، فمنهم املنكر للم«ذلك والناس عىل أقسام 

ومنهم املنكر بلسانه وقلبه والتارك بيده فذلك متمسك بخصلت� من خصال الخــ� ومضــيّع خصــلة، 
ومنهم املنكر بقلبه والتارك بيــده ولســانه فــذلك الــذي ضــيع أرشف الخصــلت� مــن الــثالث و�ســك 

وقلبه ويده فذلك ميّت األحياء وما أع�ل الرب كلها والجهاد  بواحدة، ومنهم تارك إلنكار املنكر بلسانه
يف سبيل ّهللا عند األمر باملعروف والنهــي عــن املنكــر إّال كنفثــة يف بحــر لّجــي، وإن األمــر بــاملعروف 
والنهي عن املنكر اليقّربان من أجل وال ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمــام 

  .)۶۴۲ح/  ۳۷۴(»جائر
ايــن تــذهب «ذلك واجب ربّاّ� األمة، وعليهم أن يصغوا إليهم ويعوا ما يصدرونه عــن كتــاب ّهللا ف 

بكم املذاهب ويسرت بكم الغياهب وتخدعكم الكواذب ومن اين تٔوون وأ� تؤكون ولكل أجل كتاب 
  *.»ولكل غيبة إياب فاستمعوا من ربانيكم وأحرضوه قلوبكم واستيقظوا أن يهتف بكم

واآل�ــون العــادون اآلكلــون للســحت »لَِبئَْس ما كانُوا يَْصنَُعونَ «بانيون التاركون للنهي عن املنكر، فالر
والصنع أركز وقيعة من العمل، حيث الصنع هو الذي يصنع العمل، فاملنكر  »لَِبئَْس ما كانُوا يَْعَملُونَ «

  الواقع يف مجتمع له عامل هو عامله، وله صانع هو تارك النهي عنه.
ألنه غول يف توغــل اإلثــم مــن القائــل وممــن  »قول اإلثم«هنا ب  »اْإلِثِْم َو الُْعْدوانِ «و قد عرب عن كال 

يسمعه متقبال من املستضعف�، فقد يعمل باإلثم دون أن يحمل إشاعة له وتحريضا آللخرين، ولكن 
  وهو بطبيعة الحال مع فعل اإلثم، إنه إشاعة وتشجيع لإلثم ف -القول اإلثم

ما من قوم يكون ب� أظهرهم من يعمل من املعايص هم أعز منــه وأمنــع أن يغــ�وا إال أصــابهم هللا «
  *. »منه بعذاب

  ذلك، ومن قولهم اإلثم الذي يتهدم به اال�ان من أصله:
َمبُْسوطَتاِن يُنِْفُق كَيـْـَف يَشــاُء َو َو قالَِت الْيَهُوُد يَُد ّهللاِ َمْغلُولٌَة ُغلَّْت أَيِْديِهْم َو لُِعنُوا ِ�ا قالُوا بَْل يَداُه 

الْبَْغضــاَء إِىل يـَـْوِم  لَيَِزيَدنَّ كَِث�اً ِمنُْهْم ما أُنْزَِل إِلَيَْك ِمْن َربَِّك طُْغياناً َو كُْفراً َو أَلَْقيْنــا بَيـْـنَُهُم الَْعــداَوَة وَ 
  ):۶۴َو يَْسَعْوَن ِيف اْألَرِْض فَساداً َو ّهللاُ ال يُِحبُّ الُْمْفِسِديَن ( الِْقياَمِة كُلَّ� أَْوقَُدوا ناراً لِلَْحرِْب أَطَْفأََها ّهللاُ 

هي قدرتــه ورحمتــه وعلمــه، أم بصــيغة واحــدة كــل قدراتــه رح�نيــة  »يد هللاّ «؟! .. »يَُد ّهللاِ َمْغلُولَةٌ «
طالقتهــا، ورحمية عىل علمه الطليق، ك� أن قدرته طليقة، فهذه اليد املغلولة تعنــي تحديــدها عــن 

مغلولة �ا غلّها هو نفسه بخال، أم �ا غلّها غ�ه سلطة عليه، أم �ا كانــت مغلولــة منــذ األزل قصــورا 
ذاتيا! والجمع هو ثالوث الغل، يف تكوين وتقدير وترشيع، فقد كانوا يحيلون النسخ عــىل ّهللا وهــذا 

  غل ليده يف الترشيع.
  مه� تشعبت اآلراء املعلولة املغلولة في� بينها. »ةٌ يَُد ّهللاِ َمْغلُولَ «و ذلك الثالوث تشمله 

وعــّل  »ال تَْجَعْل يـَـَدَك َمْغلُولـَـًة إِىل ُعنُِقــَك «تختص غلها بحقل اإلنفاق ك� يف  »يُنِْفُق كَيَْف يَشاءُ «و هنا 
مــة يد الرحمة والغضب، أنه ليس مسّ�ا فيها فله الخيــار حســب الحك »يَداُه َمبُْسوطَتانِ «املعني من 

  الربانية يف البسط واإلقتار، فال بسطه يف اإلنفاق دليل أنّه مجرب وال إقتاره دليل الغل املسّ�.
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لقد قيل يف ّهللا كث� من القيالت الغيالت و� يسد أبوابها تســي�ا عــن نفســه تعــاىل وتقــدس فكيــف 
إن يحيى بــن «ح الظامل� يفل يسده عن خلقه اللّهم إّال فضحا ألصحابها بقيالتهم أنفسهم الويالت فإنه

زكريا سأل ربه فقال يا رب اجعلني ممن اليقع الناس فيه فأوحى هللا يا يحيى هذا يشء � أستخلصه 
لنفيس كيف أفعله بك اقرأ يف املحكم تجده: وقالت اليهود عزير ابن هللا وقالت النصارى املسيح ابن 

فرغ من «داه املبسوطتان يف اإلنفاق يقيض عىل قيلة *. ذلك وي »هللا وقالوا يد هللا مغلولة وقالوا وقالوا
»األمر

  أنه خلق ما خلق ثم أمسك حيث خول أمر التدب� إىل خلقه أم جعل أمرهم فوىض جزاف. ١
بعد خلقه الخلق أّال تــدب� لــه فــيهم كــ� يف قيلــة اليهــود، ولكنــه هــو ثم الفراغ من األمر قد يكون 

الخالق للخلق كله، أم وأفضح منه أنه خلق الخلق األول ثم سائر الخلق يخلقه الخلــق األول والثــا� 
فألن ّهللا »الواحد اليصدر منه إّال واحد«ك� يف خرافة العقول العرشة سنادا إىل قاعدة بائدة متفلسفة: 

  بحقيقة الوحدة فال يصدر منه إّال خلق واحد!. واحد
رغم أن هذه القاعدة فاشلة يف العلل الخلقيــة فضــال عــن الخــالق. فهــب إن النــار التصــدر منهــا إّال 

هكذا والفاعل باإلرادة يفعل ما يشاء دون  -بعد -الحرارة النارية، فهل لو كانت مريدة مختارة لكانت
  حد إّال يف املحدود اإلرادة.

علل املادية التي هي مولدات ملعاليلها، هي مسانخة لها المحالة فال تلد إّال ما يف ذواتهــا، ولكنهــا فال
إذا كانت ذات إرادة وتصميم بإمكانها أن تولد ما تشاء من ذاتها أم من ذوات أخرى، وأما ّهللا تعــاىل 

شيئة وال حد لهــا وال وهو تجردي الذات فليس خلقه والدة حتى يشابه خلقه ذاته، إ�ا هو خلق بامل
  ؟!.»الواحد اليصدر منه إّال واحد«حدود، فكيف تنطبق عليه 

ذلك، فيهود هذه األمة القائل� هذه املقالة هم أهود من سائر اليهود إذ هم مــا غلّــوا يــد ّهللا تعــاىل 
  ع� سوى الخلق األّول مه� غلوها عن التدب� دا�ا أو أحيانا.

لََقْد َسِمَع ّهللاُ قَْوَل الَِّذيَن قالُوا إِنَّ ّهللاَ فَِقــ�ٌ َو نَْحــُن «فقر ّهللا يف املال وك�  أو قد عنت اليهود األغبياء
) فعلّهم عنوا هنا نفس املعنى، وهو يف نفس الوقت تعريض باملســلم� الفقــراء يف ۱۸۱: ۳( »أَْغِنياُء ..

  البداية إن إلههم فق�، الأن ّهللا الذي هم يعتقدونه فق�.
الواحــد «وب� قيلة يهــود هــذه األمــة إن  »يد هللا مغلولة -إن هللا فق�«قد بان البون ب� قيلة اليهود ف

                                                        
�� ا���ت  ا����م ������ �����ن ا���وزي ��� ���م ���� ��   ا����م ������ ���ن ا��ٔ���ر �� ��ب ���� ا����   ٦٤٩: ١.��ر ا������ ١

�ا ا���ب؟ ��ل: أ��ذ ����ّ� �� ذ�� و�� ���� ا���اء و�� ��ن �����ن ���� �� ا���� إ�� �����ن ���ل: أ���� ����� ا����د �� �

ُ���ْ� ا�ْ�ِ��ِ�ْ� َو �ُِ�ُ��ا �ِ�� «ا����د؟ ��ل: ���� ا����د �� ا��ّ� ������، ����ن ان ا��ّ� �� ��غ �� ا��ٔ�� ���� ���ث ���� ���ل �ّ� و�ّ�: 

َو ���َِ� «ا�� ��ل �� ��ل ا��ّ� �ّ� و�ّ�:  ا����م ������ّ�  و�� ���ب ا������ �����ده إ�� إ���ق �� ���ر ��� ���� �� أ�� ��� ا »���ُ�ا

ُ���ْ� «�� ����ا ا�� ���ا و����� ����ا: �� ��غ �� ا��ٔ�� ��� ���� و�� ���� و��ل ا��ّ� �ّ� ����� ������ ������:  »ا�َْ�ُ��ُد َ�ُ� ا��ِّ� َ�ْ��ُ��َ�ٌ 

 .»ُ��ا ا��ُّ� �� �َ��ُء َو ُ��ْ�ُِ� َو ِ��َْ�ُه ا�م� ا�ِْ���ِب �َ�ْ «ا�� ���� ا��ّ� �ّ� و�� ���ل:  »ا��ِْ��ِ�ْ� ..

َو ���َِ� ا�َْ�ُ��ُد «�� ا�� ���س ��ل ر�� �� ا����د ���ل �� ا����ش �� ��� ان ر�� ���� �� ���� ��ٔ��ل ا��ّ�  ٢٩٦: ٢و �� ا��ر ا�����ر 

..«. 

َ�ْ� �َ�اُه َ�ْ�ُ��َ���ِن ُ�ْ�ِ�ُ� «ث ��� �� ��ره �� ا������ ا��ٔول ��د ا��ّ� ����� ���ل: و�� ����� ا���� ��ل: ����ا �� ��غ ا��ّ� �� ا��ٔ�� �� ���

 أي ���م و��ر و���� و���� و�� ا���اء وا������. »�َْ�َ� َ���ءُ 
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حيث غلّوا يدي ّهللا عن كل خلق إّال الخلق األّول الذي هو واحد ك� أنه نفسه »اليصدر منه إّال واحد
  واحد النطباق هذه القاعدة وقاعدة مسانخة العلة واملعلول!.

�ناسبات عدة منهــا فقــر املســلم� األولــ�، ومنهــا  »إن ّهللا فق�«اليهود أمثال هذه القولة لقد قالت 
) قــائل� إن ّهللا الــذي يســتقرض مــن ۲۴۵: ۲(»َمْن ذَا الَِّذي يُْقــرُِض ّهللاَ قَرْضــاً َحَســناً «أمثال قوله تعاىل 

ء، وكــل ذلــك تعــريض جــانبي بل هو أفقر مــن هــٔواء الفقــرا -بطبيعة الحال -عباده الفقراء هو فق�
بخصوص املسلم� نقمة منهم أنهم مسلمون، فقد أخرجوا هذا القول مخرج االســتبخال ّ� ســبحانه 
بسائر مخارجه، وقد بلغ من غلظ حسهم الحيوا� البغيض، وجالفــة قلــوبهم أّال يعــربوا عــن املعنــى 

يَُد ّهللاِ «فقالوا: »ربكم بخيل«انبي ك الفاسد الكاذب الذي أرادوه تعريضا وهو البخل بلفظه املبارش الج
  فانه أشد وقاحة وتهج� وكفرا.»إن ّهللا فق�« -»َمْغلُولَةٌ 
إخبار وليست دعاء حيث ّهللا اليدعوا، فممن يطلب طلبه ح� يدعوا، اللّهم إّال  »ُغلَّْت أَيِْديِهمْ «و هنا 

  بوا منه غل أيديهم!.طلبا من نفسه أن يغل أيديهم أو طلبا من مٔو� عباده أن يتطل
مثلث املعنى، فهم مغلولو األيدي أوال �عنــى مــا لســائر الخلــق مــن غــل  »غُلَّْت أَيِْديِهمْ «و قد تعني 

األيدي، إذ اليد طليقة ألي من خلق يف أّي من األع�ل إّال �ا يطلقها ّهللا، واليطلقها طالقة طليقة ك� 
  له تعاىل وسبحانه ع� يرشكون.

بَْت َعلَيِْهُم الَْمْسَكنَةُ «األيدي ملكان الفقر الجبيل لهم مه� كانوا أغنياء حيث  ثم هم مغلولو فهم  »ُرضِ
أبخل بخالء البرش طول تاريخهم، ك� غلت أيديهم عن أن �سوا من كرامــة ّهللا ورســل ّهللا إّال وهــم 

  مفضوحون في� يعملون.
لََعنَُه ّهللاُ َو َغِضَب َعلَيِْه َو َجَعَل ِمنُْهُم «ك�  »لُِعنُوا ِ�ا قالُواَو «أنفسهم دون يد ّهللا  »ُغلَّْت أَيِْديِهمْ «اجل 

  .»الِْقرَدََة َو الَْخناِزيَر َو َعبََد الطّاُغوتَ 
قد  »يده«املنقولة يف قيلتهم، لتدل عىل واسع قدرته، ف  »يده«دون  »يداه«وهنا  »بَْل يَداُه َمبُْسوطَتانِ «

هي عبارة أخرى عن قدراتــه كــ� »يداه«لرحمة أم يد العذاب أماهيه، ولكن تلمح لبسط جانبّي ليد ا
  يقال: فالن مبسوط اليدين.

صحيح أن اليد تستعمل يف اليد الجارحة، ولكنها مستعملة اك� منها بكث� يف اليــد القــدرة املديــدة، 
اليــد علــ� وقــدرة  وألن ّهللا ليست له يد جارحة فلتجرد اليد واليدان له عــن أيــة جارحــة، إىل ســائر

  ورحمة، يد األلوهية والربوبية الطليقة الواسعة لكل يشء.
ءٍ «) و۲۶: ۳( »بِيَــِدَك الَْخــْ�ُ «فقد يعرب عن كل ذلك بصيغة اإلفراد ك  ) ۸۳: ۳۶( »بِيـَـِدِه َملَُكــوُت كـُـلِّ َيشْ

  راد بها الربوبية املوحدة.) في� ي۱۰: ۴۸(»يَُد ّهللاِ فَْوَق أَيِْديِهمْ «) و۱: ۶۷(»بِيَِدِه الُْملُْك «و
ال «) و۷۵: ۳۸(»أَْن تَْســُجَد لـِـ� َخلَْقــُت بِيـَـَديَّ «و »بَْل يَداُه َمبُْســوطَتانِ «و أخرى بصيغة التثنية ك� هنا 

ُموا بَْ�َ يََدِي ّهللاِ َو رَُسولِهِ  ) في� يراد بيان كامل الربوبية يف بعدي صفات جالله وج�لــه، ۱: ۴۹( »تَُقدِّ
  القدرة عل� ورحمة رح�نية ورحيمية أماهيه.»كلتا يديه ��«حال  وعىل أية

فقد يعنى من يديه: يد الخلق والتدب�، أو يد التكوين خلقا وتدب�ا ويد الترشيع بدء ونسخا، أو يد 
النعمة الدنيوية واألخروية، أو يد العذاب والنقمة، أو يد النقمة الظاهرة والباطنة، وعىل الجملة يد 

كــل هــذه »يــداه«واإليجاب يف ربوبياته كلها حسب املصالح الواقعية أو االبتالئية، وقد تعنــي  السلب
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. ذلك وقد تجمــع ١املثنيات عىل البدل، ومعها بسط اليدين �عنى طليق اليد يف كافة الشٔون الربانية
سالمية فرتسبت قاعدة القيلة اليهودية ب� هذه القيالت، فمن فسلفتهم التي ترسبت إىل الفلسفة اإل 

ومــن مهــزلتهم وجــاه املســلم� أن إلهكــم فقــ� وإّال فلــ� ذا أنــتم  »الواحد اليصــدر منــه إّال واحــد«
املسلمون فقراء وملاذا يسألكم قرضا حسنا، ومن قسمتهم الضــيزى للربوبيــة أن لــه الخلــق ولخلقــه 

ده يف الترشيع كــ� يف التكــوين التدب� فقد فرغ من األمر، ومنه قولهم باستحالة النسخ فقد غلت ي
وما أشبه هذه من غّل وهي كلها غّل وانحراف تجمع بينها العقيدة اليهودية وهي متفرقة ب� ســائر 

املتواتر يف إثباته براه� الكتاب والسنة يعني بســط يــدي ّهللا يف كافــة ربوبياتــه دون  »البداء«األمم و
عني اســتمرارية الربوبيــة دون وقفــة يف أي مــن شــٔونها، فراغ من األمر وفراق عن الربوبية، فالبداء ي

  دون الظهور بعد الخفاء فان ّهللا اليخفى عليه يشء يف األرض وال يف الس�ء.
ذلك، ومنه البداء يف القضاء بعد القدر، فال يعني البداء أنه قيض األمر ك� أراده ّهللا فال خ�ة يف أمــر 

  نا للحساب والثواب والعقاب!.ألحد من الخلق، إبطاال للتكليف فبطال 
ال جرب وال تفويض بــل أمــر «بل يعني أن ّهللا يقيض في� قدر إذا قىض املكلف ما قدر له يف القدر، ف 

  .»ب� أمرين
يَبُْسُط «توسعة وتقت�ا: »يُنِْفُق كَيَْف يَشاءُ «ولكنه ليس بسطا ك� يهواه خلقه بل  »بَْل يَداُه َمبُْسوطَتانِ «

  .»َو لَْو بََسَط ّهللاُ الرِّزَْق لِِعباِدِه لَبََغْوا ِيف اْألَرِْض َو لِكْن يُنَزُِّل بَِقَدٍر ما يَشاءُ « »ْن يَشاُء َو يَْقِدرُ الرِّْزَق لِمَ 
يَــُد ّهللاِ «ذلك، وليس ما كتب عىل نفسه من الرحمة غال ليــده يف طليــق القــدرة، حيــث القصــد مــن 

حمة ك�ل وخالفها خالفه، ثم وليس غال ليده من عند نفســه صفة نقص ومذمة ومذلة والر  »َمْغلُولَةٌ 
حيث الغّل هو الّالاختيار وربنا هو املختار بذاته مه� كتب عــىل نفســه الرحمــة وحــرم عــىل نفســه 

  خالفها.
هــي مــن  »ُد ّهللاِ َمْغلُولَةٌ يَ «ك� وأن قولهم  »َو لَيَِزيَدنَّ كَِث�اً ِمنْهُْم ما أُنْزَِل إِلَيَْك ِمْن َربَِّك طُْغياناً َو كُْفراً «

تلك الزيادة، قوال غوال باستحالة النسخ، غال ليد الترشيع الربانية، وقوال ساخرا بأنه فق� فــإن عبــاده 
  املسلم� فقراء.

تحكم بعد إنزاله حفاظا عىل حالتهم  آله و عليه هللا صىلو ترى أن زيادة طغيانهم وكفرهم �ا أنزل إىل الرسول  
يهرفه خارف يسمي نفسه مفرسا للقرآن؟ كّال! إذ ليس القصد من ذلك االنزال تلك الزيادة  األوىل ك�

  .٢حتى تنسب إىل ّهللا فيقال التعني أفعاله تعاىل مصلحة وحكمة
ثم وإذا دار األمر ب� صالح إنزال القرآن بطالح املزيد من طغيانهم وكفرهم، وب� صالح البقــاء عــىل 

                                                        
ء �� ������ ���� ���ء  ان ���� ا��ّ� ��: ٓا�� و ���� ا��� ���ا��ج �� ��ة ��ق �� أ�� ����ة ��ل: ��ل ر��ل ا��ّ�   -٢٩٧: ٢.ا��ر ا�����ر ١

ا���� وا����ر أرأ��� �� أ��� ��� ��� ا����وات وا��ٔرض �ٕ��� �� ��� �� �� ����� ��ل و���� ��� ا���ء و�� ��ه ا��ٔ��ى ا���� ���� 

 و����.

 
��ـ�  �� �����ه: ��ل أ������: د�� ا��ٓ�� ��� أ�� ����� �� ��ا�� ����� ا���� وا����� ��ٔ�� ����� ٤٤: ١٢.���ل ا���� ا��ازي �� ٢

 ��� أ��� ��دادون ��� إ��ال ��� ا��ٓ��ت ���ا و����� ��� ���� أ����� ����� ������ ا������ �����د ������ ���� إ��ال ��� ا��ٓ��ت!.
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رآن فأيه� أصلح؟! فإذا كانت رعاية األقل مصلحة أوىل مــن األكــ� قليل كفرهم وطالح ترك إنزال الق
مصلحة فال أولوية ملصلحة إرسال الرسل وإنزال الكتب حيث سبّبا مزيــد الطغيــان والكفــر للطــاغ� 

  ).۸۲: ۱۷(» إِّال َخساراً َو نُنَزُِّل ِمَن الُْقرْآِن ما ُهَو ِشفاٌء َو َرْحَمٌة لِلُْمٔوِمنَِ� َو ال يَِزيُد الظّالِِم�َ «والكافرين: 
وتراهم باق� زمــن دولــة املهــدي القــائم مــن آل  »َو أَلَْقيْنا بَيْنَُهُم الَْعداَوَة َو الْبَْغضاَء إِىل يَْوِم الِْقياَمةِ «

وهي تشمل العا� كله؟ أجل ولكن الدور لغ� اإلسالم ســلطة روحيــة وزمنيــة، فغــ�  آله و عليه هللا صىلمحمد  
كلّهم أهل ذمة يف تلك الدولة السعيدة، الدور لهم إّال كور. وتلــك العــداوة والبغضــاء  -إذا -املسلم�

امللقاة بينهم أوالء اليهود، ثم العداوة والبغضاء املغراة ب� النصارى ك� يف آية اخرى، هي من نتــائج 
  كيدهم وميدهم ضد دين ّهللا والدين� املٔون� باّ�.

استعارة لطيفة حيث شبهت بواعــث الحــرب  »ناراً لِلَْحرِْب «وهنا  »اً لِلَْحرِْب أَطَْفأََها هللاُّ كُلَّ� أَْوقَُدوا نار «
بالنار الحتدام قراعها وجد مصاعها وأنها تأكل أهلها ك� تأكل النار حطبها، والقصد مــن نــار الحــرب 

وكُْم إِّال «هي التي ضد املسلم� القا�� برشائط اإل�ان، ف  أَذًى َو إِْن يُقاتِلُوكُْم يَُولُّوكُُم اْألَْدباَر  لَْن يَُرضُّ
 »أَطَْفأََهــا هللاُّ «) ونارا للحرب قد تعني الحرب الباردة الدعائية ضد اإلســالم ف ۱۱۱: ۳( »ثُمَّ ال يُنَْرصُونَ 

هنا بارزة بحجة القرآن البالغة التي تذود عن ساحته كل وصمة وكل دعاية مضللة، ثم الحرب الحارة 
ا وكذلك األمر، وأما العسكرية فهنا الحرب سجال، وثالوث حربهم مطفية �ا أطفأها ّهللا، اللهم إّال ديني

  الحروب التي تشن عىل املسلم� غ� القا�� برشائط اإل�ان.
وجــدوا، وال وذلك صبغة يهودية عامليــة أيــن�  »َو يَْسَعْوَن ِيف اْألَرِْض فَساداً َو ّهللاُ ال يُِحبُّ الُْمْفِسِدينَ «

سي� بعد ما شّكلوا دويلة أو دولة �ا احتلوا فلسط� والقدس، ويحاولون أن يوسعوا نطاق االحتالل 
َو قََضــيْنا إِىل بَنِــي إِْرسائِيــَل ِيف الِْكتــاِب لَتُْفِســُدنَّ ِيف «الصهيو�، وقد أخربنا ّهللا بقضائه إليهم وعليهم: 

ا كَِب�اً .. فَإِذا جاَء َوْعــُد أُوالُهــ� بََعثْنــا َعلـَـيُْكْم ِعبــاداً لَنــا أُوِيل بـَـأٍْس َشــِديٍد اْألَرِْض َمرَّتَْ�ِ َو لَتَْعلُنَّ  ُعلُو�
ياِر َو كاَن َوْعداً َمْفُعوًال ...   فَجاُسوا ِخالَل الدِّ

ً  فَإِذا جاَء َوْعُد اآلِْخرَِة لِيَُسؤوا ُوُجوَهُكْم َو لِيَْدُخلُوا الَْمْسِجَد كَ� َدَخلُوهُ  ُوا ما َعلَْوا تَتِْب�ا َل َمرٍَّة َو لِيُتَربِّ   »أَوَّ
) ۶ومن لطيف الوفق العددي ب� الحرب واألرسى �ختلف صيغه� ان كال يذكر يف القرآن ( ١)۷: ۱۷(

ذلك، وليست وصــمة العــداوة مرة م� تلمح بان الحرب االسالمية قضيتها األوىل األرسى من الكفار!. 
أهــل الكتــاب وملـّـا يســلموا، إّ�ــا هــي  -فقــط -والبغضاء عىل اليهود والنصارى الزبا لهم لزاما ألنهــم
  لكفرهم وتكذيبهم بآيات ّهللا وكيدهم عىل رشعة ّهللا:

رْنا َعنُْهْم َسيِّئاتِِهْم َو  ) َو لـَـْو أَنَُّهــْم ۶۵َألَْدَخلْناُهْم َجنّاِت النَِّعيِم (َو لَْو أَنَّ أَْهَل الِْكتاِب آَمنُوا َو اتََّقْوا لَكَفَّ
ــٌة أَقاُموا التَّْوراَة َو اْإلِنِْجيَل َو ما أُنِْزَل إِلَيِْهْم ِمْن َربِِّهْم َألَكَلُوا ِمْن فَْوقِِهْم َو ِمْن تَْحِت أَْرجُ  لِِهــْم ِمــنُْهْم أُمَّ

  ):۶۶لُوَن (ُمْقتَِصَدٌة َو كَِثٌ� ِمنْهُْم ساَء ما يَْعمَ 
هنا وهناك تحيل مدخلوها واقعيا الإمكانيــا، فــالواقع األكــ�ي مــن أهــل الكتــاب عــدم اإل�ــان  »لو«

رْنا «مخالفة الكتاب إىل ما يهوون »و اتقوا«بكتابهم »َو لَْو آَمَن أَْهُل الِْكتاِب «والتقوى وإقامة الكتاب،  لََكفَّ
  .»ْدَخلْناُهْم َجنّاِت النَِّعيمِ َو َألَ «التي عملوها  »َعنُْهْم َسيِّئاتِِهمْ 

                                                        
 .١٥.������ ا���� ��ل ا��ٓ�� را�� ا�����ن ١
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هو قراءته واإلعتقاد به، بل هو إقامته عمليا ك� يقام عقيديا ولفظيا،  -فقط -و ليس اإل�ان بالكتاب
  إذ ليس الكتاب الربا� إّال إلصالح واقع الحياة دون تصورها فقط واإلعتقاد بذلك التصور.

ه� واإلقــرار بهــ�، عبــارة عــن تحقيــق محتويــاته� يف فإقامة التوراة واإلنجيل هي بعد االنتساب إلي
  ميادين العمل والتبش�، فقد يذهب العلم بالكتاب ح� الينتفع به ك�

»يوشك أن يرفع العلم .. ح� تركوا أمر هللا« آله و عليه هللا صىليروى عن النبي  
١ .  

هنا إقام التوراة واإلنجيل يقتس�ن ب� أهليه� وال سي� أهل اإلنجيل إذ ئونون بالتوراة تلقائيا، مه� 
ل التوراة باإلنجيل تكليفا ربانيا، وك� أن من إقامه� بتمحيصه� عن كل زيادة وتأويــل كان إ�ان أه

عليل، كذلك تطبيقه� عمليا عىل ضوء اإل�ان به�، ومن ثم اإل�ان باملبّرشــ بــه فــيه� وهــو القــرآن 
  ورسوله، فمثلث إقام التوراة واإلنجيل مطوي يف إقامه�.

ب� الكتــاب� حيــث توّضــح الــدخيل فــيه� عــن  -د تعني إىل كل كتابات الس�ءق »ما أُنِْزَل إِلَيِْهمْ «ثم 
تعني القرآن فإن اإل�ان به وإقامه ه� من القضايا الرئيسية  -األصيل، وتب� منه� كل إدغال وتدجيل

لتختص النازل إليهم بالكتابات اإلرسائيلية، حيــث الواجهــة القرآنيــة ألهــل  »إليهم«إلقامه�، وليست 
لكتاب هي قبل غ�هم، فهم الركيــزة األوىل مــن وحــي القــرآن ملعــرفتهم بطبيعــة الــوحي أكــ� مــن ا

  سواهم.
فك� أن من قضية إقام التوراة هي تصديق اإلنجيــل فإقامــه، كــذلك إقــام القــرآن هــو رأس القضــايا 

لنقلــة إىل بل ومــن إقامــه ا -فقط -إلقامه�، إذ اليختص إقام كتاب الوحي �واصلة التطبيق ألحكامه
  كتاب آخر ئور بها يف الكتاب.

إذا فاالنتقال من هذين الكتاب� إىل القرآن إقام له� وللقرآن، ويف الرتسب فيه� دون نقلة إىل القرآن 
  ترك إلقامه�.

فاليهودي واملسيحي الحقيقي ه� اللذان يقي�ن الكتاب� باإل�ان بالقرآن ملكان البشارات املتظــافرة 
  القرآن ونبيه.فيه� بحق 

و ليس يختص هنا وعد الرحمة عىل ضوء إقــام الكتــاب باملــذكورين، فلــيس ذكــرهم إّال ألنهــم أهــم 
الكتابي� املوجودين زمن نزول القرآن، وإّال فقد تعم الرحمة املوعودة أهل القــرى كلهــم عــىل ضــوء 

  اإل�ان والتقوى:
أََخــْذناُهْم َو لَْو أَنَّ أَْهَل الُْقرى آَمنُوا َو اتََّقْوا « بُوا فَ �ِء َو اْألَرِْض َو لِكْن كَذَّ لََفتَْحنا َعلَيِْهْم بَرَكاٍت ِمَن السَّ

  ).۹۶: ۷( »ِ�ا كانُوا يَْكِسبُونَ 

                                                        
��ل: ���� أن ���� ا���ـ� ��ـ� ��ـ� و�ـ�  آ�� و ���� ا��� ���ا��ّ�  ا��ج ا�� أ�� ���� �� ���� �� ���� ان ر��ل  -٢٩٧: ٢.ا��ر ا�����ر ١

���د ��أ�� ا���آن و�����ه أ���ء��؟ ���ل ����� أ�� �� ا�� ���� ان ��� �� أراك �� ا��� أ�� ا������ أو ���� ا���راة وا�ٕ����� ��ٔ��ي ا�

�ِْ��ـَ� ..َو �َْ� ا��� «وا����رى ��� ا��� ���� ��� ����ا ا�� ا��ّ� �� ��أ  و��ـ� �ـ� ز�ـ�د �ـ� ���ـ� �ـ�ل ذ�ـ� ا���ـ�   »ُ�ـْ� ا��ـ�ُ��ا ا���ـْ�راَة َو اْ�ٕ�ِ

و��� ���� ا���� و��� ���ء ا���آن و���ؤ أ���ء�� و���ءه أ���ء��  آ�� و ���� ا��� ������ل وذ�� ��� ذ��ب أ������ ���� �� ر��ل ا��ّ�   آ�� و ���� ا��� ���

؟ ��ل: ����� أ�� �� ا�� ���� ان ��� ��ٔراك �� ا��� ر�� �������� أو ��� ��ه ا����دا����رى ���ءون ا���راة أ���ء�� إ�� ��م ا������

 وا�ٕ����� و�� ������ن ��� ����� ���ء.

 



 60

فتواتر الرحمة الربانية من الس�ء واألرض هو طبيعة الحال �ا وعــد ّهللا للــذين آمنــوا بــاّ� واتقــوا، 
حيث تعني لباس الرحمة من كل الجوانب لهم، واألكــل هنــا  »ْن تَْحِت أَرُْجلِِهمْ َألَكَلُوا ِمْن فَْوقِِهْم َو مِ «

يعني كل الحاجات املعيشية فهو سعة الرزق ورفاهة العيش ك� يقال: فالن مغمــور يف النقمــة مــن 
  قرنه إىل قدمه.

ظََهَر الَْفساُد ِيف الَْربِّ َو الْبَْحــِر ِ�ــا «) فقد ۳۰: ۴۲( »ما أَصابَكُْم ِمْن ُمِصيبٍَة فَِب� كََسبَْت أَيِْديُكمْ «ك� وأن 
) معاكســة النتيجــة عنــد ۴۲: ۳۰(»كََسبَْت أَيِْدي النّاِس لِيُِذيَقُهْم بَْعــَض الَّــِذي َعِملـُـوا لََعلَّهُــْم يَرِْجُعــونَ 

  .»َو أَْن لَيَْس لِْإلِنْساِن إِّال ما َسعى«معاكسة األع�ل 
ٌة ُمْقتَِصدَ «ذلك و َو كَِثٌ� ِمنُْهْم ســاَء مــا «حيث يقيمون كتابات الس�ء دو�ا تدجيل وتأويل  »ةٌ ِمنُْهْم أُمَّ

  حيث يعيشونها يف أهواءهم ورغباتهم بكل تأويل وتدجيل. »يَْعَملُونَ 
و هنا يجمع ّهللا ب� بركات اآلخرة والدنيا عىل ضوء اإل�ــان والتقــوى ألهلــيه� كتــابي� أو مســلم�، 

رْنا«فآللخرة  َألَكَلُوا ِمْن فَْوقِِهْم «وللدنيا ك� تالئم اآلخرة: »َعنُْهْم َسيِّئاتِِهْم َو َألَْدَخلْناُهْم َجنّاِت النَِّعيمِ  لََكفَّ
نْيا َحَســنًَة َو «وهكذا يدعو عباد ّهللا الصالح�:  »َو ِمْن تَْحِت أَْرُجلِِهمْ  َو ِمنُْهْم َمْن يَُقوُل َربَّنا آتِنا ِيف الدُّ

  ِة َحَسنًَة َو قِنا َعذاَب النّاِر. أُولِئَك لَُهْم نَِصيٌب ِمّ� ِيف اآلِْخَر 
يُع الِْحساِب    ).۲۰۱: ۲( »َ◌َسبُوا َو ّهللاُ َرسِ

حسنى اآلخرة، بل وكذلك معها حسنى الدنيا، فاملنهج  -فقط -فقد يبدوا أن اإل�ان والتقوى اليعنيان
جعل سعادة اآلخرة بديلة عن سعادة الــدنيا، فــال اإل�ا� للحياة اليجعل الدين بديال عن الدنيا، وال ي

كّل �سك عىل اآلخر، إذا فلــيس  »الدنيا مزرعة اآلخرة«يجعل طريق اآلخرة غ� الطريق يف الدنيا فإ�ا 
يف تحصيل اآلخرة إه�ل الدنيا، وال يف تحصيل الدنيا إه�ل اآلخــرة، حيــث املــٔون دنيــاه آخــرة حــ� 

  ا حسنة مه� كانت اآلخرة هي الحسنى.يتذرع بها إليها، فحياته فيه
ء من انحراف أهل  فخالف ما يزعم ليس العداء ب� الحيات� والنشأت� عداء الزبا أصيال، بل هو طارى

الدنيا حيث ئوّلونها فيستأصلون الحياة األخرى، فال استئصال بينه� كأصل، وك� نجد يف وعــد ّهللا أن 
وية هو من قضايا اإل�ان الصادق والتقوى، فكيــف ينافيــان تعمــ� تواتر الربكات الدنيوية قبل األخر 

  الحياة الدنيا، اللّهم إّال الرتكيز عليها كأصل أخ�.
فك� املنهج اإل�ا� يقرر أن الصالة والصوم والحج عبادة، كذلك العمل للحصول عــىل عيشــة راضــية 

  هنا عبادة محسوبة عىل اآلخرة ك� هي محسوبة عىل الدنيا.
ْم ِمــَن اْألَرِْض َو اْســتَْعَمَركُْم ِفيهــا «ف الوقد اســتعمرنا ّهللا يف األرض دو�ــا اســتهدام ف كي ُهــَو أَنَْشــأَكُ

  ).۱۱:۶۱(»فَاْستَْغِفُروُه ثُمَّ تُوبُوا إِلَيِْه إِنَّ َر�ِّ قَِريٌب ُمِجيٌب 
جمعــا بــ�  فاســتع�ر األرض املطلــوب مــن ربنــا لنــا هــو الــذي اليســتهدم اآلخــرة بــل ويســتعمرها

 »يا أَيُّهَا اْإلِنْساُن إِنََّك كاِدٌح إِىل َربَِّك كَْدحاً فَُمالقِيهِ «االستع�رين الصالح� وهو للكادح� الصالح�، ف 
) كدحا يف كال االستع�رين. فليس املنهج اإلسالمي ليفّوت عىل ناهجيه دنياه لنيل اآلخــرة، وال ۶: ۸۴(

نقيضــ� أو بــديل� يف ذلــك املــنهج، وإّال � تســتخدم الــدنيا  -األصــل يف -آخرته لنيل الدنيا، إذ ليستا
  كمدرسة ومزرعة آللخرة.

و ما مذمة الحياة الدنيا يف القرآن والسنة إّال جانبية تعني التي تفّوت اآلخرة، فهــي عــىل حــّد تعبــ� 
  تبرصة آللخرة: السالم عليهاألم�  
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  .»من أبرص بها برصته ومن أبرص إليها أعمته«
فاملذاهب الروحية التي تحاول استبقاء الدين عقيدة وعملية بعيدة عن نظام الحياة، ك� املــذاهب 
املادية التي تحاول استئصال الدين كأنه يناحر مصالح الحياة، أو أن الــدين ّ� والحيــاة للنــاس، إنهــا 

اة، فالدين الحــق مذاهب ب� إفراطية وتفريطية بحق الدين والحياة، حيث � تعرف الدين وال الحي
هو الذي يكفل صالح الحياة الدنيوية إىل جانب صالح الحياة األخروية، دون تفدية إلحداه� لألخرى 

  اللّهم إّال تأصيال لألخرى ألنها الحياة الدا�ة وهذه هي الفانية.
هــي  ذلك، وليس الرخاء الظاهرة يف األمم املتحلّلة عن اإل�ان والتقــى مــ� تبقــى حيــث تبغــى، إ�ــا

  جوالت عابرات، وهي مع الوصف حافلة بكل شقاء وخوف وعناء.
فمن ذلك سوء التوزيع يف هذه األمم م� يجعلها حافلة بالشقاء وباألحقــاد واملخــاوف مــن الثــورات 
واالنقالبات املتوقّعة حينا بعد ح�، نتيجة األحقاد الكظيمــة واملظلــ�ت العظيمــة، فهــي بــالء رغــم 

  .ظاهر الرخاء بالنع�ء
َمْن أَْعرََض َعْن ِذكِْري فَإِنَّ لَُه َمِعيَشًة َضنْكاً َو نَْحُرشُُه يَْوَم الِْقياَمِة «ذلك وعىل حد التعب� القرآ� العب� 

  ).۱۲۴: ۲۰( »أَْعمى
و لقد نلمس مختلف مظاهر الضنك يف املعيشة خلقية وسياسية واقتصادية حيث االنهيار محلّق عىل 

  الظواهر واملظاهر بّراقة.كل حلقاتها مه� كانت 
ذلك، ولكن الصلة باّ� يف كل زوايا الحياة تجعل الحياة طيبة يف الفقــر والغنــى، يف الضــيق والســعة 
وعىل أية حال، وتنمي محاولة الن�ء يف مختلف جنبات الحياة، مادية إىل روحية، وروحية إىل مادية، 

بانِ «اه الرحيم الرح�ن تعيشان مع بعضه� البعض فتعيّشان اإلنسان ك� يرض   ؟!.»فَِبأَيِّ آالِء َربُِّك� تَُكذِّ
ه و عليه هللا صىلو لقد نسمع تلك القدسية يف حديث قديس يرويه الرسول   عن ّهللا مخاطبا لعباده يف بالده:  آـل

يا عبادي إ� حرمت الظلم عىل نفيس وجعلته بينكم محرما فال تظاملوا .. يا عبــادي كلكــم ضــال إال «
هديته فاستهدو� أهدكم .. يا عبادي كلكم جائع إال من أطعمتــه فاســتطعمو� أطعمكــم .. يــا  من

عبادي كلكم عار إال من كسوته فاستكسو� أكسكم .. يا عبادي إنكم تخطٔون بالليل والنهار وأنا أغفر 
وا نفعــي الذنوب جميعا فاستغفرو� أغفر لكم .. يا عبادي إنكم لن تبلغوا رضي فترضو� ولــن تبلغــ

فتنفعو� .. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا عىل أتقى قلب رجل واحد منكم ما 
زاد ذلك يف مل� شيئا .. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا عىل أفجر قلــب رجــل 

م قاموا يف صــعيد واحد ما نقص ذلك من مل� شيئا .. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنك
واحد فسألو� فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك م� عندي إال ك� ينقص املخــيط إذا أدخــل 
البحر .. يا عبادي إ�ا هي أع�لكم أحصيها لكم ثم أوفيكم فيها فمن وجــد خــ�ا فليحمــد هللا ومــن 

»وجد غ� ذلك فال يلومن إال نفسه
١ .  

بََّك يَْقِيض بَيـْـنَُهْم َو آتَيْناُهْم بَيِّناٍت ِمَن اْألَْمِر فََ� اْختَلَُفوا إِّال ِمْن بَْعِد ما جاَءُهُم الِْعلُْم بَْغياً بَيْنَُهْم إِنَّ رَ 
  ).۱۷يَْوَم الِْقياَمِة ِفي� كانُوا ِفيِه يَْختَلُِفوَن (

                                                        
 �� ا��ّ� ���رك و�����. آ�� و ���� ا��� ���.رواه ���� �� أ�� ذر �� ا����  ١
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من أمر الرشعة التوراتية، وبينات من أمر اآلية الرسالية، آيات بينات تكوينية وتدوينيــة،  »بينات« هنا
حاس�ت فاضالت الغموض فيها وال عوج وال انحراف، بينات ربانية كالشمس يف رايعة النهار التــدعو 

  إىل اختالف، وإ�ا إىل العلم الواضح.
بغيا عىل البينــات، »إِّال ِمْن بَْعِد ما جاَءُهُم الِْعلُْم بَْغياً بَيْنَُهمْ «لة وكتابا يف بينات األمر رسا »فََ� اْختَلَُفوا«

وعىل حملة البينات بعضهم عىل بعض، وبغيا عىل األمة، تحريفا ك� يهوون، وتجــديفا كــ� يشــاءون 
  .»ونَ إِنَّ َربََّك يَْقِيض بَيْنَُهْم يَْوَم الِْقياَمِة ِفي� كانُوا ِفيِه يَْختَلِفُ «

و لقد وصل أمرهم يف اختالفهم يف أمرهم إىل حد من نكرهم يف إمرهم اليتحمل، إّال أن يتحــول أمــر 
الرشعة إىل غ�هم وك� هددوا يف التــوراة ولكــن الحيــاة ملــن تنــادي! يف العهــدين الجديــد والعتيــق 

و�وذجا منها ما  آلـه و عليه هللا ىلصبشارات بانتقال أمر الرشعة اإللهية إىل بيت إس�عيل يف الرسالة املحمدية  
(أّمك مثل كرمة غرست عىل املياه فصارت كثــ�ة الــث�ر واألفنــان مــن غــزارة  ۱۴ -۱۰: ۱۹يف حزفيال 

) وصارت قضبان صلبة صوالجة للســالط� وارتفــع قوامهــا بــ� الفــروع امللتفــة فظهــرت يف ۱۰املياه (
وطرحت عىل األرض فأيبست الريح الرشقية �رتهــا  ) ثم إنها قلعت بحنق۱۱ارتفاعها وك�ة عذباتها (

) ۱۳) واآلن هي مغروسة يف الربيــة يف أرض قاحلــة ظمئــة (۱۲وكرست قضبانها الصلبة وأكلتها النار (
فخرج من قضبان شعبها نار أكلت �رتها فلم يبق فيها قضيب صلب صولجان للتسلط هذا رثاء ورثاء 

املخاطب يف أمك اما حزقيال او كافة بني إرسائيل، فاألغصان ). فالكرم هنا ابراهيم حيث ۱۴سيكون (
هي نسل إبراهيم من بيت إرسائيل، إذ سكنوا فلســط� فنمــوا وريـّـوا و�تعــوا فتحصــلت مــن هــذه 

وهي انقضاء الحكم والنبوة  »ثم قلعت بحنق وطرحت«األغصان قضبان صلبة هي النبوة اإلرسائيلية، 
  »يف الربية يف أرض قاحلة .. و اآلن هي مغروسة«والكتاب عنهم 

هي برية فاران أرض الحجاز، حيث تحولت القضبان اإلرسائيلية مــن هــذه الشــجرة اإلبراهيميــة إىل 
قضبان إس�عيلية يف الرسالة األخ�ة املحمدية، والنار الخارجة منها هي الرشيعة النارية التي هي نار 

طل، وتورق أغصان الحق من تلك الشجرة الطيبــة للشاردين ونور للواردين، نار تحرق كل أغصان البا
..«

قهــم مــن ذلك ما تلمح به آي من الذكر الحكيم، ح� تذكر رحمة الكتــاب والحكــم والنبــوة ورز  ١
  الطيبات وتفضيلهم عىل العامل�:

يَعٍة ِمَن اْألَْمِر فَاتَِّبْعها َو ال تَتَِّبْع أَْهواَء الَِّذيَن ال يَْعلَُموَن ( ) إِنَُّهْم لَْن يُْغنُوا َعنَْك ۱۸ثُمَّ َجَعلْناَك َعىل َرشِ
  ).۱۹ّهللاُ َوِيلُّ الُْمتَِّقَ� ( ِمَن ّهللاِ َشيْئاً َو إِنَّ الظّالِِمَ� بَْعُضُهْم أَْولِياُء بَْعٍض وَ 

إنه البد من حكم يف الج�ه� املحتشدة املختلفة، فإما رشيعة من امر ّهللا وإما رشعة األهواء الهباء، 
فال وسط بينه� وال أنصاف حلول، فرشعة األهواء الخالصة أو امللتقطة من الرشعت� ه� عىل ســواء، 

اط أعمق وأهوى، حيث تربز الحق �ظهر الباطل ليتجنب، والباطل وقد تكون الضاللة يف رشعة االلتق
�ظهر الحق ليتّبع، فهنالك استحوذ الشيطان عىل أوليائه ونجى الذين سبقت لهم من ّهللا الحســنى! 
فال يرتك أحد رشعة ّهللا إال ليحّكم األهواء، فكل ما عدى رشعة ّهللا الخالصة هــوى يهفــو إليــه الــذين 

                                                        
و��� ���رات ا��ى ���ه ��ل ��� ا����ل ا������ �� ��� إ��ا���  - ٣٢ -٣١.را�� ������ (ر��ل ا�ٕ����م �� ا���� ا����و��) ص ١

 ا�� ��� إ������.
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واحد والرشــائع إليــه عــدة تنحــو  -وهو دينه -ت يف هّوات وألتباع ضالالت! أمر هللاّ اليعلمون، سقطا
يِن مــا «منحى واحد، مه� اختلفت الشكليات حسب مختلف القابليات والبليات:  َع لَُكْم ِمَن الــدِّ َرشَ

يْنا بِــِه إِبـْـراِهيَم َو ُمــ يَن َو ال َوّىص بِِه نُوحاً َو الَِّذي أَْوَحيْنا إِلَيَْك َو ما َوصَّ وىس َو ِعيىســ أَْن أَقِيُمــوا الــدِّ
ُربَ َعَىل الُْمْرشِكَِ� ما تَْدُعوُهْم إِلَيِْه ّهللاُ يَْجتَِبي إِلَيِْه َمْن يَشاءُ َو يَْهِدي إِلَ  : ۴۲( »يِْه َمْن يُِنيُب تَتََفرَّقُوا ِفيِه كَ

۱۳(١.  
إن األمر الدين هو كتاب الوحي ورسول الوحي ببينات الوحي، ويف هذا املثلث ترسم رشعة من األمر، 

هي تحمل األمر كله، والرشائع املستقدمة عليها تهيئات لها ومبرشات بها،  -األخ�ة -ورشيعة من األمر
  ومحّرضات إياها للعامل� إىل يوم الدين.

إتباع هذه الرشعة منذ بزوغها إىل يوم الّدين هو الدين كله، واألمر كله، ك� اتباع سواها إتباع ألهواء 
مــن ملحــدين ومـرشـك� وكتــابي� أو ومســلم� »ال يعلمــون«الــذين اليعلمــون، عــىل دركــاتهم يف ال 

، مه� كان خليطا التقاطي� أّمن ذا من هٔواء الذين ينجرفون عن محض رشعة اإلسالم إىل غ� محضها
  منها وسواها، أم كلّها سواها أم ماذا؟

 »َو ال تَتَِّبْع أَْهواَء الَّــِذيَن ال يَْعلَُمــونَ «ثم وملا عداها  »فاتبعها«إنها رشيعة واحدة تستحق هذه السمة 
ّرشــع وملاذا تتبعها تركا لرشعة ّهللا أو ليشء منها؟ هل ليغنوا عنك من ّهللا شيئا يف ترشيع رشعة، وال م

  !.»إِنَُّهْم لَْن يُْغنُوا َعنَْك ِمَن ّهللاِ َشيْئاً «إّال ّهللا 
فــإنهم  »لن ..«أم ليغنوا عنك بديال عنها أو عن بعضها نرصة لك يف الدعوة أو ك�ة يف اتباع الدعوة ف 

لن «ووأنصارهم إذا أتباع أهوائهم دون هذه الرشعة! أم ليغنوا عنك يوم القيامة بديال عن عذاب ّهللا؟ 
إِنَُّهْم لَْن يُْغنُوا َعنْــَك «فإنهم يكفيهم ما هم فيه من عذاب عظيم! أماذا من إغناء ترجوه منهم ف  »..

فال يغني عنك من ّهللا هنا ويف أيام  »ِمَن ّهللاِ َشيْئاً َو إِنَّ الظّالِِمَ� بَْعُضُهْم أَْولِياءُ بَْعٍض َو ّهللاُ َوِيلُّ الُْمتَِّق�َ 
  ّهللا، وهو اليغني إّال املتق� املتحرزين عن إتّباع األهواء.ّهللا إّال 

إن الظامل� بأمر ّهللا ورشعته وبرسول ّهللا وكتابه، هم بعضهم أولياء بعض، فال تكن من هٔواء األبعاض 
  دون الظامل�. »ّهللاُ َوِيلُّ الُْمتَِّق�َ «ف 

يف حكــم مصــلحيا أو أحكــام، فرشــيعة ّهللا فاتّباع غ� هذه الرشيعة من األمر ظلم وضالل مه� كان 
  اليتاجر بها، وال تخالطها أهواء الذين اليعلمون.

هكذا ئور الرسول فأحرى �ن سواه من املكلف� إىل يوم الدين أن يتخذوا رشعة القرآن وعىل هامشها 
  ن به املائرين!السنة اإلسالمية، يتخذونها السواها نرباسا ين� الدرب عىل الحائرين، ومرتاسا يجابهو 

ظ�ــا ِمــّ� فَِب� نَْقِضِهْم ِميثاقَُهْم لََعنّاُهْم َو َجَعلْنا قُلُوبَهُْم قاِسيًَة يَُحرِّفُوَن الَْكلَِم َعْن َمواِضِعِه َو نَُســوا حَ 
اْصــَفْح إِنَّ ّهللاَ يُِحــبُّ  ذُكُِّروا بِــِه َو ال تـَـزاُل تَطَّلـِـُع َعــىل خائِنـَـٍة ِمــنُْهْم إِّال قَلِــيًال ِمــنُْهْم فَــاْعُف َعــنُْهْم وَ 

  .۱۳اْلُ◌مْحِسِنَ� 
 -بني إرسائيل دون نقباءهم، فإن بعيث ّهللا الينقض ميثاقــه، وأخــذ هــذا امليثــاق كــان »فَِب� نَْقِضِهمْ «

  عىل بني إرسائيل إذ قوبلوا بنقبائهم. -فقط

                                                        
 �� ��� �� ا�� ا����� ا��ٔ���ة. .را�� ����� ا��ٓ�� �� ا���رى ��� ���� ���� ����� �����ك ���١
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� لنقضــهم إيــاه، أم هــي هنا علّه دور التأكيــد واإلبهــام لفــرض اإلكبــار مليثــاقهم والتحقــ »ما«و دور 
فبالذي نقضوا من ميثاقهم، أم موصوفة وصفها الجملــة، فــال تبقــى  »نَْقِضِهْم ِميثاقَُهمْ «موصولة صلته 

  دون معنى عىل أية حال.
إ� «تبعيدا عن ساحتنا الربوبية حيث لــن تشــملهم  »لعناهم«يف املواد الست  »فَِب� نَْقِضِهْم ِميثاقَُهمْ «

لرحيمي الخاص بــاملٔون�، ومــن مصــاديق ذلــك اللعــن مســخ ج�عــة مــنهم قــردة يف حقلها ا »معكم
َمْن لََعنَُه ّهللاُ َو َغِضَب َعلَيـْـِه «): ومن ۶۵: ۲( »فَُقلْنا لَُهْم كُونُوا قِرََدًة خاِسِئ�َ «خاسئ� كأصحاب السبت 

  والخنازير من النصارى. ) فالقردة من اليهود۶۰: ۵(»َو َجَعَل ِمنُْهُم الِْقرَدََة َو الَْخناِزيرَ 
ُهْم َو أَْعمى أَبْصارَُهمْ «و منها صّم آذانهم وعمى أبصارهم:  ) أّما ۲۳: ۴۷( »أُولِئَك الَِّذيَن لََعنَُهُم ّهللاُ فَأََصمَّ

  أشبه من لعن لعنوا به أك� اليهود وقسم من النصارى �ا نقضوا من مواثيق ّهللا.
ملا قست عن ذكر ّهللا واإليفاء �يثاق ّهللا، فهذه القسوة الربانية املسّ�ة هي  »َو َجَعلْنا قُلُوبَُهْم قاِسيَةً «

ب: أخربنا بقساوة قلــوبهم،  »َجَعلْنا قُلُوبَُهْم قاِسيَةً «ختم عىل قلوبهم بقسوتها املخّ�ة، فال يصح تأويل 
لوب، زيغا بزيغ: الذي يعرب عن جعل ربا� بقساوة الق»جعلنا«فإن عبارته الصالحة نفس عبارته، دون 

  ، ومن قضايا هذه القساوة املزدوجة:»فَلَّ� زاُغوا أَزاَغ ّهللاُ قُلُوبَُهمْ «
َم َعْن َمواِضِعهِ « وال سي� كلم البشارات املحمدية تحريفا لها لفظيا بكل أبعاده، ومعنويا  »يَُحرِّفُوَن الَْكلِ

هع هللا صـىلقصدا إىل تجميدها عن داللتها عــىل الرســول محمــد   ، فاملواضــع اللفظيــة واملعنويــة هــي آلـه و لـي
  مجاالت مختلف التحريفات والتجديفات اإلرسائيلية، يعيشونها طوال تاريخهم النحس النجس.

وهــي لهــم حظــوة أمــام آلـه و عليه هللا صىلوم� ذكروا به ذكرى الرسالة املحمدية   »َو نَُسوا َحظ�ا ِمّ� ذُكُِّروا بِهِ «
يستفتحون عليهم، وحظوة لهم فإن فيها تكملة الرسالة اإلرسائيليــة، فقــد نســوا املرشك� حيث كانوا 

عملية أو قولة أو طويــة  »َو ال تَزاُل تَطَّلُِع َعىل«ذلك الحظ الرفيع الحظيظ حيث نزلوه إىل الحضيض. 
مبالغــة »ئنــةخا«بحق الحق يف رشعة ّهللا، فلهم مواقف خيانيــة متــواترة التــزال، أم »خائِنٍَة ِمنُْهمْ «ونية 

  خائن: كث� الخيانة.
عقــارب  -وال يزالــون -فرغم أن الدولة اإلسالمية مّكنت لهم الحياة الرغيدة، لكــنهم كــانوا يف املدينــة

وحيات وثعالب وذئبانا تضمر دوما كل كيــد وخيانــة، فــإن أعــوزتهم القــدرة عــىل التنكيــل الظــاهر 
  آمروا عليهم مع كل عدو لهم رشس. تباملسلم� نصبوا لهم الشباك وأقاموا لهم املصائد و 

  احت�الت عدة كالتالية: »خائِنٍَة ِمنُْهمْ «و قد تتحمل 
تقديرا ملوصوف بإثبات الصفة املعرّفة به، كالفعلة الخائنة والنية الخائنــة والقولــة الخائنــة والنظــرة 

كــأنهم يف  الخائنة وكل محاولة خائنة يجملها النص بحذف املوصوف وإثبــات الصــفة، مــ� تجعلهــم
  .»خائنة«كيانهم 
مبالغة يف الخيانة للموصوف األول، أو الثالثة األخرى، والجمع أجمل، فإن خيــانتهم يف  »خائنة«أم إن 

  بكل كيانهم!. »خائنة«نقض امليثاق مبالغة، ودون اختصاص بناحية دون أخرى، فإنهم 
يعفى عن هذه الخيانات  العفوا عن بكرته حيث »َعنْهُمْ فَاْعُف «الثابت� عىل ميثاق ّهللا  »إِّال قَلِيًال ِمنُْهمْ «

 آله و عليه هللا صىليف رشعة ّهللا، فالعفو عنها خيانة برشعة ّهللا، ثم ليس العفو عن العصيان أيا كان بيد الرسول  
إّال ما كان ظل� بحقه شخصيا وبرشوطه، وأما الظلم رسوليا ورساليا فليس للرسول أن يعفو عنه ألنــه 

  بل هو حق الرسول والرسالة الربانية الذي اليعفى عنه.آله و عليه هللا صىلج�ه�ي اليختص �حمد  حق 
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عفوا ظاهرا أال تجابههم بقسوة متجاهرة عاجلة، نظرة املجابهة اآلجلة أم توبة لهم  »فَاْعُف َعنُْهمْ «إ�ا 
) حيــث ۳۴: ۴۲( »كََسبُوا َو يَْعُف َعْن كَِث�ٍ  أَْو يُوبِْقُهنَّ ِ�ا«نصوحا، وذلك العفو املٔوت المح يف آيات ك 

  يعف عن كث� وجاه اإليباق �ا كسبوا ليس إّال تأجيال لكث� بعد تعجيل القليل.
إِنَّ ّهللاَ يُِحبُّ «عنهم كأنك � ترهم و� تسمعهم ما نقضوا من ميثاقهم  »و اصفح«هكذا  »فَاْعُف َعنُْهمْ «

  .»اْلُ◌مْحِسِن�َ 
نا والصفح عن هٔواء الخونة إحسان؟ وه� إســاءة بحــق الحــق! إنــه إحســان بحقهــم و ترى العفو ه

إمهاال لهم علّهم يثوبون، وال سي� ح� يرون أال قسوة يف هذه الرسالة الجديدة تجاههم عــىل قوتهــا 
وضعفهم، ثم وهو إحسان بحق الحق فإنه يظهر ويتبلور أك� م� إذا كانت القسوة عاجلة، فإمهــال 

  إحسان ما � يكن فيه إه�ل بحق الحق.الخائن 
ـكِ�َ «إذا فليست اآلية منسوخة بأخرى يف غ� املائدة هــي  حيــث املائــدة ناســخة غــ� »فـَـاقْتُلُوا الُْمْرشِـ

  منسوخة، وهم بعد ليسوا �رشك� حتى تشملهم آيتهم هذه.
، فــاعف عــن ســيئاتهم واصــفح؟ هٔواء القلة غ� الناقضة للميثــاق »فَاْعُف َعنْهُْم َو اْصَفحْ «و قد تعني 

ولكن العفو عن السيئة كيف� كانت ليس من شأن الرسول، اللّهم إّال أن يعني عاملهم معاملة املعفو 
  فإن ّهللا عاف عنهم.

ذلك، فهذه من س�ت اليهود اللعينة التي التفارقهم، لعنة بادية عىل سي�هم، بادئــة يف أوالهــم إىل 
  .-هم قليلإّال من هدى ّهللا و  -أخراهم

لعنة تنضح بها جبلتهم الطريدة من الهوى، املليئة من الردى، وقسوة تبدو يف مالمحهم الناضبة مــن 
  بشاشة الرحمة، املالئة من حشاشة الزحمة، الناعمة يف امللمس عند الكيد والوقيعة.

ن ) مــرة مــ� يســاعد عــىل املعنــي مــ۱۳هذا وقد ذكرت اللعنة �ختلف صــيغها كعديــد الكراهيــة (
الكراهية أنها هي التي تستجر اللعنة، خالفا للمصطلح املختلق أن الكراهية هي ما دون الحرمة، وقد 

كُلُّ ذلَِك كاَن َسيِّئُُه «ذكرت كل� ذكرت يف موقف غليظ الحرمة تكليفا، واالستحالة واقعا، ومن األوىل: 
كــرب املحرمــات وأكــرب الواجبــات، ف ) واملــذكور مــن ذي قبــل هــو مــن أ۳۸: ۱۷(»ِعنَْد َربِّــَك َمْكُروهــاً 

  املكروه هو من املحرمات الكب�ة اللعينة.»سيئه«
  

  نقباء بني ارسائيل
لـَـِنئْ أَقَْمــتُُم  َو لََقْد أََخَذ ّهللاُ ِميثاَق بَِني إِْرسائِيَل َو بََعثْنا ِمنْهُُم اثْنَْي َعَرشَ نَِقيبــاً َو قــاَل ّهللاُ إِ�ِّ َمَعُكــمْ «

الَة َو آتَ  رَنَّ َعنْكُْم سَ الصَّ كاَة َو آَمنْتُْم بِرُُسِيل َو َعزَّْرُ�ُوُهْم َو أَقْرَْضتُُم ّهللاَ قَرْضاً َحَسناً َألُكَفِّ يِّئاتُِكْم َو يْتُُم الزَّ
ُكْم َجنّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْألَنْهاُر فََمْن كََفَر بَْعَد ذلَِك ِمنُْكْم فََقْد َضلَّ َسواءَ  ِبيلِ  َألُْدِخلَنَّ   .۱۲»السَّ

عىل كامل اإل�ان تحقيقا لقضاياه وصربا عىل رزاياه، وصمودا عىل  »َو لََقْد أََخَذ ّهللاُ ِميثاَق بَِني إِْرسائِيَل «
اُق الِْكتاِب ) (أَ لَْم ئُوَخْذ َعلَيِْهْم ِميث۸۳: ۲( »َو إِذْ أََخْذنا ِميثاَق بَِني إِْرسائِيَل ال تَْعبُُدوَن إِالَّ ّهللاَ ..«بالياه: 

) (َو إِذْ أََخَذ ّهللاُ ِميثاَق الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتاَب لَتُبَيِّنُنَُّه لِلنـّـاِس َو ال ۱۶۹: ۷(»أَْن ال يَُقولُوا َعَىل ّهللاِ إِالَّ الَْحقَّ 
  ).۱۸۷: ۳(»تَْكتُُمونَهُ 

لنظ� يف القرآن كله، فمن هــم النقيــاء يف هي منقطعة ا »نقيبا«و »َو بََعثْنا ِمنُْهُم اثْنَْي َعَرشَ نَِقيباً «ذلك 
  بني إرسائيل ثم سواهم؟.
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هنا �ناسبة الرسالة هو الــذي ينقــب بــوحي الرســول وينقــب  »نقيبا«النقيب من النقب: الثقب، ف 
املرسل إليهم ويرقبهم باحثا عنهم وفاحصا عن أحوالهم وأع�لهم كوسيط بيــنهم وبــ� الرســول كــ� 

ــ «ّهللا، وألن بنــي إرسائيــل كــانوا اثنــي عرشــ أســباط أمــ� ف  الرسول وســيط بيــنهم وبــ� اثْنَــْي َعَرشَ
يناسب أن كّال كلّف بنقابة جمعه الذي هو منهم، نقباء رقباء، حّفاظا عىل من تحــت نقــابتهم، »نَِقيباً 

وإخبارا للرسول عنهم ما يجب عىل الرسول أن يطلع عليه منهم، وال تعنــي تلــك النقابــة اســتمرارية 
النقباء حياتهم أوالء األسباط اإلثني عرش، بل هي ما دامــوا فــيهم كــ� الرســل، ثــم تبقــى آثــار حياة 

الدعوات الرسالية وعىل ضوءها النقابية ب� األمة، وك� يف األمة األخ�ة اإلسالمية حيث أدى الرســول  
محــورا  -عىل ضــوء القــرآن -نقابيةرسالته وأدى النقباء نقاباتهم، ثم بقيت السنة الرسالية والآلـه و عليه هللا صىل

  لها يف الرد والقبول قضية اختالفها واختالطها في� بينهم.
 ١أن خلفاءه اثنى عرش كعدة بني إرسائيل يعني نقبائهم آلـه و عليه هللا صىلذلك وقد يروى عن رسولنا األعظم  

ًة َوَسطاً لِتَُكونُوا ُشَهداَء َعَىل النّاِس َو يَُكوَن الرَُّسوُل َعلـَـيْكُْم َشــِهيداً َو كَذلِ «وقد تعنيهم   »َك َجَعلْناكُْم أُمَّ
يِن ِمْن َحرَجٍ ِملََّة أَبِيُكْم ۱۴۳: ۲( ُكْم ِيف الدِّ ) (َو جاِهُدوا ِيف ّهللاِ َحقَّ ِجهاِدِه ُهَو اْجتَباكُْم َو ما َجَعَل َعلَيْ

َو َسّ�كُُم الُْمْسلِِمَ� ِمْن قَبُْل َو ِيف هذا لِيَكُوَن الرَُّسوُل َشِهيداً َعلَيُْكْم َو تَُكونُوا ُشــَهداَء َعــَىل إِبْراِهيَم هُ 
الَة َو آتُوا الزَّكاَة َو اْعتَِصُموا بِاّ�ِ ُهَو َمْوالكُْم فَِنْعَم الَْمْوىل َو نِْعَم النَِّص    ).۷۸: ۲۲( »�ُ النّاِس فَأَقِيُموا الصَّ

هنا كال الناقب واملنقوب، ف� � ينقب  »نقيبا«و ألن النقيب فعيل يتحمل الفاعل واملفعول فقد تعني 
اإلنسان بصالح الحال والقال واألع�ل اليصلح أن يبعث ناقبا عن هذه يف األمة، فقد اختارهم موىس 

اب األمر باملعروف والنهي عىل علم بأحوالهم املرضية فارتضاهم لنقب أحوال أمته، وهكذا األمر يف ب
عن املنكر إذ اليحق القيام به� إّال ملن هو مٔومر �ا يــأمر ومنتــه عــ� ينهــى. وألن الفعيــل مبــالغ يف 
فعله فال بد للنقباء أن يكونوا منقوب� به�مة ودقة بالغة حتــى يصــلحوا أن يكونــوا نــاقب� به�مــة 

  ودقة.
والهم، بل هي الرقابة والتحّسس عنهم إصالحا لهم ع� التجسس عن أح -فقط -فال تعني النقابة هنا

  يفسدون بنفسه كوكيل عن الرسول، أم �ا يخرب به الرسول ليكون هو الكفيل يف ذلك اإلصالح.
و من الفوارق ب� نقباء بني إرسائيل ونقباء األمــة اإلســالمية أن هــٔواء األكــارم نقبــاء األمــة يف غيــاب 

  .آله و عليه هللا صىليف شطر من النقابة الوزارية يف حياة الرسول   السالم عليهاللّهم إّال عيل   آله و عليه هللا صىلالرسول  
تخص هٔواء النقباء؟ وال شاهد عىل اإلختصــاص، ثــم  »إِ�ِّ َمَعُكْم .. أَقَْمتُُم ..«و ترى الخطابات التالية: 

  وص أيا كانوا!.عىل ضوء تحقيق هذه الفرائض لتختص بج�عة خص »إ� معكم«وليست 
  !.»إ� معكم«أم تخص بني إرسائيل؟ وهذه التكاليف عامة، ثم النقباء أحوج منهم يف: 

                                                        
��ه ا��ٔ�� �� �����؟ ���ل: ��ٔ��� ���� ر��ل ا��ّ�  أ��ج أ��� وا����� �� ا�� ����د أ�� ��� �� ����  -٢٦٧: ٢.ا��ر ا�����ر ١

��� ��� ���ة ��� إ��ا���، و��� أ��ج ا�� أ�� ���� �� أ�� ����ة ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�  آ�� و ���� ا��� ��� : �� ����� وآ�� ٓا�� و ���� ا��� ������ل: إ

و��� »َو �ََ��ْ�� ِ�ْ�ُ�ُ� ا�ْ�َْ� َ�َ�َ� �َِ����ً «����� ذ�� �� ا�����ة �� وا����� ���ة �� ا����د ��ٔ��� �� ���دي ��ن، ��ل ��� ا��� ��� و

��ل ������ء ا����� ��� ���وا ا���م ������� ������ و�� آ���� و�� �����ا أن  ا����م ����ا��ج ا�� أ�� ���� �� ا����� �� أ�� أن ����  

 ا��ّ� ���� ��� أ���� ا����ة ...
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فهم إذا جمع النقباء مع بني إرسائيل، وإ�ا الفارق يف تحقيق امليثاق ونقضــه، حيــث حققــه النقبــاء 
للنقابــة عــىل أمــة ونقضه األك�ية الساحقة من بني إرسائيل، فليس من املمكن أن يصبح بعيث ّهللا 

  تعيسا يف بعثه، نحيسا يف إمرته وفحصه!.
.. َو ُهــَو «معية خاصة رحيمية إضافة إىل املعية الرح�نية الشاملة لكل خلــق:  »َو قاَل ّهللاُ إِ�ِّ َمَعُكمْ «

  ).۴: ۵۷(»َمَعُكْم أَيَْن ما كُنْتُْم ..
نقباء هي معيــة التوفيــق الربــا� يف خــوض فهنا املعية املرشوطة بالرشوط التالية للتال�، الحارضة لل

املعارك الرسالية ضد األعداء، والتصّرب عىل جهاالت األمة، والصمود يف الدعوة، والنجاح فيها بعون ّهللا 
  وإنه وعد عظيم، فمن

ان ّهللا معه فال يشء ضده أم هو هباء منثور الوجود له أمامه وال أثر، إذا فلن يضل عن سواء السبيل، 
ه املعية الربانية تهديه ك� هي تكفيه، فــإن قربــه مــن ّهللا يطمئنــه ويســعده، مضــمونة لــه فإن هذ

  الحياة السعيدة.
الةَ « الةِ «دون  »إِ�ِّ َمَعُكْم لَِنئْ أَقَْمتُُم الصَّ فإقام الصالة تعني معنى زائدا عىل القيام إليها،  »قُْمتُْم إَِىل الصَّ

نيا، فرديا وج�عيا، ك� هــي مرســودة يف الكتــاب والســنة، أن أن تقام يف كل متطلباتها ظاهريا وباط
تصبح الصالة صالت متواصالت باّ� ناهية عن الفحشاء واملنكــر حيــث تقــام لــذكر ّهللا وهــو املنعــة 

  املنيعة عن كل فحشاء ومنكر.
ا لهم أسهل و قد يعني تقديم إقام الصالة وإيتاء الزكوة عىل اإل�ان بالرسل وتعزيرهم، أن األول� كان

 السـالم عليـههم غ� من هــم كــانوا بــه مــٔون� كمــوىس   »رسيل«قبوال مه� � ئونوا �اما، أم إن القصد من 
، ولئونوا �ن قبل هٔواء الرســل، أم إن القصــد كــ�ل اإل�ــان برســلهم عليه�السالمفلئونوا باملسيح ومحمد  

  وأصل اإل�ان بك�له بسائر الرسل.
أنه قضية إقام الصالة وإيتاء الزكوة واإل�ان بالرسل، أن  »َو أَقْرَْضتُُم ّهللاَ قَرْضاً َحَسناً «خ� ثم الوجه يف تأ 

يقطعوا عن أنفسهم ّ� ما يصح و�كن قطعه، قطعا ألنفسهم ونفائسهم يف سبيل ّهللا، الشامل لكامل 
  الجهاد بكل أبعاده يف هذه السبيل.

بقرض املال، بل وبأحرى قرض النفس والحال، أن يقطع اإلنسان  فليس إقراض ّهللا قرضا حسنا ليختص
كافة عالقاته يف ّهللا، وينقطع كليا إىل ّهللا، فال ينحو إىل سواه عىل أية حال وذلك هو القــرض الحســن 

  مه� كان درجات.
كاةَ « أية حال، وهي  وهي زكاة كل يشء �كن أن يز� عل� وفه� وتعقال وماال وحاال عىل »َو آتَيْتُُم الزَّ

من املال هو الزائد عن حاجيات الحياة الرضورية، فال تختص بالزكوة املخصوصــة املعروفــة يف كمهــا 
  وعديد األموال املزكاة.

فح� تٔوى الزكاة إيتاء وافيا كافيا لحاجيات املحاويج فال يفىض املجتمع اإلسالمي إىل تــرف يف طــرف 
  القتصادي فاختالال يف الحياة الج�عية بأرسها.وإىل شظف يف طرف، اختالال يف التوازن ا

 آله و عليه هللا صىليف مثلث الزمان، وال سي� املوعود يف كتابات الس�ء الرسول األعظم محمد   »َو آَمنْتُْم بِرُُسِيل «
ة تعزيــز التعزيــز، شخصــيا يف عقيــد»َو َعزَّرُْ�ـُـوُهمْ «.. فهو إ�ان بكل الرسل يف مثلث الزمــان الرســايل، 

اإل�ان، وج�عيا يف التعريف بهم أمام الج�ه�، ويف كل ما يتطلّبه التعزيز فإنه لغويا هو الرد، فلــه 
مصداقان متعاكسان مشرتكان يف الرد، فقد يرد عن املعزر ما يرض به وئويه، فهو املراد هنا من تعزير 
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  املتخلف ردا عن تخلفه.الرسل، أو يرد املعزّر عن القبيح وهو التعزير يف التأديب أن يعزر 
إذا فليس هو التوق� فإنه ناحية إيجابية والتعزيــر تنحــو الناحيــة الســلبية ولــذلك جمــع بيــنه� يف 

  ).۹: ۴۸( »تَُعزُِّروُه َو تَُوقُِّروهُ «
فقضية اإل�ان برسل ّهللا ليست هي مجرد عقيدة باطنية، أم وطقوس عملية، بــل وهنــا زاويــة ثالثــة 

  اعا عنهم يف مضطرب الدعوات والدعايات.هي تعزيز الرسل دف
  فدين ّهللا منهج مثلثة الجهات يف كل الحياة، والزاوية الثالثة هي الع�د لبقاءها وح�ية لعمودها.

  وهو القطع ّ� إىل ّهللا وإىل عباد ّهللا ما باإلمكان قرضه من مال أو حال. »َو أَقْرَْضتُُم ّهللاَ قَرْضاً َحَسناً «
  وهي رٔوس زوايا اإل�ان. -ذه الست من قضايا اإل�انلنئ طبقتم ه

  
  
  

  رضب الذلة واملسكنة عىل اليهود
لَُّة أَيَْن ما ثُِقُفوا إِّال بَِحبٍْل ِمَن ّهللاِ َو َحبٍْل ِمَن النّاِس َو بأو بَِغَضٍب ِمَن هللاِّ  بَْت َعلَيِْهُم الذِّ بـَـْت ُرضِ  َو ُرضِ

أَنَُّهْم كانُوا يَْكُفرُوَن بآياِت ّهللاِ َو يَْقتُلُوَن اْألَنِْبياَء بَِغْ�ِ َحقٍّ ذلَِك ِ�ا َعَصْوا َو كانُوا َعلَيِْهُم الَْمْسَكنَُة ذلَِك بِ
  .۱۱۲يَْعتَُدوَن 

هذه ترضب عليهم الذلة إال بحبل من ّهللا وحبل من الناس، ثم ترضب عليهم املسكنة دون اســتثناء، 
  �:وأخرى ترضبه� عليهم دون ذكر للحبل

لَُّة َو الَْمْسكَنَُة َو بأو بَِغَضٍب ِمَن ّهللاِ ذلَِك بِأَنَُّهْم كانُوا يَْكُفرُوَن بآياِت هللاِّ « بَْت َعلَيِْهُم الذِّ  َو يَْقتُلُوَن َو ُرضِ
  ).۶۱: ۲(»النَِّبيَِّ� بَِغْ�ِ الَْحقِّ ذلَِك ِ�ا َعَصْوا َو كانُوا يَْعتَُدونَ 

  قييدها وطبيعة الحال يف زوال تلك الحال.و هذه مقيدة بتلك قضية ت
و من الذلة الدائبة عىل اليهود سوم العذاب عليهم من املجاهــدين مســلم� وســواهم يف دويالتهــم 

َعذاِب َو إِذْ تَأَذََّن َربَُّك لَيَبَْعَ�َّ َعلَيِْهْم إِىل يَْوِم الِْقياَمِة َمْن يَُسوُمُهْم ُسوَء الْ «النحسة الويالت ك� قال ّهللا 
يُع الِْعقاِب َو إِنَُّه لََغُفوٌر َرِحيٌم. َو قَطَّْعناُهْم ِيف اْألَرِْض أَُم�ً ِمنُْهُم الّصالُِحوَن  َو ِمــنُْهْم ُدوَن إِنَّ َربََّك لََرسِ

يِّئاِت لََعلَُّهْم يَْرِجُعونَ    ).۱۶۸: ۷(»ذلَِك َو بَلَْوناُهْم بِالَْحَسناِت َو السَّ
أي وجدوا يف  »أَيَْن ما ثُِقُفوا«: فسقة اهل الكتاب، هي الترشيعية ملكان »عليهم« و ترى الذلة املرضوبة

تحري املٔون� املالحق� إياهم، حيث الثقف هو الحذق يف إدراك اليشء ومنه الثقافة فانهــا حــذق يف 
  ادراك العلوم.

بـَـْت «ل الكتــاب، فبحذق املٔون� تكميال لرشوط اإل�ان، وحذقهم يف مالحقة املٔوين من فسقة اهــ ُرضِ
لَّةُ  ) (َملُْعــونَِ� أَيـْـنَ� ثُِقُفــوا أُِخــُذوا َو ۵۷: ۸(»فَإِّما تَثَْقَفنَُّهْم ِيف الَْحرِْب فََرشِّْد بِِهْم َمْن َخلَْفهُمْ »«َعلَيِْهُم الذِّ
) ۱۹۱: ۳( »ْن َحيْــُث أَْخرَُجــوكُمْ ) (َو اقْتُلُوُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُمــوُهْم َو أَْخرُِجــوُهْم ِمــ۶۱: ۳۳( »قُتِّلُوا تَْقتِيًال 

إِْن يَثَْقُفوكُْم يَُكونُوا لَكُْم أَْعداءً َو يَبُْسطُوا إِلَيُْكْم أَيِْديَُهْم َو «فحذار حذار أّال يثقفوكم بفاشل إ�انكم ف 
وِء َو َودُّوا لَْو تَْكُفُرونَ    ).۲: ۶۰(»أَلِْسنَتَُهْم بِالسُّ

ذل يف نفسه وذل يف املجتمع الصالح، وذل عند الفاسق نفسه  أم وهي الذلة التكوينية حيث الفسق
بـِـأَنَُّهْم كــانُوا «الرضب يف ذلة وســكنة »ذلك«إذ اليفلح الفاسقون مه� أبرقوا وأرعدوا ردحا من الزمن، و
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  .»تَُدونَ يَْكُفرُوَن بآياِت ّهللاِ َو يَْقتُلُوَن اْألَنِْبياَء بَِغْ�ِ َحقٍّ ذلَِك ِ�ا َعَصْوا َو كانُوا يَعْ 
لَُّة ..« بَْت َعلَيِْهُم الذِّ إِّال «ولكن العىل أية حال ومه� تحولت األحــوال، بــل هــي دون الحبلــ� ف  »ُرضِ

  يصد عنهم الذلة ترشيعا وتكوينا، ف� ه� الحبالن؟. »بَِحبٍْل ِمَن ّهللاِ َو َحبٍْل ِمَن النّاِس 
تلميح بان كل قدر مــن »حبل«اما باّ� وبكتاب ّهللا وتنك� اعتص »حبل هللا«معروف انه  »بَِحبٍْل ِمَن ّهللاِ «

  حبل ّهللا له عصمته عن الذلة، فإذا اكتمل يصبح عاص� طليقا عن كل ّرض.
وملّا يكمل، ثم تكامل إ�انهم برشوطه تكامل  »حبل من هللا«فبزوغ اإل�ان من فسقه اهل الكتاب هو 
بقدر فتل الحبل، وال الذلة إال عىل قدر فــّل الحبــل، إذا ف العتصامهم بحبل ّهللا، فليس االعتصام إال 

طليقة بالنسبة لكل درجات الحبل: رسوليا ورساليا، فح� ئون الكتــا� الفاســق بكتابــه »حبل من هللا«
ك� يحق فال ذلة له، مه� � ئون برسالة اإلسالم قصورا ك� يف آية الالسواء التالية، وحــ� يــٔون بهــذه 

ا يكمل إ�انه تكامل عزه، حتى يصل إىل القمة املعنية باآليات السالفة اعتصاما كامال بحبل الرسالة وملّ 
  ّهللا.

حيث تقصد بعد ّهللا بكتابه، رسول ّهللا، ثم الدعاة الرسالي� ثم ســائر  »َحبٍْل ِمَن النّاِس «و هكذا األمر 
لها أثرها عضدا مه� كانــت باطلــة املٔون�، او ومن ثّم سائر الناس أجمع� حيث الجمعية املعاضدة 

حبل من «عموم من وجه، ف »حبل من الناس«و»حبل من هللا«فضال عن الجمعية الحقة الحقيقية وب� 
فقط هو االعتصام بالناس غ� الرسالي�،  »حبل من الناس«فقط هو االعتصام باّ� وبكتاب ّهللا ف  »هللا

سواهم من املٔون� حيــث يجتمــع هنــا الحــبالن مــع ومجمع بينه� هو الناس الرساليون معصوم� و 
  بعضه� البعض.

بَِحبـْـٍل «هــو األصــل ل »بَِحبِْل ّهللاِ «ف  »َو اْعتَِصُموا بَِحبِْل ّهللاِ َجِميعاً «و لقد ب� الحبالن يف آية االعتصام 
  .١تهوال سي� الثقل األصغر رسوال وعرت »َحبٍْل ِمَن النّاِس «هو األصل ل »جميعا«و»ِمَن ّهللاِ 

ص�ن املعتصم� به� عن كل ذل ومسكنة يف كافــة الحقــول الحيويــة ضــ�نا فالحبالن العاص�ن يع
ِ الِْعزَُّة َو لِرَُسولِِه َو لِلُْمٔوِمِن�َ «صارما من ّهللا وهو حسبنا ونعم الوكيل:    .»َو ِ�ّ

بَْت َعلَيِْهُم الَْمْسَكنَةُ « اء يف ذوات وك� نلمسها يف اليهود مه� كانوا أثريــاء فــإنهم مســاك� فقــر  »َو ُرضِ
  نفوسهم.

و ترى ان هذه املسكنة تزول عنهم ك� الذلة بحبل من ّهللا وحبل من النــاس؟ طليــق املســكنة بعــد 
لَْو أَنَُّهْم أَقاُموا التَّْوراَة َو اْإلِنِْجيَل َو ما أُنْزَِل إِلَيِْهْم ِمْن َربِِّهْم َألَكَلُوا ِمْن فَْوقِِهْم َو «االستثناء يقول: ال، ثم 

ٌة ُمْقتَِصَدٌة َو كَِثٌ� ِمــنْهُْم ســاَء مــا يَْعَملـُـونَ  ِمنْ  )، هــذه وارضابهــ� مــن ۶۶: ۵(»تَْحِت أَْرُجلِِهْم ِمنْهُْم أُمَّ
الواعدة زوال الذلة واملسكنة تقول: نعم، فقد تلمح تأخر املسكنة بطليقهــا تــأخر زوالهــا عــن هــٔواء 

                                                        
�ـ� ا��ٓ�ـ�  ا��ـ��م ���ـ��� ����� ا������ �� ���� �� ��� ا����� �� ��ة �� أ������ ر���ه ا�� أ�� ��� ا���   ٣٨٣: ٢.��ر ا������ ١
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 وحبل من الناس، وليس زوال املسكنة ليكفيه الفسقة، أم وبأحرى أن زوال الذلة يكفيه حبل من هللاّ 
حبل ما املوافق لبقاءهم عىل دينهم قارصين، وك� نرى اليهود القارصين يف مسكنة بيّنة، وهــذا هــو 
الفارق ب� الذلة واملسكنة هنا، حيث الثانية هي لزام التأخر عن كامل الحبل� كــ� هــو ملمــوس يف 

  اليهود!.
واملسكنة يقرر أنهم هم فسقة اليهود، إذ � يعهــد مــن النصــارى أن يقتلــوا  و ذيل اآلية املعلّل للذّل 

وكُمْ «النبي�، فمصب اآلية منذ  هم اليهود، مه� شــمل اســتحالة الرضــ كــل »املسكنة« -حتى -»لَْن يَُرضُّ
  يهود.حيث اليختص بفسقة ال »َو أَكَْ�ُُهُم الْفاِسُقونَ «فسقة اهل الكتاب ملكان رجوع ضم� الجمع إىل 
يشمل كل فسقة أهل الكتاب عىل قــدر فســقهم  -إذا فثالوث: الذلة واملسكنة وباءوا بغضب من هللاّ 

ومروقهم، وال سي� اليهود املغضوب عليهم وهم أشد عداوة للذين آمنوا وأرض رضاوة عليهم ك� قال 
َو الَِّذيَن أَْرشَكُوا َو لَتَِجَدنَّ أَقَْربَهُْم َمَودًَّة لِلَِّذيَن آَمُنوا  لَتَِجَدنَّ أََشدَّ النّاِس َعداَوًة لِلَِّذيَن آَمنُوا الْيَهُودَ «ّهللا: 

يِسَ� َو رُْهباناً َو أَنَُّهْم ال يَْستَْكِربُوَن. َو إِذا َسِمعُ  وا ما أُنْزَِل إَِىل الَِّذيَن قالُوا إِنّا نَصارى ذلَِك بِأَنَّ ِمنُْهْم قِسِّ
ْمعِ ِمّ� َعرَفُوا ِمَن الَْحقِّ يَُقولُوَن َربَّنا آَمنّا فَاكْتُبْنا َمَع الّشاِهِدينَ  الرَُّسوِل تَرى أَْعيُنَهُمْ  : ۵(»تَِفيُض ِمَن الدَّ

۸۳.(  
و ترى إذا السابقون كانوا يقتلون األنبياء بغ� حق ف� عــىل الالحقــ� الــذين � يقتلــوا؟ ذلــك ألنهــم 

أولئك قتلوا األنبياء وهٔواء قتلــوا النبــوات، فلــو سلسلة موصولة طوال تاريخهم املنحوس املدسوس، ف
إِّال «وصلت أيديهم إليهم لقتلوهم، فهم �ط واحد عىل طول الخط، فتشملهم الذلة واملسكنة كذلك 

  .»بَِحبٍْل ِمَن ّهللاِ َو َحبٍْل ِمَن النّاِس 
  قتل األنبياء وسواهم هو يف مثلث مه� اختلفت زواياه: 
  نادا وعتوا عىل رساالت ّهللا.سفك دمائهم بأيديهم ع ۱
  التسبب لتقلهم ان يذيعوا عنهم أمورا يسبب قتلهم *. ۲
  الرضا �ا فعل القتلة حيث الرايض بفعل قوم هو منهم. ۳
أعربها، وأنهم مبتدء الدعوة فلتكن بلغتهم، وأنهم قوم لّد ليسوا يتقبلوا قرآنا بغــ� لغــتهم واليقلبــوا  

  إليه! 
  
  

  لتوراتاختالف اليهود يف ا
ْم لَِفــي َشــكٍّ َو لََقْد آتَيْنا ُموَىس الِْكتاَب فَاْختُلَِف ِفيِه َو لَْو ال كَلَِمٌة َسبََقْت ِمْن َربَِّك لَُقِيضَ بَيْنَُهْم َو إِنَُّهــ

  ).۴۵ِمنُْه ُمِريٍب (
َو لَُكْم ِيف «تراها هي  تربية لهم عىل ضوء تربيتك، فإنها امليزان لكل العامل�، أ »كَلَِمٌة َسبََقْت ِمْن َربَِّك «

)؟ ونحن نرى عذابات االستئصــال تــرتى يف املكــذب� بآيــات ّهللا ۲۷: ۷اْألَرِْض ُمْستََقرٌّ َو َمتاٌع إِىل ِحٍ� (
واالستئصال قاض عليهم، »لَُقِيضَ بَيْنَُهمْ «طيلة التاريخ الرسايل، فل� ذا قيض عليهم دون قوم موىس! هنا 

ة لالختالف بخارقة مارقة تجيل لهم الحق عيانا بعد بيان، وتلجئهم إىل اإل�ــان فإ�ا القضاء بينهم إزال
بعد شك قاصد مريب، ولكن� الــدار دار ابــتالء وامتحــان، وليســت دار فصــل وحســبان، إذا يــذرهم 

  واختالفهم يف خوضهم يلعبون، ويف غيهم يرتددون.
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�ظهر املريب، ثم ولــيس العمــل  ثم الشك منه مريب وهو أرشه ومنه اليريب، فهم يظهرون شكهم
أن يسّ� عىل  »َو ما َربَُّك بِظَّالٍم لِلَْعِبيدِ «الصالح لصالح الرب، إّال ألنفس املربوب� يوم الدنيا ويوم الدين 

غ� الصالح ثم يحاسب عليه، ظل� ذا بعدين يجعل من ربك ظالما للعبيد! صحيح أن من أساء تعديا 
ن سواه، ولكن املحور الرئييس يف ردة فعله ليس إال امليسء نفسه، وك� عىل من سواه فقد أساء عىل م

  العمل الصالح عىل سواء.
فاإلساءة واإلصالح غ� املتعدي� ه� لزام امليسء واملصلح دون سواه�، واملتعدي منه� فيــه ضــعف 

نصيب له من خــ�ه له� إن خ�ا فخ� وإن رشا فرش، فصاحبه هو األصيل يف فعله وافتعاله، ثم ّهللا ال 
  .»َو ّهللاُ الَْغنِيُّ َو أَنْتُُم الُْفَقراءُ «أو رشه، ف 

بِِعلِْمــِه َو إِلَيِْه يُرَدُّ ِعلُْم الّساَعِة َو ما تَْخُرُج ِمْن َ�َراٍت ِمْن أَكْ�ِمها َو ما تَْحِمُل ِمْن أُنْثــى َو ال تََضــُع إِّال 
) علم الساعة مردود إليــه، محفــوظ لديــه، ۴۷آذَنّاَك ما ِمنّا ِمْن َشِهيٍد ( يَْوَم يُناِديِهْم أَيَْن ُرشَكاِ� قالُوا

َو مــا «اليعدوه إىل سواه حتى رسل ّهللا، فإذا سئلوا عنه ردوا علمه إليه، وليس فقط علم الساعة، بــل 
َو ال «أم انسانية أماهيه نباتية أم حيوانية  »َو ما تَْحِمُل ِمْن أُنْثى«من أوعيتها األك�م، »تَْخرُُج ِمْن َ�َراٍت 

  .»إِّال بِِعلِْمهِ «حملها »تََضعُ 
تستغرق الكل من كل دو�ا استثناء، أنها بحيطة علمية إلهية وال تسامى،  »من أثنى«و »من �رات«هنا 

  مه� علم العاملون شيئا ضئيال من هذه وتلك.
أَيـْـَن «طعت األسباب وحارت دونه األلباب إذ تق »َو يَْوَم يُناِديِهمْ «و ذلك توحيد لربوبية العلم والقدرة 

الهنــا فأنــت  »ما ِمنّا ِمْن َشــِهيدٍ «إعالما وإعالنا  »قالُوا آذَنّاَك «؟ الذين زعمتم أنهم فيكم رشكاء، »ُرشَكاِ� 
  أنت ّهللا الواحد القهار، وال يوم الدنيا مه� خبطنا وأخطئنا.

  الستغراق، فال أحد منا يشهد أن لك رشكاء! وهنالك:ضاربة إىل عمق بعيد من سلبية ا »ِمنّا ِمنْ «و هنا 
  ).۴۸َو َضلَّ َعنُْهْم ما كانُوا يَْدُعوَن ِمْن قَبُْل َو ظَنُّوا ما لَهُْم ِمْن َمِحيٍص (

فهنالك ظهور الحقايق، فليضل الرشكاء املختلقون، فذواتهم هناك موجودة، وصفاتهم مفقودة، وذلك 
  م مخبوة لرتذّلها، اللّهم إّال األولياء الذين اتّخذوا ّ� رشكاء.ضاللهم والضالل عنهم، أم وذواته

واحت�ل املحيص لهم ساقط �ا يرون من عذاب ّهللا؟ علّهــم لنكــرانهم الشــهداء  »ظنوا«و ملاذا هنالك 
ظَنُّــوا «ف  »من محيص«من ناحية، وملسة املرسحة الرحيمية ّ� من أخرى، قد يخلد بخلدهم أن لهم 

  .»ِمْن َمِحيٍص  ما لَُهمْ 
ُّ فَئَوٌس قَنُوٌط ( ُه الرشَّ   ).۴۹ال يَْسأَُم اْإلِنْساُن ِمْن ُدعاِء الَْخْ�ِ َو إِْن َمسَّ

أن يدعوه طلبا يف حال وفعال وقال، أو يدعى لــه، فــدعاء  »ِمْن ُدعاِء الَْخْ�ِ «وال �ّل  »ال يَْسأَُم اْإلِنْسانُ «
غ�ه له بالخ�، وسواء عنده أن يــدعو ربــه أم ســواه، بــل قــد الخ� يعم دعاءه الخ� بنفسه أم دعاء 

  يفضل عليه سواه، وملّا ييأس عن سواه يدعوه مخلصا ول� يحصل عىل مناه.
ُّ فَئَوٌس قَنُوطٌ «فكل ما يراه خ�ا يكدح يف طلبه كدحا بكل صنوف الدعاء، ولكنه  ُه الرشَّ كأن �  »إِْن َمسَّ

  ينىس كل خ� قبله كأن � يعطه من ذي قبل.يكن هناك خ�، ففي ملسة من رش 
مجرد مس الرش يقنطه عن كل خ� مأمول، وهو رسم دقيق واقع صادق للــنفس البرشــية الغرتارهــا 

  الكادح بالرساء، وجزعها �س الرضاء.
تُْه لَيَُقولَنَّ هذا ِيل َو ما أَظُنُّ  الّساَعَة قاِ�ًَة َو لَِنئْ ُرِجْعــُت إِىل  َو لَِنئْ أَذَقْناُه رَْحَمًة ِمنّا ِمْن بَْعِد َرضّاَء َمسَّ
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ْم ِمْن َعذاٍب َغلِيٍظ  ِذيَقنَّهُ   ).۵۰ (َر�ِّ إِنَّ ِيل ِعنَْدُه لَ�لُْحْسنى فَلَنُنَبَِّنئَّ الَِّذيَن كََفرُوا ِ�ا َعِملُوا َو لَنُ
له مــن رحمــة ّهللا، فــإن نكرانا أنه ّ� ومن ّهللا، دو�ا استحقاق  »هذا يل«و ما أحمقه يف قولته الخواء 

كانت لك فل� ذا سلبت عنك فأنت ئو قنوط، ثم الــدنيا ليســت دار جــزاء يجــزى فيهــا أهــل الحــق 
َو لـَـِنئْ ُرِجْعــُت إِىل «ثانية  »َو ما أَظُنُّ الّساَعَة قاِ�َةً «غلطة ثم »هذا يل«برحمة، فحتى لو كنت منهم ف 

  ق رحمة ربك، واملٔونون اليستحقون؟ثالثة، فهل أنت بثالوثك املنحوس تستح »َر�ِّ 
تاكيــدان  »إن يل للحســنى«اختصاص لربوبيته تعاىل بنفسه كأنه لــيس ربــأ لســواه، ويف  »ر�«و هنا يف 

اثنان أن له حسنى الحياة، وملاذا هذه اإلرشاكة باّ�، ونكرانه يــوم لقــاء ّهللا، إذا فاملوحــدون املٔونــون 
  !.»تِلَْك إِذاً قِْسَمٌة ِضيزى«ون؟ هنالك يحرمون، وهٔواء الغباوى يكرم

ُّ فَُذو ُدعاٍء َعِريٍض ( ُه الرشَّ   ).۵۱َو إِذا أَنَْعْمنا َعَىل اْإلِنْساِن أَْعرََض َو نَأى بِجانِِبِه َو إِذا َمسَّ
  و هذه حالته الغفالنة الرديئة إّال من هداه ّهللا.

ِد ّهللاِ ثُمَّ  ْن ُهَو ِيف ِشقاٍق بَِعيٍد (قُْل أَ َرأَيْتُْم إِْن كاَن ِمْن ِعنْ   ).۵۲كََفرْتُْم بِِه َمْن أََضلُّ ِممَّ
فهال يكون ذلك احت�ال يستحق االحتياط، ف� ذا أخذتم ألنفسكم من وسائل االحتياط، فإن � يكن 
  القرآن من عند ّهللا فنحن وإياكم رشع سواء، اليرضنا ما صمنا وصلينا، وال ينفعكم متعة الحياة الدنيا.

فمن أضل منكم حيث عشتم يف شقاق  »ثُمَّ كََفرْتُْم بِهِ «ما إن كان من عند ّهللا ك� تدل عليه دالئله و أ 
  بعيد.

و ذلك دليل عند فقدان الدليل، أم تعنّت خانق أمام الدليل، الينكره حتى املجان�، فاألخذ بالحائطة 
  ه أهم فاالحتياط له أتم وأعظم.طريقة العقالء، حيث االحتياط طريق النجاة، كل� كان املحتاط ل

َ لَُهْم أَنَُّه الَْحقُّ أَ َو لَْم يَْكِف بَِربَِّك أَ  ٍء َسُ�ِيِهْم آياتِنا ِيف اآلْفاِق َو ِيف أَنُْفِسِهْم َحتّى يَتَبَ�َّ نَّــُه َعــىل كـُـلِّ َيشْ
ٍء ُمِحيٌط () أَال إِنَُّهْم ِيف ِمْريٍَة ِمْن لِقاِء َربِِّهْم أَال إِنَُّه ب۵۳َِشِهيٌد (   ).۵۴ُكلِّ َيشْ

هنالك آيات ترى بع� الفطرة والعقل والحس أّماذا من جوارح جوانح، فال حاجة إىل إرائتهــا، وآيــات 
أخرى غامضة يريها ّهللا �ا يب� يف كتاباته وألسنة أنبيائه أم إلهامات غيبية، وهي حالة حالية وماضية 

؟ وتب� الحق يف القرآن لزام كل مكلف عىل أية حال، وإّال »مس�يه«عىل أية حال، ف� هي الثالثة التي 
تعــم »آياتنــا«هو ّهللا العزيز وكتابــه العزيــز، و »أنه«� تكن حجته بالغة عىل كل حال! ضم� الغاب يف 

تعم دواخل نفوسهم، وإياهم في� بينهم، ف  »يف أنفسهم«التدوينية القرآنية والتكوينية الكونية، وألن 
تعمها  »و أنفسهم«تخص الدواخل،  »نفوسهم«تعم خوارج نفوسهم، والخارج ع� بينهم، ف  »يف اآلفاق«

  وما بينهم.
صحيح أن برص الع� وبص�ة العقل والفطرة كافية لتبنّي أصل اإل�ان باّ� وكتابه، ثم اإلرائه اإللهيــة 

إال  »َو الَِّذيَن اْهتََدْوا زاَدُهْم ُهدىً «عىل هدى: وهدى »يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا آِمنُوا«تزيد إ�انا عىل إ�ان: 
أن لكل مستقبل من الزمن إرشاقة تبّ� وإرائة فوق إرائة، هي من عوامل تبّ� الحق يف زاويــة ثالثــة 
للذين اهتدوا، ومن األسباب القاطعة القاصعة لتبيّنه للذين جحدوا بها، كاألخبار املستقبلة، فوقوعها 

راءة مستقبلة، وكالتقدمات العقلية والعلمية الناصعة التي ترى عيانا ما � يكن يــرى ك� أخرب عنها إ
  .»إن للقرآن آيات متشابهات يفرسها الزمن«من ذي قبل إّال بع� البص�ة ف 

فالتقدمات العقلية والعلمية هي من اآليات األنفسية األوىل، فآفاقيتها هي الكشــوف العلميــة التــي 
  ب عن وجه كتاب التكوين حيث تجاوب كتاب التدوين.النقا -دوما -تكشف
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ا� «و االنتصارات اإلسالمية هي من األنفسية الثانية كفتح مكة وغلب الروم الكتابي� عىل املـرشـك�: 
أمــاذا مــن وقــد حصــل،  »ُغلِبَِت الرُّوُم ِيف أَْدَ� اْألَرِْض َو ُهْم ِمْن بَْعِد َغلَِبِهْم َســيَْغلِبُوَن. ِيف بِْضــعِ ِســِن�َ 

َسُ�ِيِهْم آياتِنا ِيف اآلْفــاِق َو ِيف أَنُْفِســِهْم َحتـّـى «غلبات وانتصارات وسواها من مالحم أخرب عنها القرآن 
َ لَُهْم أَنَُّه الَْحقُّ  »يَتَبَ�َّ

١.  
َوَعــَد ّهللاُ «و االنهزامات لغ� املسلم� هي من اآلفاقية الثانية لهم، وقد يجمعها خ� جمــع وأفضــله: 

) حيــث يعــز أوليــاءه ويــذل ۵۵: ۲۴(»الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُْكْم َو َعِملُوا الّصالِحاِت لَيَْستَْخلَِفنَّهُْم ِيف اْألَرِْض ..
  قة للذين آمنوا، بائقة للذين كفروا.أعداءه، آفاق فائ

فاملسلمون وسواهم من الناظرين إىل القرآن يعيشون دوما آيــات ّهللا تــدوينا وتكوينــا يف اآلفــاق ويف 
أم  -أنفسهم، حيث يريهم ّهللا إياها، فه� يبيّنان لنا الحق يف ّهللا، والحق يف كتاب ّهللا يف مثلث التبي�

أَ َو لَْم يَْكِف بَِربِّــَك «ومن ثم ثانية لتب� الحق أمام الطالب�، وإذ � يكف  يف زاوية أوىل، -ألقل تقدير
ٍء َشِهيدٌ  »أَنَُّه َعىل كُلِّ َيشْ

٢ .  
هي حضوره علميا وقيوميا وتلقيا ألع�ل وحــاالت،  ٣إن شهادته عىل كل يشء ك� يف آيات عدة كهذه
هنا تشهد أن شهادته تعاىل عاليــة محيطــة هــي »عىل«وحضوره تربويا، فربوبيته ناصعة يف كل يشء و

حيــث »ربــك«يف� كانت وأّ� وأين، منذ خلقت وحتى القيامة والفناء ملا يفنــى! ولزام ذوات األشياء ك
ٍء َشِهيدٌ «تعني الرتبية اإللهية القمة ف  هي يف قمة الشهادة املحيطــة علــوا فيهــا علميــا  »َعىل كُلِّ َيشْ

إنــس  وقيوميا وتلقيا وتدليال له عليه، وهذه الشهادة املربعة دائبة طول الزمان وعــرض املكــان لكــل
  وجان.

العبودية جوهرة كنهها الربوبية ف� فقد من العبوديــة وجــد يف الربوبيــة ومــا خفــي يف الربوبيــة «و 
َ لَُهــْم أَنَّــُه الَْحــقُّ أَ َو لـَـْم «أصيب يف العبودية قال ّهللا  َسُ�ِيِهْم آياتِنا ِيف اآلْفاِق َو ِيف أَنُْفِسِهْم َحتّى يَتَبَ�َّ

ٍء َشِهيدٌ يَْكِف بَِربَِّك أَنَّ  »: أي موجود يف غيبتك وحرضتك»ُه َعىل كُلِّ َيشْ
٤.  

                                                        
�ـ�ل: ان  ا����م ������ ���ب ا������ج روى �� ���� �� ���� �� أ��� �� آ���� �� ا���� �� ���   ٧٣ح  ٥٥٥: ٤.��ر ا������ ١

��ن ��ا ���� �� ���ان �� أر��� ا��ّ� ا�� ����ن وأراه ا��ٓ�� ا����ى ��ل �� ��ـ�   ا��ـ��م �������د�� �� ���د ا���م وأ���ر�� ��ل ����  

�� ر���� و�ـ��� : ��� ��ن ���� و���� ��� ا��ّ� ���� وآ�� و��� أر��� ا��ّ� ا�� ��ا��� ��� ��� أ�� ��� �� ���م و���� ا����م ����

وأ�� ا����������� �� ا���ث وأ�� �� ��� و���� و���� ا��� ا����ج وا�� ا����� ا��������� ا����� �� ا�����ة ا����و�� وا����� �� 

وا�� ا����� وا��ٔ��د �� ��� ���ث ا����ي وا��ٔ��د �� ا����� وا���رث ا�� ا������� ��ٔرا�� ا��ٓ��ت �� ا��ٓ��ق و�� أ����� ��� 

 ����� ��� ا�� ا���.

 
 .ا��او ��� ��� ��� ��� �� ذ�� ��� ���� ��ن ���� ���� ارا�� ��ٓ���� �� ا��ٓ��ق و�� أ�����.٢

 
(َو ا��ُّ� َ���  ٤٧: ٣٤ »(َو ُ�َ� َ��� �ُ�� َ�ْ�ٍء َ�ِ���ٌ  ١٧: ٢٢ »(إِن� ا��َّ� َ��� �ُ�� َ�ْ�ٍء َ�ِ���ٌ  ١١٧: ٥ »ا��َْ� َ��� �ُ�� َ�ْ�ٍء َ�ِ���ٌ .(َو ٣

َو ا��ُّ� َ�ِ��ٌ� َ��� �� «�ٔ���ل: و������� �� - ٥٥: ٣٣و ٤١: ٤ »(إِن� ا��َّ� ��َن َ��� �ُ�� َ�ْ�ٍء َ�ِ���اً  ٩: ٨٥و ٦: ٥٨ »�ُ�� َ�ْ�ٍء َ�ِ���ٌ 

 .٤٦: ١٠ »(�ُ�� ا��ُّ� َ�ِ��ٌ� َ��� �� َ�ْ�َ��ُ�نَ  ٩٨: ٣ »�َْ�َ��ُ�نَ 

 
 .ا����م ����.����ح ا������ ��ل ا���دق  ٤
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و من تب� الحق يف ّهللا ويف القرآن ويف كل حق ما يريــه مــن آيتــه العظمــى وحجتــه الكــربى الحجــة 
آله و عليه هللا صىلالقائم املهدي من آل محمد  

١ .  
كوين أيا كان عىل طول الخط منــذ نــزل وهكذا يتجاوبان ويتناظران كتاب التدوين القرآن وكتاب الت

َ لَُهــْم أَنَّــُه «القرآن حتى القيامة الكربى، تجاوبا يف رٔوة وإرائة  آياتِنا ِيف اآلْفاِق َو ِيف أَنُْفِسِهْم َحتّى يَتَبـَـ�َّ
ٍء َشِهيدٌ    ؟»الَْحقُّ أَ َو لَْم يَْكِف بَِربَِّك أَنَُّه َعىل كُلِّ َيشْ

تنبها وحضــورا  »أال«هنا ويوم يقود األشهاد  »ِيف ِمْريٍَة ِمْن لِقاِء َربِِّهمْ «غارقون  »مْ إِنَّهُ «حذارهم حذار  »أال«
ٍء ُمِحيطٌ « ك� هــو عــىل كــل يشء شــهيد، إحاطــة يف مربــع الشــهادة، وشــهادة يف مربــع  »إِنَُّه بُِكلِّ َيشْ

يهم تخص الحارضين؟ يف س� »هم«اإلحاطة المفلت عنه، وال مناص عن لقائه! أ ترى بعد ذلك كله أن 
كال إنه يعمهم والذين يلحقون بهم مــن خلفهــم وإىل يــوم الــدين، يعيشــون إرائــة اآليــات اآلفاقيــة 

عند املوت وعند النشور، ملن عمــي  »س�يهم«واألنفسية تدوينية وتكوينية! ومن املستقبل املعني يف 
َ لَُهــْم «ّهللا يف اآلفاق واألنفس عن آيات ّهللا رغم رٔوتها وإرائتها، فال أحد إّال وقد يرى آيات  َحتّى يَتَبـَـ�َّ

!. أَْم كُنْتُْم ُشَهداَء إِذْ َحَرضَ يَْعُقوَب الَْمْوُت إِذْ قاَل لِبَِنيِه ما تَْعبُُدوَن ِمــْن بَْعــِدي قــالُوا نَْعبُــُد »أَنَُّه الَْحقُّ 
  .۱۳۳هاً واِحداً َو نَْحُن لَُه ُمْسلُِموَن إِلَهَك َو إِلَه آبائَِك إِبْراِهيَم َو إِْس�ِعيَل َو إِْسحاَق إِل

هنا يف ذكر إس�عيل يف عداد آباء يعقوب دليل السعة يف لغة األب فهي تختلف عن الوالد، فأبوه آزر 
ِ تـَـَربَّأَ ِمنـْـهُ «يف آيات ليس والده، السي� وانه تربء من آزر  َ لَُه أَنَُّه َعــُدوٌّ ِ�ّ واخــر ثــم نــراه يف أ  »فَلَّ� تَبَ�َّ

  إذا فوالده غ� أبيه.»َربَّنَا اْغِفْر ِيل َو لِوالَِديَّ «عمره يدعو لوالديه 
 -عىل عمق عقيدة التوحيد ب� آل ابراهيم، فيعقــوب -يف لحظات املوت -و إنه ملشهد عميق التدليل

الجلــل اليويص عند احتضاره �ال، وال يشغله بال، إّال ذلــك األمــر  -وهو رأس الزاوية يف بيت إرسائيل
تركته وتركة آباءه، قضية كربى التشغله عنها سكرات املــوت، بــل  -فقط -فهو املبتدء وهو اآلمل، فهو

  هي تشغله ع� سواها.
اختبار حاسم تظهر فيه مدعى الدعوة التوحيدية لهم طول حياتــه الرســالية،  »ما تَْعبُُدوَن ِمْن بَْعِدي«

ن إلهنا جميعا إله واحد، خالف املرشك� الذين لكّل منهم إله او أ »نَْعبُُد إِلَهَك َو ...«يتلوه جواب حاسم 
  الفقط مقرون وإ�ا إسالم له قلبا وقالبا.»َو نَْحُن لَُه ُمْسلُِمونَ «آلهة، ثم 

ٌة قَْد َخلَْت لَها ما كََسبَْت َو لَكُْم ما كََسبْتُْم َو ال تُْسئَلُوَن َعّ� كانُوا يَْعَملُوَن (   ).۱۳۴تِلَْك أُمَّ
ةٌ « فخلــف مــن بعــدها خلــف أضــاعوا ملتهــا الوحيــدة املوحــدة  »قَْد َخلـَـْت «موحدة مسلمة  »تِلَْك أُمَّ

الخلف املتخلــف  »و لكم«من خ� »لَها ما كََسبَْت «املسلمة، وتخلفت عن رشعة ّهللا املرسومة بينها، ف 
و «يســألون عــ� كنــتم تعملــون، كــ�  وهــم كــ� »َعّ� كانُوا يَْعَملـُـونَ «أنتم »َو ال تُْسئَلُونَ « -»ما كََسبْتُمْ «

                                                                                                                                                         
 
�� ا��ٓ�� ��ل: ��� و��� و�ـ�ف �ـ�ل ��ـ�  ا����م ������ رو�� ا����� �� ا����ر �� أ�� ��� ا��ّ�   ٧٤ح  ٥٥٥): ٤.��ر ا������ ١

��ل ��ٔ��� �� ��ه  ا����م ����؟ ��ل: دع ذا ذاك ���م ا����� و��� �� ��� �� أ�� ���ة �� أ�� ���� �� أ�� ��� ا��ّ�  »����ر���� ���«

و����� �� ا��ٓ��ق ا����ض ا��ٓ��ق ����� ���ون ��رة ا��ّ� �� و�� �� أ����� و�� ا��ٓ��ق ��� �� ا��ٓ�� ��ل: ����� �� أ����� ا���� 
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  أمم ثالث لكّل ما كسبت وعليها ما اكتسبت.»ما كََسبْتُْم ...«املسلم� »لكم
و ليست اإلمة يف ميزان ّهللا أمة الجنس واإلقليم والعنرص والرتاب والدم، فإنها موازين لحيونة األمم، 

ة ذات قصد واحد: خ�ا أو رشا، مه� اختلفــت أم وإنسانيتها املنفصلة عن رشعة ّهللا، وإ�ا هي ج�ع
  أجناسهم وأوارص األنساب والقرابات في� بينهم.

إنها أمة دينية وليست أمة طينية، وعىل هذا القياس فالكتلة املوحدة املسلمة من آل إبراهيم  -أجل
ٌة قَْد َخلَْت لَها ما كََسبَْت « وكــذلك  »لَُكــْم مــا كََســبْتُمْ َو «ثم الكتلــة الكــافرة مــن آل إبــراهيم أمــة  »أُمَّ

املسلمون، من آمن منهم حق اإل�ان ومن � ئون، فلكّل حساب حسب الصالحات والصالحات، دو�ا 
  فوىض جزاف بحساب القوميات والعنرصيات أم سائر الّصالت غ� الروحية.

  ).۱۳۵َحِنيفاً َو ما كاَن ِمَن الُْمْرشِكَِ� ( َو قالُوا كُونُوا ُهوداً أَْو نَصارى تَْهتَُدوا قُْل بَْل ِملََّة إِبْراِهيمَ 
»كونــوا نصــارى تهتــدوا«وقالت النصارى:  »كونوا هودا تهتدوا«قالت اليهود: 

فكــّل يتمّســك بطائفيــة  ١
بَْل «الهذا وال ذاك  »قل«فمجرد كونك من أوالء أم هٔواء يكفيك هدى!  »ِملََّة إِبْراِهيَم َحِنيفاً «خاوية عن 

ِملََّة إِبْراِهيَم َحِنيفاً َو ما كاَن ِمَن «وإ�ا  -إرسائيل وسواها -النسل إبراهيم كإبراهيم»ِملََّة إِبْراِهيَم َحِنيفاً 
هذه هي الهدى دون سواها، أيا كنت يف أصلك ونسلك، يف وصلك وفصلك، وقد يروى عن  »الُْمْرشِكِ�َ 

ترى الحنافة ملّا تكفي هدى ألنهــا اإلعــراض ، و ٢قوله: بعثت بالحنيفية السمحةآله و عليه هللا صىلرسول الهدى  
  ؟.»َو ما كاَن ِمَن الُْمْرشِكِ�َ « -إذا -ع� يخالف الحق، ويقابله الجنف، فل� ذا

علّه ألنهم �سكوا بظاهر الحنيفية وانتساب النســب إىل إبــراهيم الحنيــف، فلــ� يســد علــيهم كــل 
ـكِ�َ َو ما كــاَن ِمــ«ثغرات الجنف تحريفا ملعنى الحنف يّرصح  وقســم مــن الهــود والنصــارى »َن الُْمْرشِـ

  مرشكون.
ما كاَن إِبْراِهيُم يَهُوِدي�ا َو ال نَْرصانِي�ا َو لِكــْن «يف أخرى:  »مسل�«وصف إيضاح ب  »حنيفا«و لقد وصف 

 »نيفــاح«) م� يلمــح أنهــم كــانوا يتــذرعون بصــيغة ۶۷: ۳(»كاَن َحِنيفاً ُمْسلِ�ً َو ما كاَن ِمَن الُْمْرشِكِ�َ 
َو مــا  -ُمْسلِ�ً «لقب يلقب به نسل إبراهيم أيّا كانوا، فجاء »حنيفا«إللصاق أنفسهم إىل إبراهيم، وكأن 

  كإيضاح يخيّب آمال املرشك� الحنفاء الجنفاء!. »كاَن ِمَن الُْمْرشِكِ�َ 
اص والعــوام، فالن امللة اإلبراهيمية هي الناصعة ب� الغابرين يف خالص التوحيد، املعروفة لدى الخو 

رفضا لكل الفواصل  -لذلك فليعلن �لته الوحيدة الكربى ب� أهل امللل الثالث وسواهم من املوحدين
  :آله و عليه هللا صىلمن لدن إبراهيم إىل موىس واملسيح وإىل خاتم النبي�   -املختلقة

راِهيَم َو إِْس�ِعيَل َو إِْسحاَق َو يَْعُقوَب َو اْألَْسباِط َو مــا قُولُوا آَمنّا بِاّ�ِ َو ما أُنْزَِل إِلَيْنا َو ما أُنْزَِل إِىل إِبْ 

                                                        
�� ا�� ���س ��ل ��ل ��� ا��ّ� �� ��ر�� ا��ٔ��ر ����� ��� ا��ّ� ���� وآ�� و���: �� ا���ى إ�� �� ��� ����  ١٤٠: ١.ا��ر ا�����ر ١

 �� ����ي، و���� ا����رى ��� ذ�� ��ٔ��ل ا��ّ� ���� ...������� �� ��
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  ).۱۳۶وَن (أُوِ�َ ُموىس َو ِعيىس َو ما أُوِ�َ النَِّبيُّوَن ِمْن َربِِّهْم ال نَُفرُِّق بَْ�َ أََحٍد ِمنُْهْم َو نَْحُن لَُه ُمْسلِمُ 
كأصــل هــو رأس زوايــا »آَمنّا بِــاّ�ِ «ملل كتابية  أيا كنتم من امللل، سلسلة موصولة متواصلة من »قولوا«

كمســلم�، واإل�ــان بكتابــات  »َو ما أُنْزَِل إِلَيْنا«ككل الكتابي�، »َو ما أُنْزَِل إِلَيْنا«اإل�ان، ومن ثم فروع: 
  الس�ء ذريعة لإل�ان بالقرآن وك�

»اإلنجيل وليسعكم القرآنآمنوا بالتوراة والزبور و «: آله و عليه هللا صىليروى عن النبي  
١.  

 َو ما أُنِْزَل إِىل إِبْراِهيَم ... وَ «الفحسب بل  -: القرآن»آَمنّا بِاّ�ِ َو ما أُنْزَِل إِلَيْنا«أيها املسلمون  »قولوا«أم و
  قبل إبراهيم وبعده ككّل.»ما أُوِ�َ النَِّبيُّونَ 

  �ا أنزل إىل سائر النبي� وهي منسوخة؟. -وهو ناسخ -و ترانا كيف نٔون بعد ما أنزل إلينا
إنه إ�ان تصديق بكل ما أنزل ّهللا أنه من ّهللا، ثم وإ�ان تطبيق لكّل يف زمنه، فتطبيق لرشعة القرآن 

الرشائع، وهو تصديق لها إذ تبرش بالقرآن، ثم ومحور اإل�ــان هــو اإل�ــان الناسخة للبعض من سائر 
يف هذه األصول، »ال نَُفرُِّق بَْ�َ أََحٍد ِمْن ُرُسلِهِ «باّ� وبرساالته واليوم اآلخر، األصول األساسية لكل إ�ان، 

  .»مسلمون«واه اللس»له«املسلم� »و نحن«ككل  »و نحن«وال سي� رأس الزاوية وهو توحيد ّهللا 
يف ضابطة اإل�ان، أن نــٔون بــبعض ونكفــر بــبعض، فــال تفريــق هنــا أو  »ال نَُفرُِّق بَْ�َ أََحٍد ِمنُْهمْ «ك� و

آَمــَن الرَُّســوُل ِ�ــا أُنـْـزَِل «حيث »ال نَُفرُِّق بَْ�َ أََحٍد ِمْن ُرُسلِهِ «هناك، وذلك كلمة اإل�ان الجاسم الحاسم 
: ۲(»الُْمٔوِمنُوَن كُلٌّ آَمَن بِاّ�ِ َو َمالئَِكتِِه َو كُتُِبِه َو رُُسلِِه ال نَُفرُِّق بـَـْ�َ أََحــٍد ِمــْن ُرُســلِِه ... إِلَيِْه ِمْن َربِِّه وَ 

۲۸۵.(  
هذه هي قضية اإل�ان املجرد عن انحيازات طائفية أم قبلية أما هــي مــن امتيــازات جاهلــة قاحلــة 

  الدور لها يف حقل اإل�ان الصالح.
َو «ثانيا، وهذا أعم من الوحي ك� »ما أو�«أوال و »ما أنزل«ى ملاذا اختالف التعب� ملنازل الوحي ب و تر 

) والوحي النازل اىل موىس وعيىس أعىل نــازال ومنــزال مــن النــازل اىل ۱۲: ۳( »لََقْد آتَيْنا لُْق�َن الِْحْكَمةَ 
  إس�عيل وإسحاق ويعقوب واألسباط؟!.

و النازل عىل إبراهيم، ثم تبعا لــه وملــن تبعــه، ومــن ثــم أو� مــوىس وعيىســ علّه ألن أصل الوحي ه
والنبيون نفس الوحي مه� اختلف وحي عن وحي يف درجات وبعض الطقــوس، وذلــك معاكســة ملــا 

  كان يزعمه الهود والنصارى أنهم األصل يف الوحي.
ي وســواه، فهــذان التعبــ�ان أعــم مــن الــوح »أو�«أعم من اإليتــاء واإلعطــاء، كــذلك  »أنزل«و ك� أن 

للتدليل عىل أن النازل إىل املرســل� لــيس عطيــة لهــم فهــم  -علّها -لسلسلة الرساالت الحاملة للوحي
مالكوها، بل هو إيتاء كأمانــة ووديعــة مرجوعــة بعــد تطبيقهــا، فتلــك الوحــدة الكــربى بــ� الرســل 

الرصــينة للتصــور اإل�ــا� املســلم  والرساالت يف أصول الدعايات واالتجاهــات، هــي القاعــدة املتينــة
عىل درب اإلسالم  -بال �ييز -السليم، السائرة يف كل الدروب عىل هدى ونور، التي تجمع كل الشعوب

التام والسالم العام، مفتوحا للناس جميعا وكل العامل� يف مودة ووئام، ذلك هو اإل�ان اإلسالم السليم 
ــا ُهــْم ِيف ِشــقاٍق أيا كان وأيان ومن أّي كان: فَإِْن آ  َمنُوا ِ�ِثِْل ما آَمنْتُْم بِِه فََقِد اْهتَــَدْوا َو إِْن تََولَّــْوا فَإِ�َّ
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ِميُع الَْعلِيُم (   ).۱۳۷فََسيَْكِفيَكُهُم ّهللاُ َو ُهَو السَّ
ثِْل ...« ثــل ذلــك تنازل يف درجات اإل�ان، فــإنهم � يكونــوا مــٔون� � »آمنوا �ا آمنتم به«دون  »آَمنُوا ِ�ِ

اإل�ان املجرد عن حسابات دخيلة فيه، فكيف يدعون إىل نفس ذلك اإل�ان املجرد، إّال قفزه التناسب 
  سليم الدعوة والدعاية.

إ�انا بكل ما أنزله ّهللا عىل رسله دون �ييز، ثم وذلــك اإل�ــان املجــرد  »ِ�ِثِْل ما آَمنْتُْم بِهِ «فلئونوا أوال 
نفس ما آمنتم به من رسالة اإلسالم، حيث اإل�ان السليم بالوحي الكتــا�،  يجرهم بطبيعة الحال إىل

مثل ّهللا الذي آمنتم بــه،  »ِ�ِثِْل ما آَمنْتُْم بِهِ «يجذب اىل اإل�ان �حور الوحي: القرآن العظيم، واليعني 
بل هو م�ثلة يف أصل اإل�ان، الالذي ئون به،  »ليس كمثله يش«إذ  ١عن لفظ القرآن»مثل«حتى تسقط 

  انا برساالت ّهللا ك� آمنتم.إ�انا باّ� ك� آمنتم، وإ�
ــا ُهــْم ِيف ِشــقاقٍ «عن مثــل هــذا اإل�ــان  »َو إِْن تََولَّْوا« تقســيم لبلــد اإل�ــان اىل شــق�: إرسائــييل  »فَإِ�َّ

 -وإس�عييل، وذلك شّق لوحدة الدين واإل�ان، وخروج عن واقع اإل�ان إىل الّالإ�ان، أم هــو أنحــس
  من الكفر املطلق!. -أحيانا

  بعد ما أديت واجب الدعاء وبالغ الدعوة.  »فََسيَْكِفيَكُهُم ّهللاُ «ا إذ
  

  حول بقرة بني ارسائيل
اّ�ِ أَْن أَكُوَن ِمَن َو إِذْ قاَل ُموىس لَِقْوِمِه إِنَّ ّهللاَ يَأُْمُركُْم أَْن تَْذبَُحوا بََقرًَة قالُوا أَ تَتَِّخُذنا ُهزُواً قاَل أَُعوذُ بِ

ْ لَنا ما ِهَي قاَل إِنَُّه يَُقوُل إِنَّها بََقرٌَة ال فارٌِض َو ال بِْكٌر َعــواٌن بـَـْ�َ ۶۷الْجاِهلَِ� (  ) قالُوا ادُْع لَنا َربََّك يُبَ�ِّ
ْ لَنا ما لَْونُها قاَل إِنَُّه يَُقوُل إِنَّها بََقرَةٌ ۶۸ذلَِك فَافَْعلُوا ما تُٔوَمُروَن ( َصْفراُء فــاقٌِع  ) قالُوا ادُْع لَنا َربََّك يُبَ�ِّ

ْ لَنا ما ِهَي إِنَّ الْبََقــَر تَشــابََه َعلَيْنــا َو إِنـّـا إِْن شــاَء ّهللاُ ۶۹لَْونُها تَُرسُّ النّاِظِريَن ( ) قالُوا ادُْع لَنا َربََّك يُبَ�ِّ
ِقي الَْحــرَْث ُمَســلََّمٌة ال ِشــيََة ِفيهــا ) قاَل إِنَُّه يَُقوُل إِنَّها بََقرٌَة ال ذَلُوٌل تُِثُ� اْألَرَْض َو ال تَْســ۷۰لَُمْهتَُدوَن (

)َو إِذْ قَتَلْتُْم نَْفساً فَاّدارَأْتُْم ِفيها َو ّهللاُ ُمْخــرٌِج ۷۱قالُوا اآلَْن ِجئَْت بِالَْحقِّ فََذبَُحوها َو ما كاُدوا يَْفَعلُوَن (
بُوُه بِبَْعِضها كَذلَِك يُْحيِ ۷۲ما كُنْتُْم تَكْتُُموَن ( ّهللاُ الَْمْو� َو يـُـِريُكْم آياتِــِه لََعلَُّكــْم تَْعِقلـُـوَن  ) فَُقلْنا اْرضِ

ُر ِمنـْـُه ) ثُمَّ قََسْت قُلُوبُُكْم ِمْن بَْعِد ذلَِك فَِهَي كَالِْحجارَِة أَْو أََشدُّ قَْسوًَة َو إِنَّ ِمَن الِْحجارَِة لَ� يَتَفَ ۷۳( جَّ
ُق فَيَْخُر  قَّ ُج ِمنُْه الْ�ُء َو إِنَّ ِمنْها لَ� يَْهِبُط ِمْن َخْشيَِة ّهللاِ َو َما ّهللاُ بِغاِفٍل َعــّ� اْألَنْهاُر َو إِنَّ ِمنْها لَ� يَشَّ

  )۷۴تَْعَملُوَن (
هنا عرض فسيح يفصح عن مدى لجاج اليهود أمام ّهللا ورسوله، �ّحال للمعاذير الواهية املهينة يف أمر 

  قتل التي خلقت فيهم جوا من الحجاج واللجاج.كان لصالحهم، وقد تساءلوا موىس عنه، وهو قصة ال
املــٔوّد �المــح  ٢كّل من قبييل النزاع يتهم اآلخر، م� يكاد يولّع ن�ان الحرب بينهم، وك� ورد يف األثــر

                                                        
ْن آَ�ُ��ا �ِِ��ِْ� �� آَ�ْ��ُْ� �ِ�ِ �َ «�� ا�� ���س ��ل: �� �����ا  ١٤٠: ١.ا��ر ا�����ر ١ ��ن ا��ّ� �� ��� ��، و��� ����ا: ��ن آ���ا ����ي آ����  »ٕ�ِ

 ��، و��� �� أ�� ���ة ��ن ا�� ���س ���أ: �ٕ�ن آ���ا ����ي آ���� ��.

 
��ل: ان ر��� �� ���ر ��� ا����م ������ ����� ا���� أ�� �� ا�� أ�� ���� �� ��� ر���� �� أ�� ��� ا���   ٢٥٩: ١٣.ا����ر ٢

و����� ا�� �� ���� ا���� و��ن ����� رد��� ��� �����ا ��، ���� ا�� ���  -���� ��� ا��أت ����، ��ٔ���� ��، إ��ا��� و���
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بـُـوُه بِبَْعِضــها َو إِذْ قَتَلْتُْم نَ «آيات القصة:  ْفساً فَاّدارَأْتُْم ِفيها َو ّهللاُ ُمْخرٌِج ما كُنـْـتُْم تَْكتُُمــوَن. فَُقلْنــا اْرضِ
  ).۷۳ -۷۲(»كَذلَِك يُْحِي ّهللاُ الَْمْو� َو يُِريُكْم آياتِِه لََعلَّكُْم تَْعِقلُونَ 

باقرة العباقرة! وكم بقروا: كّال آماد الحمق والعناد يف العمق لهٔواء األ  -القص�ة -ندرس يف قصة البقرة
يف بصائرهم الكليلة العليلة يف العقلية اإلنسانية، مه� بقروا: شقا للمسالك الحيوانية الشهوانية، فهم 

  يف الروحية اإلنسانية يف أسفل سافل�، ويف الرتّسالت الحيوانية والسياسات املادية يف أعىل علي�!.
رسائيلية، والوص�ت النكدة النكبة، تبدو واضــحة وضــح النهــار يف هنا الس�ت الرئيسية للطبيعة اإل 

هذه القصة، من مدى انقطاع الصلة ب� قلوبهم املقلوبة وبــ� مقلــب القلــوب، انقطاعــا عــن نبعــة 
الحياة الروحية الشفافة الرقراقة، واتصاال طليقا حليقا باملظاهر املادية، لحد قد يســبقون املــادي� يف 

  حورهم الحائر حول املادة والحيوية الحيوانية الرشسة.دورهم الدائر و 
و لقد سميت سورة البقرة بها �ناسبة قصة البقرة، وهٔواء األباقرة في� تقصه عنهم يف هــذه املجالــة 
وسائر املجاالت املعروضــة فيهــا، عرضــا لحمقهــم يف عمقهــم لحــّد قــد تهــان البقــرة يف �ثــيلهم بهــا 

  وعبادتهم إياها!.
إىل عــرض غائــب يف  -فــي� ســبق هنــا مــن خطابــات -يلفت عن خطــاب الحــارض لهــم و ترى كيف

َو إِذْ قَتَلـْـتُْم نَْفســاً فـَـاّدارَأْتُْم «تقاوالتهم هذه، ثم نقلة إىل خطابهم عرضا ملادة القصة املقدمــة عليهــا: 
  وهي أحرى أن تقّدم بطبيعة الحال التسلسلية؟. »ِفيها

 -توراة زمن نزول القرآن ك� الحارضة، فليعرضوا غيّبا فيها، ومــن ثــمعلّه ألن القصة غ� مذكورة يف ال

                                                                                                                                                         
�� ����؟  ا����م �������ل: �� ��� ا��ّ� ��ا ا�� ��� ��� ���، ���ل ����   ا����م ����ا��ي ا����ا �� ���� �� ����� ���� �� ���� ا�� ����  

�ن ا���� �� ��� إ��ا��� ����� ��ا ���� ذ�� ��� ���� ������ ا��� ��� إ��ا��� �����ا: �� ��ى �� ��� ا��ّ�؟ و��ن ��ل: �� أدري، و�

 �� ��� إ��ا��� ر�� �� ���ة و��ن �� ا�� ��رّ ��ن ��� ا��� ���� ���ء ��م �����ن ����� و��ن ����ح ���� ��� رأ�� و��ن �����، و��ه

���� ����: �����ف ا���م ��� ����وا �����، ���� ا���� أ��ه ��ل �� �� ���، ��ذا ���� �� �����؟ ��ل: �� �����  ا��� أن ���ّ�� و����

�� أ���� ان ا�����ح ��ن ��� رأ�� ����� ان أ���� وأ��� ���� ����، ��ل �� أ��ه: �� ���� ��ه ا����ة �� ���� ��� ���� 

��� �����، وا�� ���� ��� إ��ا��� ان �����ا ��� ا����ة ������، ���� ا�����ا ا�� ���� و���ا  �� ر�� �����، و��� ا��ّ� �����، ��

��ٔ��� ����� ����ل: اذ���ا ���ة! ���ل ���  »ا� �َ��ِ�ُ��� ُ�ُ�واً «������ا و����ا: »إِن� ا��َّ� �َ�ُْٔ�ُ��ُْ� ا�ْن �َْ�َ�ُ��ا َ�َ�َ�ةً «و���ا ��ل ��� ����: 

�ُ� �َُ��ُل إِ���� َ�َ�َ�ةٌ �� ��رٌِض َو �� «�����ا ا��� ا���ٔوا �����ا: »ُذ �ِ���ِّ� ا�ْن ا��ُ�َن ِ�َ� ا�ْ��ِ��ِ��َ ا�ُ��«����  ْ� �َ�� �� ِ�َ� ��َل إِ� اْدُع �َ�� َر��َ� ُ�َ���

�� َر��َ� �َُ���ْ� �َ�� �� �َْ��ُ�� ��َل إِ��ُ� �َُ��ُل إِ���� اْدُع �َ «وا���رض ا��� ����� ا���� و�� ����، وا���� ا��� �� ������ ا����، �����ا:  »�ِْ��ٌ 

ّ� إِْن ��َء ا��ّ�ُ «إ����  »�َُ��� ا��ّ�ِ�ِ���َ «اي ����ة ا����ة  »َ�َ�َ�ٌة َ�ْ��اُء ���ٌِ� �َْ��ُ��  ���ُ�ا اْدُع �َ�� َر��َ� ُ�َ���ْ� �َ�� �� ِ�َ� إِن� ا�َْ�َ�َ� �َ��َ�َ� َ��َْ��� َو إِ�

�ُ� َ�ُ��ُل إِ���� �ََ�َ�ٌة �� َذ�ُ�ٌل �ُِ��ُ� اْ���ْرضَ  ���«اي �� ���� ا��رع  »َو �� �َْ�ِ�� ا�َْ�ْ�ثَ «اي �� ���ّ�  »�َُ�ْ�َ�ُ�وَن. ��َل إِ� اي ��  »ُ�َ���َ��ٌ �� ِ�َ�َ� �ِ

ء ����� ذ��� �����ا ا�� ����   �� ���ل: �� أ����� إ�ّ� ������ ���ة ���ن �����ا �����و »���ُ�ا ا��َْٓن ِ�ْ�َ� �ِ��َْ��� «���� ���� ا�� ا����ة 

ء ����� ذ��� �������، �� ����ا: �� ��� ا��ّ�، ��ٔ����؟  ��ٔ���وه ���ل ��� ����: �� �� ��� �� ذ���� ������، �����و�� ����ا����م ����

��ٔ��وا ا���� �����ه و ����ا: �� ���� �� ���ن؟ ���ل: ���ن ��ٔو�� ا��ّ� ���رك و����� ا���: �� ��� ا����ه ������ و����ا �� ����؟ 

 َ���ُ�ْ� �َْ�ِ��ُ�َن.ا�� ���ن ا�� ��� ا��ي ��ء ��، و�� ����: �َُ��ْ�� اْ�ِ�ُ��ُه �َِ�ْ�ِ��� �َ��َِ� �ُْ�ِ� ا��ُّ� ا�َْ�ْ��� َو ُ�ِ��ُ�ْ� آ���ِِ� �َ 
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تلفيقا دقيقا  ١يأ� دور العرض لقتلهم نفسا وتدارئهم فيها، ولها إشارة يف التوراة -وبعد تثبيت القصة
  رفوا من هم؟.رفيقا للواقع املغفول عنه بالواقع املشار إليه فيها وليذكّروا ماضيهم فيع

اّ�ِ أَْن أَكُوَن ِمَن َو إِذْ قاَل ُموىس لَِقْوِمِه إِنَّ ّهللاَ يَأُْمُركُْم أَْن تَْذبَُحوا بََقرًَة قالُوا أَ تَتَِّخُذنا ُهزُواً قاَل أَُعوذُ بِ
  .۶۷الْجاِهلَِ� 

مريناسب يف قياسهم يقولها لهم موىس ملّا راجعوه بشأن القتيل املجهول أمره ليوّضح لهم، وإذا هم بأ 
بـُـوا «سٔوهم وسٔولهم، وهو يف نفس الوقت هتك ملا يحرتمونه من البقرة لحد عبدوها لفرتة، بل  َو أُْرشِ

) ثم إذا كانت هناك صلة فلتكن إحياء امليت بذبح البقــرة وذلــك ۹۳: ۲( »ِيف قُلُوبِِهُم الِْعْجَل بُِكْفرِِهمْ 
بحون بقــرة؟ وال �ــّت بصــلة قريبــة وال بعيــدة ملعرفــة يذ -إذا -هو أبعد البعد صلة بأمرهم! فكيف

القاتل، أم كيف يعرف القاتل بقتل آخر! لكنهم تناسوا الحكمة الربانية الخفية يف أوامره، الجليلة يف 
تطبيقاتها، ك� جربوها ردحا بعيدا من الزمن، فتثاقلوا يف االئت�ر، واثاقلوا يف الحوار، فرارا ع� أمروا 

فََذبَُحوها َو ما «بسيّئ األدب مع ّهللا ورسوله يف أصل األمر وفصله، ولكنهم يف نهاية األمر  به إىل سواه،
ما كانت عليهم لو ائتمروا مــن فــورهم دون  »بقرة«بعد ما تحّملوا مواصفات زائدة يف  »كاُدوا يَْفَعلُونَ 

�ينــة أو رخيصــة، »بقــرة«نها طليقة عن كل صفة إّال كو  »بقرة«تعنّت وتساءل! األمر األول � يحمل إّال 
حســب  -فارضا أم بكرا أم عوانا، صفراء أم سوداء أم بيضاء أم عوانا، فقــد كانــت تكفــيهم يف البدايــة

  أيّة بقرة. -طليق األمر
ه و عليه هللا صىلو ك� يروى عن النبي   ... ولو أنهم اعرتضوا بقرة من البقر فــذبحوها ألجــزأت عــنهم «قوله:  آـل

»شّدد ّهللا عليهمولكنهم شددوا ف
٢.  

                                                        
��� �� ���� إذا و�� ���� �� ا��ٔرض ا��� ����� ا��ب إ��� �������� وا��� �� ا� ١.�� ا�����ح ا���دي وا������ �� ��� ا������: ١

�������� ا����� �� ا����� ��ٔ�� ���خ ��� ا������ ����  ���٣ج ����� و����� و�����ن ا�� ا���ن ا��� ��ل ا�����  ��٢ ���� 

و����ر ���خ ��� ا������ ������� ا�� وادي دا�� ا�����ن �� ���ث ��� و�� ��رع و����ون  ��٤ ا���� �� ���ث ����� �� ��� ������ 

�� ����م ا����� ��� ��وي ��ٔ�� إ���� ا���ر ا��ب إ��� ������ه و���ر��ا ���� ا��ب ��� ����� ���ن ��  ٥ا����� �� ا��ادي  ��� -

و�����ن  ٧و���� ���� ���خ ��� ا������ ا������� �� ا����� أ����� ��� ا����� �����رة ا���� �� ا��ادي  �����٦ و�� ���� 

ا��� ����� إ��ا��� ا��ي ���� �� رب و�� ���� دم ��ّي �� و�� ����  ��٨ا ا��م وأ����� �� ���� و�����ن أ����� �� ���� 

 إ��ا���. ����� ��� ا��م ����ع ا��م ا���ّي �� و��� إذا ���� ا����� �� ���� ا��ب.

 
أ��ج ا�� أ�� ���� وا�� ��دو�� �� أ�� ����ة ��ل ر��ل ا��ّ� ��� ا��ّ� ���� وآ�� و���: �� �� ان ��� إ��ا���  -٧٧: ١.ا��ر ا�����ر ٢

�����ـ�، ا����ـ�  �� ا���ا أ��ا �� ا��� ... أ��ل:�� رو�� ��� (��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و�ـ��) ��ٔ��ـ�ظ -����ا: وا�� ان ��ء ا��ّ� �����ون

� ���� ���� إ���ق ا��ٔ�� وا��اء أ�� ���ة، و����� ��� ��دوا ��د ا��ّ� �����، ��� ����� ���� ا��ٔ�� ا����� �� ا��ٓ��، و��ـ� ��ـ�ة ����ـ

� ا��ّـ� �� ا��ٔ��د�� ���� ��رج ا��ٔ�� �� ���د ا���ٔ��ر �� و�� روا�� أ�� ����ة و����� وا�� ���� و���دة وا�� ���س �� ا���ـ� (�ـ�ّ 

وا��  ������ا����مو��� �� ����� �� ���� �� ����   ا����م �������� وآ�� و���) وا������ و����� �� ����� و���� �� ����ة �� ا����  

ل ا��ٔ��، و�� ���� ��ا��� ����� ا���آن �� ذ�� ��� ���� ا�� ���� ا����� ان ا���ٔ��ر �� ��ن ����ا �� اوّ  ا����م ������ووس �� ا�����  

�ـ�ل ان �ـ�ٔ��ا �� ���� وان ���� �َ��َْ��ُ�ا �� �ُ�َ�ُ�وَن ا�� ��ل �ٕ������ و�ّ�� ���� ���� ا���ا���ت ا������، و�� ��ن ��� ��� ���ن ا�ـ�ا ����

 ��� �� ����� ��� ���ده!
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ويكــأن ّهللا  »أَ تَتَِّخــُذنا ُهــزُواً «عليــه فــ�دون  »إِنَّ ّهللاَ يَأُْمُركُْم أَْن تَْذبَُحوا بََقرَةً «يقول لهم موىس الرسول: 
  يهزء بعباده عن جهالة، أو أن رسول ّهللا يفرتي عىل ّهللا ما فيه جهالة!.

قــاَل أَُعــوذُ بـِـاّ�ِ أَْن أَكـُـوَن ِمــَن «يف ذلك األمر اإلمر، البعيــد عــن تحقيــق ســٔونا،  »قالُوا أَ تَتَِّخُذنا ُهزُواً «
فرتاء، وهو من أجهل الجهالة، أم يف نفس األمر أن يحمل امــر ّهللا �ــا أحملــه يف نقل األمر ا »الْجاِهلِ�َ 

  جهالة االستهزاء!.
هنا نتب� أن الهزء من الجهالة، وطبعا إذا كان بدائيا ومــن جاهــل، ويف حالــة الهجمــة، وأمــا الجــزاء 

َو يَْصــنَُع الُْفلْــَك َو «: مالسـال  عليهالوفاق من املجازي الحق دفاعا عن الحق فليس من الجهل، وك� يف نوح  
) ۳۸: ۱۱( »ونَ كُلَّ� َمرَّ َعلَيِْه َمَألٌ ِمْن قَْوِمِه َسِخرُوا ِمنُْه قاَل إِْن تَْسَخرُوا ِمنّا فَإِنّا نَْسَخُر ِمنْكُْم كَ� تَْسَخُر 

ــا نَْحــُن َو إِذا لَُقــوا الَّــِذيَن آَمنُــوا قــالُوا آَمنـّـا َو إِذا َخلـَـْوا إِىل َشــياِطي«وك� ّهللا  نِِهْم قــالُوا إِنـّـا َمَعُكــْم إِ�َّ
ُهْم ِيف طُْغيانِِهْم يَْعَمهُونَ  ) فالهزء والسخرية البادئة ه� من ۱۵: ۲(»ُمْستَْهِزٔوَن. ّهللاُ يَْستَهِْزئُ بِِهْم َو َ�ُدُّ

يب�  ) آية، ويف عديدة أخرى عن السخرية، م�۳۳الجهالة وسوء الصنيعة، وقد نهي عن االستهزاء يف (
لنا مبدئيا أنها من املحرمات الناتجة عن الجهالة القاصدة املقرصة، واما القارصة فال تكليف فيهــا وال 

  تنديد.
إّال بــاّ�،  -إذا -ففيم تهزء بإنسان؟ أيف نقص من خلقه يف مقياسك؟ وليس إّال من خلق ّهللا، فــال تهــزء

  وهذه جهالة باّ�!.
  فكيف يهزء بقارص وليس مكلفا يف أّي من األعراف!.أم يف نقص قارص من فعل أو ترك؟ 

أم يف نقص مقرص؟ إذا فهو مريض بحاجة إىل �ريض، وال يزيده هزئك به إّال مرضا إىل مرض، وعليــك 
أن تكون له طبيبا إن استطعت، أم تأ� له بطبيب يداويه، أم ترتكه وحاله، الله وال عليه إن � تستطع 

  يف عالجه.
ال يَْســَخْر قـَـْوٌم « ك�ل هو فاقده؟ فكذلك األمر، وليس ظنك صائبا عىل أية حال!: أم ألنك تظنك عىل

) وحتى إذا ۱۱: ۴۹( »ِمْن قَْوٍم َعىس أَْن يَُكونُوا َخْ�اً ِمنْهُْم َو ال نِساٌء ِمْن نِساٍء َعىس أَْن يَُكنَّ َخْ�اً ِمنُْهنَّ 
اْألَلْقاِب بِئَْس اِالْسُم الُْفُسوُق بَْعَد اْإلِ�اِن َو َمْن لـَـْم  َو ال تَلِْمزُوا أَنُْفَسُكْم وَ «كانوا خ�ا منهم  ال تَنابَُزوا بِ

)! فال مجال للسخرية والهزء إّال �ن يسخر بالحق بدال عــن االنتبــاه، ۱۲(»يَتُْب فَأُولِئَك ُهُم الظّالُِمونَ 
ف الشخصــية والج�عيــة، أو هزء عن مصدر العلم والحكمة دون أية جهالة بــاّ�، أم جهالــة بــاألعرا

  الواجبات الدعائية، وهنا السخرية لها مجال اعتداء باملثل، وصدا عن نشوب الباطل ب� أهل الحق.
اذبحــوا «هو عوذ باّ� يف بعدية، باّ� الذي أمره أن يقول لهــم:  »قاَل أَُعوذُ بِاّ�ِ أَْن أَكُوَن ِمَن الْجاِهلِ�َ «

وّهللا الذي يعصم رسوله عن الجهالة فال يجهل يف رسالة ّهللا، وهم عارفون أنه  فال يجهل أمر ّهللا، »بقرة
يف قياسهم املتهوس  -رسول ّهللا، القائل قوله عن ّهللا، وهم يتهمونه بهذه الجهالة الفاتكة الستبعادهم

افة إىل بيان أّال صلة لذبح بقرة باتضاح أمر القتيل، وقد اتضح أخ�ا، إض -املركوس وعقليتهم الحيوانية
  الواقع من إحياء املو�، وجزاء الولد البار بأبيه يف قصة البقرة.

لقد كان يف ذلك التوجيه الوجيه كفاية لهم أن يثوبوا إىل أنفســهم، ويتوبــوا إىل ربهــم، تنفيــذا ألمــره 
را واحــدا لصالحهم يف املبدء واملص�، أمرا كان لهم من السهل اليس�، ولكنهم بدلوه باألمر العس�، أم

طليقا يتبدل يف تسأواتهم املتعنتة بأوامر عدة التنطبق إّال عىل بقرة يتيمة منقطعة النظ�، وهم البد 
  ؟.»من هو القاتل«لهم من تطبيقه حس� ملادة النزاع يف 
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  و هنا ندرس دراسات أصلية أصولية عىل أضواء هذه اآلية الطليقة، املقيدة بعد �ا تقيدوا.
املطلق بسناد االستغراب أو االحتياط أو أنــه القــدر املتــيقن أّمــا هــي مــن تقييــدات  اليجوز تقييد ۱

السناد لها إّال تخيالت الحجة فيها، اللّهم إّال قيودا عفوية من قبــل الشــارع نفســه، يف كتــاب أو ســنة 
  جزاء وفاقا. منفية، فل� تعنتوا يف التساءل وشّددوا شّدد ّهللا عليهم»اذبحوا بقرة«قاطعة، وقد كانت يف 

ك� أن إطالق املقيد بدليل محظور، كذلك تقييد اإلطالق دون دليل محظــور، فــإنه� تخلــف عــن  ۲
  ظاهر الدليل أو نصه، ومشاقة مع الشارع يف الترشيع.

قـُـْل أَ تَُعلُِّمــوَن ّهللاَ «هو تجهيــل للمطلــق كأنــه قّرصــ يف بيانــه  -وهو يف مقام البيان -تقييد اإلطالق ۳
  ؟. إذا فهو محظور عقائدي بجنب املحظور العلمي.»ْم ...بِِديِنكُ 

وحتى إذا � يتب� قطعا أن املطلق يف مقام بيان كامل مراده، فظــاهر الحــال يقتيضــ الــت�يش مــع  ۴
اإلطالق حتى يتب� له قيد أو قيود، فإن كانت قبل وقت العمل فتقييد تبي�، وإن كانت بعده فنسخ 

  قدره.
ما تعاضل املأمورون به، فقد كان يف البداية  -بتضايق يف أوصاف املأمور به -ألمروهنا نرى تعاضل ا ۵

ثم لصقت بها أوصاف تلو بعــض ولصــق بعــض حيــث اثـّـاقلوا عــن  »بقرة«طليقا عن أيّة صفة إّال أنه 
  تطبيقه طليقا وتعاضلوا، وهذه بلية ربانية يبتيل بها املتعنّتون وال ينبئك مثل خب�.

لتأنيث إىل البقرة األوىل الطليقة اليقيدها ألول األمر، فإ�ــا القيــود آتيــة تلــو بعــض و رجوع ض�ئر ا
تعنــي أن املطلــوب اآلن بقــرة ...األّول فإنهــا كانــت دون  »إِنَّها بََقــرٌَة ...«والبقرة هي جنس البقرة، ف 

  قيود.
ْ لَنا ما ِهَي قاَل إِنَُّه يَُقوُل إِ  ْكٌر َعواٌن بَْ�َ ذلَِك فَافَْعلُوا مــا قالُوا ادُْع لَنا َربََّك يُبَ�ِّ نَّها بََقرٌَة ال فارٌِض َو ال بِ

  .۶۸تُٔوَمُروَن 
ذلــك ييشــ بــأنهم  -وقد كــررت يف ثــالوث ســٔولهم املنحــوس -»رب العامل� -أو -ربنا«هنا، دون  »ربك«

ينقــل عــن رب اليزالون يف ريبهم يرتددون، ويف غيّهم وعيّهم يعمهون، كأن موىس هازئ بهــم، أو أنــه 
سوى ربهم، ويكأن هناك أربابا عدة هم متشاكسون يف أوامرهم، ثم وهم أوالء يحرتمــون رب مــوىس 

  !»قالُوا ادُْع لَنا َربََّك ...«أك� من أربابهم، لذلك 
سٔوال عن املاهية، إنه تجاهل عن أنها بقرة، وقد نص عليها أّول مرة، ثــم مزايــدة جاهلــة  »ما ِهيَ «ثم 

اهية البقرة من حيث الكيان يف عمرها، وكل أمرها، حيث األسعار والفاعليات تختلــف قاحلة حول م
  حسب مختلف الحاالت واملجاالت.

جوابا عن الثانيــة  »ال فارٌِض َو ال بِْكٌر َعواٌن بَْ�َ ذلَِك «جوابا عن املاهية األوىل  »قاَل إِنَُّه يَُقوُل إِنَّها بََقرَةٌ «
مواصــفات ماهويــة  -تطلبا جاهال -وقد أمرتم أوال يف طليق األمر، ثم زدتم عليه »نَ فَافَْعلُوا ما تُٔوَمُرو «

دون مزايــدة ومكايــدة، حيــث األمــر رصيــح  »فَافَْعلُوا ما تُٔوَمُرونَ »«بقرة«ما كانت من ذي قبل إّال أنها 
 -كــانأيــا  -الإبهام فيه، اليبقي مجاال ألي سٔول! ذلك تأكيــد أكيــد عــىل واجــب الوقــوف لحــد األمــر

كانت طليقة، ثم زيدت عليها قيود بــأوامر »بقرة«بحدوده املذكورة معه أم دون حدود، م� يوّضح أن 
  أخرى جزاء �ا كانوا يتعنتون.

هــي  »َعواٌن بـَـْ�َ ذلـِـَك «هي العجوز والبكر هي الشابة غ� املرضوب عليها بالفحل، و -هنا -و الفارض
  له.الوسط ب� هذه وتلك، وهو وسط العمر وك�
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و قد تسمى فارضا لفرض السن وقطعه، ولفرض األرض وقطعها، ولفرض ما يحّمل عليها وقطعه مــن 
  .»فارض«أشغال، فروض ثالثة يف الفارض، يجمعها طليق 

و تقابلها البكر، بكرا يف العمر ف� فرضته، وبكرا عن الحرث ف� استعملت له، وبكرا عن رضب الفحل 
ذلك يعني الوســط بينه�،متقدمــة يف العمــر وال حمولــة وقــد رضبهــا ف� انرضبت به إذا فعوان ب� 

  الفحل.
  مفردا مذكرا وكّل من فارض وبكر مٔوث؟ علّه يعني ما ذكر من مواصفات. »ذلك«و ملاذا 

  و لقد كان يف هذا ويف ما قبله كفاية ملن يصغي إىل الحق املرام، ولكن إرسائيل هي إرسائيل!.
  ائرة املوضوع، علّهم ينجون عن أصله، أم يتأكدون أك� وأك� يف أصله:فإىل لجاج ثالث، تضييقا لد

ٌع لَْونُها تَُرسُّ ا ْ لَنا ما لَْونُها قاَل إِنَُّه يَُقوُل إِنَّها بََقرٌَة َصْفراُء فاقِ   .۶۹لنّاِظِريَن قالُوا ادُْع لَنا َربََّك يُبَ�ِّ
علـّـه يف لــون خــاص، ويف ذلــك تجهيــل لســاحة فك� أن األثر علّه يف ماهية خاصة من البقرة، كــذلك 

الربوبية كأنه قارص أو مقرص يف البيــان، وهــم أحــرى بالحائطــة عــىل أوامــره تعــاىل!، ثــم تعجيــز لــه 
ْ لَنــا مــا لَْونُهــا«سبحانه، كأن األثر يف خصوص بقرة خاصة ولــيس مــن ّهللا، ف  بــ� »ادُْع لَنــا َربَّــَك يُبـَـ�ِّ

وهنا اليكتفي �طلــق الصــفرة تقريبــا ملضــايقتهم يف  »يَُقوُل إِنَّها بََقرٌَة َصْفراءُ قاَل إِنَُّه «مختلف األلوان 
صادق  »فاقٌِع لَْونُها« -إذا -خاصة امليّزة، وقطعا ملعاذيرهم يف تساءالت أخرى حول نوعية الصفرة، فهي

أســود حالــك، الصفرة �شبعها فالفاقع يف األصفر هو أشده وأشبعه وأنصعه، ك� يقال: أصفر فاقع، و 
  وأبيض يقق، وأحمر قان، وأخرض نارض.

بلونها وسائر ش�ئلها، فال هي مكسورة وال عوجاء وال قبيحة املنظر من ناحية أخرى،  »تَُرسُّ النّاِظِرينَ «
بل هي يف مثلث الج�ل والك�ل، ماهية ولونا شكال، وال يــتم رسور النــاظرين إّال أن تقــع أبصــارهم 

  اط والت�ع يف تلك البقرة.عىل فراهة وحيوية ونش
أن فاقع الصفرة هو من أحسن األلــوان وأنرضــها  »َصْفراُء فاقٌِع لَْونُها«بعد  »تَُرسُّ النّاِظِرينَ «و قد تلمح 

  .»فانظرها حسنا وج�ال وك� يروى
أ تراهم اكتفوا بعد بهذه املواصفات؟ كّال! فهم إرسائيل الحجوج اللجوج، إذ عــادوا مــرة أخــرى هــي 

  يسألون فيها عن ماهيتها مرة أخرى: -إذ � تبق بعده مواصفة يتعنّتون بها -خ�ةاأل 
ُدوَن  ْ لَنا ما ِهَي إِنَّ الْبََقَر تَشابََه َعلَيْنا َو إِنّا إِْن شاَء ّهللاُ لَُمْهتَ   .۷۰قالُوا ادُْع لَنا َربََّك يُبَ�ِّ

  موضوع األمر: و هم يف هذه املرحلة األخ�ة مسندون إىل بقاء التشابه يف
  .»َو إِنّا إِْن شاَء ّهللاُ لَُمْهتَُدونَ «وواعدون االهتداء بها �شيئة ّهللا:  »إِنَّ الْبََقَر تَشابََه َعلَيْنا«

املكررة هنا وهناك؟ علّه جنس البقرة مه� كانت أنثى، فليس  »البقرة«دون  »الْبََقَر تَشابََه َعلَيْنا«و ملاذا 
ك التأث�، فليكن بقرا منقطع النظ� المثيل لــه حتــى يــٔوى منــه ذلــك األثــر أي جنس من البقر له ذل

  املنقطع النظ�.
فهٔواء الح�قى يفتّشون بعد عن بقرة خاصة لها خاصتها هذه، متجاهل� أن األثر كله هو من خــالق 

ملا بينت لهم آخــر األبــد  »ونَ َو إِنّا إِْن شاَء ّهللاُ لَُمْهتَدُ «البقرة وليس يف البقرة نفسها، ولو القولهم أخ�ا 
أتــرى أن ّهللا � يشــأ  ١لحيــل بيــنهم وبينهــا ابــدا»إِْن شــاَء ّهللاُ «والذي نفس محمد بيــده لــو � يقولــوا 

                                                        
 ��ل ا���� �� ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و���: ١٢٠: ٣.����� ا���� ا��ازي ١
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إنشــاء «املشية عن الواقع! فــ� هــو دور اهتداءهم حتى اآلن؟ فهم إذا معذورون! أم شاء؟ فتخلفت 
  هنا إن كان لهم اإلختيار؟. »هللا

لقد شاء ّهللا اهتدائهم برشعته ملا أمرهم �ا أمرهم فتخلفوا عنه عاص�، و� يشأ حتى اآلن اهتداءهم 
وا هنا دور إّال تكوينا الهتدائهم إن شــاء»إنشاء هللا«تكوينا إذ هم � يشاءوا بسوء اختيارهم، فليس ل 

  هم أن يهتدوا وقد شاءوه أخ�ا ملا عيوا وأيسوا عن مكرهم.
 »ملهتــدون«لصقا �شيئته إىل مشيئة ّهللا تعــاىل، ثــم  »إِْن شاَء هللاُّ «و املتورط يف العصيان عليه التربك ب 

قد تعني إضافة إىل هدي التطبيق ألمر ّهللا، االهتداء إىل بقرة تحمل كل هذه املواصفات، ثم االهتداء 
اهتدائهم إىل ذبحها، ثم اليشــاء اهتــداءهم  -�ا شاءوا -إىل معرفة القاتل يف هذا الب�، فقد يشاء هللاّ 

إىل القاتل أن يرضبوا املقتول ببعضها، أم اليشــاء اهتــداءهم إىل هــذه البقــرة الخاصــة بعــد مــا شــاء 
  اهتداءهم الئت�رهم جزاء �ا تعنتوا.

ٌة ال ذَلُوٌل تُِثُ� اْألَرَْض َو ال تَْسِقي الَْحرَْث ُمَسلََّمٌة ال ِشيََة ِفيهــا قــالُوا اآلَْن ِجئـْـَت قاَل إِنَُّه يَُقوُل إِنَّها بََقَر 
  .۷۱بِالَْحقِّ فََذبَُحوها َو ما كاُدوا يَْفَعلُوَن 

متوسطة العمر صفراء فاقع لونها ترس الناظرين فحسب، بل هي بقرة غ�  -إذا -فلم تعد هذه البقرة
 »ال ِشــيََة ِفيهــا«ارة األرض وسقي الحرث، ثم هي مسلّمة: خالصة اللــون يف الصــفرة الفاقعــة مذللة بإث

  التشوبها عالمة، وال �ازج لونها لون آخر، ك� هي مسلمة عن سائر العيوب:
 -طبعا -؟ وليس القرآن كتاب لغة! ومسلمة اللون»مسلمة«إيضاح ل  -فقط -هي »ال ِشيََة ِفيها«و ترى 

ومســلمة  »ِشيََة ِفيهــا«عن كل العيوب ومنها »مسلمة«إذا فهي توضيح للواضح! قد تعني  »ِفيها ال ِشيَةَ «
عن آثار العمل، ومسلمة عن الحبس للعمل وعن كل نقص متصور لبقرة، أم ومســلّمة مــن والــد إىل 

  ولده البار به جزاء بره، أّما ذا من مسل�ت يف بقرة.
يكأنه قبل اآلن كان جائيا بالباطل من ربه، ويكــأن ّهللا مــا كــان يعــرف مــا و »قالُوا اآلَْن ِجئَْت بِالَْحقِّ «

نكرانا ألن ئور ذبحها يف التعرف إىل القاتل، و�اســكا عــن دفــع  »فََذبَُحوها َو ما كادُوا يَْفَعلُونَ «عرفوه 
ن �نعهم مال يف ذلك املجال، و�نعا عن ذبح بقرة ولهم سابق العبادة لها، وذلك الثالوث املنحوس كا

عن ذبحها لوال سٔوهم املدقع يف التعرف إىل القاتل، أم وليجربوا موىس يف اإلجابة عــن ســٔولهم! ففــي 
ينتهي أمر اللجــاج إىل بقــرة  -البخيلة امل�كسة الناكثة لعهود ّهللا، املتشاكسة يف أمر هللاّ  -هذه الضفة

  منقطعة النظ� يف كل إرسائيل عن بكرتها.
، تارك ربح التجارة حرمة له، توهب له هذه البقرة بعينها جزاء �ا ١نة: رجل باّر بأبيهثم يف الضّفة املؤ 
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كسب، والضفتان تتالقيان يف هذه الوهبة األبوية بوهبــة ربانيــة تجعلــه مــن أغنــى األغنيــاء يف بنــي 
  إرسائيل، ك� وان رضب املقتول ببعضها شهادة معلنة أنه يحيي املو� وهو عىل كل يشء قدير.

تُْم تَْكتُُموَن َو إِذْ قَ  بُوُه بِبَْعِضها كَذلَِك يُْحِي ّهللاُ  ۷۲تَلْتُْم نَْفساً فَاّدارَأْتُْم ِفيها َو ّهللاُ ُمْخرٌِج ما كُنْ فَُقلْنا اْرضِ
  .۷۳الَْمْو� َو يُِريُكْم آياتِِه لََعلَُّكْم تَْعِقلُوَن 

بُوُه بِبَْعِضها«� ه� مٔوثان، فكيف تختص إحداه� بذكورة الضم »بقرة«و »نفسا«هنا    ؟»اْرضِ
باعتبار أنها القتيل، وليوّضح أنه املرضوب ببعض البقــرة وليســت  »نفسا«عّل تذك� الضم� الراجع إىل 

  القتيل.»نفسا«هي املرضوبة به، وال سبيل لذلك اإليضاح إّال تذك� ضم� 
بُو «و هنا عرض ملادة القصة األصيلة وهي واقع إحياء املو�، ففي    »ُه بِبَْعِضهااْرضِ

�وذج منه يدل عىل إمكانية وواقع إحياء املو� باألوىل، فإذا يحيى ميت برضب ميت آخر بــه، فلــنئ 
  يحيى بإرجاع الروح إليه أحرى وأوىل.

ْم تَكْ «كّل يدرٔو عن نفسه ويلقيه عىل آخر  »قَتَلْتُْم نَْفساً فَاّدارَأْتُْم ِفيها«أنتم  »تُُمونَ َو ّهللاُ ُمْخرٌِج ما كُنْتُ
١ 

البعيــد يف قياســكم، القريــب القريــب يف قيــاس ّهللا »كــذلك«بهذه الخارقة البارعة أن ترضبوه ببعضها 
األخرى، ولكن� اإلحياء يف األخرى  عىل طول الخط، مه� اختلفت اإلحياءات هنا ويف»يُْحِي ّهللاُ الَْمْو�«

  أحرى.
وهنا اإلحياء � يكن إّال إخراجا ملا كنتم تكتمــون، كواقعــة جزئيــة  »لِتُْجزى كُلُّ نَْفٍس ِ�ا تَْسعى«أحرى 

  تهتدون فيها إىل جزاء القاتل بعد ما تعرفون.
) ۲۷: ۳۰( »ثُمَّ يُِعيُدُه َو ُهَو أَْهَوُن َعلَيْهِ  َو ُهَو الَِّذي يَبَْدٔوا الَْخلَْق «و أحرى ألنه أهون من الخلق األّول: 

ْم تَُعــوُدونَ «يف قياسكم، إذ ليس يف قيــاس ّهللا لنفســه هــ� وأهــون، ف  »(أَْهَوُن َعلَيْهِ  ثــم  »كـَـ� بـَـَدأَكُ
  »كَذلَِك يُْحِي ّهللاُ الَْمْو� َو يُِريُكْم آياتِِه لََعلَُّكْم تَْعِقلُونَ «و

نصوصا حول  -عىل طولها -يف شك من إحياء املو�، وك� النرى يف التوراة الحاليةم� يلمح أنهم كانوا 
منــذ نزلــت علــيهم  -العريقــة فــيهم -املعاد، اللهم إّال إشارات، م� يدل عىل حالة النكران اإلرسائييل

حريف! التوراة فضال ع� بعدها، فقد حرّفوا عن التوراة آيات املعاد فجرّفوها بجرّافات التجديف والت
فطاملا املسافة ب� املوت والحياة هائلة غائلة تدير الرٔو، ولكنها يف حساب الخالق سهل يســ�، ففــي 

  ضمن ما يجيب عن سٔولهم يعطفهم إىل واقع إحياء املو� الذي هم فيه مرتددون.
وىس، قد ينكرون تكذيبا ملــ -حسب طبيعتهم -فقد كان باإلمكان اإلجابة: أن فالنا هو القاتل، ولكنهم

  فليكن القائل هو نفس القتيل حتى يصدقوه شاءوا أم أبوا.
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و كان باإلمكان إحياء القتيل ليشهد شهادته دون هذه الطائالت البليات يف قصة البقرة، ولكنهم قــد 
  يتشككون يف كونها خارقة إلهية بيد موىس الرسول.

كان يفيد كامل الفائدة: أن ئوروا  و كان باإلمكان إحياءه بأن يرضب به موىس يده أو عصاه، ولكنه ما
بذبح ما كانوا يحرتمونه لحد العبادة، وأن يشرتوها وهم األنجاس، وأن يرضبوه ببعضها فيحيي تدليال 

كَذلَِك «عىل إمكانية بروز الحياة برضب ميت �يت فضال عن رجوع الروح الحي إىل البدن امليت! ف 
  .»تِِه لََعلَُّكْم تَْعِقلُونَ يُْحِي ّهللاُ الَْمْو� َو يُِريُكْم آيا

  أ ترى أي جزء من جسد البقرة كانت له هذه الفاعلية بإذن ّهللا؟
 »ببعضها«كانت طليقة ألّول مرة، كذلك »بقرة«يلغي كل االختصاصات عن أي جزء منها، فك�  »ببعضها«

لقصة البقرة من آماد عىل طول الخط، إذ � يتزايدوا فيه ك� تزايدوا فيها فلم يخرج عن إطالقه! فيا 
بعيدة وآيات غريبة قريبة، � تك تحصل إّال �ا حصل، ما يحق أن تتسمى بهــا الســورة لهــذه البقــرة 

  وهٔواء األباقرة.
  »يُْحِي ّهللاُ الَْمْو�«أن  -الغيلة عىل آيات ّهللا البينات -و قيلة القائل

: من هو القاتل، إنها مردودة عليه هنا يعني حفظ الدماء التي كانت عرضة للسفك بسبب الخالف يف
بُوُه بِبَْعِضها«املش�ة إىل  »كذلك«ب    »اْرضِ
ولو � يكن يف ذلك الرضب إحياء القتيــل، فكيــف عــرف القاتــل  »يُْحِي ّهللاُ الَْمْو�«الرضب  »كذلك«ف 

القصــة بذلك الرضب، وما هي الصلة بينه وب� معرفة القاتــل لــو الإحيــاء القتيــل! ثــم وال إشــارة يف 
َو َمــْن أَْحياهــا «باحت�ل سفك الدماء لو � يعرف القاتل! صحيح أن إبقاء الحياة قــد يســمى إحيــاء: 

ا أَْحيَا النّاَس َجِميعاً  ولكن كيف تبقى حياة ب� املتدارئ� يف: من قتل القتيل، إال �عرفة القاتــل »فََكأَ�َّ
بُوُه بِبَْعِضها«الحقيقي، وكيف يعرف ب    »اْرضِ

لــيس إال تعريفــا عمليــا بالقاتــل، كــ�  »َو ّهللاُ ُمْخرٌِج ما كُنْــتُْم تَْكتُُمــونَ «إحياءه بذلك الرضب، ثم لو ال 
  »يُِريُكْم آياتِهِ «و

  تلميحة بينة أن هناك آية خارقة إلهية بها عرف القاتل.
كــ�ء إ�ا هي انتفاض امليت مبعوثا ناطقا شاهدا في� اّدارءوا، عىل رضبــة مــن بعــض جســد لبقــرة ب

  .»كَذلَِك يُْحِي ّهللاُ الَْمْو� َو يُِريُكْم آياتِِه لََعلَُّكْم تَْعِقلُونَ «مذبوحة، ليس فيها من حياة وال مادة حياة 
  ال ك� يقوله هذا الهارف الخارف، املأول آيات ّهللا املعجزات إىل دعايات متعودات.

ُر ِمنُْه اْألَنْهاُر ثُمَّ قََسْت قُلُوبُُكْم ِمْن بَْعِد ذلَِك فَِهَي كَا لِْحجارَِة أَْو أََشدُّ قَْسَوًة َو إِنَّ ِمَن الِْحجارَِة لَ� يَتََفجَّ
قَُّق فَيَْخرُُج ِمنُْه الْ�ُء َو إِنَّ ِمنْها لَ� يَْهبُِط ِمْن َخْشيَِة ّهللاِ َو َما ّهللاُ بِ غاِفٍل َعّ� تَْعَملُوَن َو إِنَّ ِمنْها لَ� يَشَّ

۷۴.  
قََسْت «أك� م� كانت قاسية بدال عن أن تل� لذكر ّهللا  »قََسْت قُلُوبُُكمْ «د هذه اآليات البينات بع »ثم«

التنبيــه بكــل نبهــة يف  »بَْعــِد ذلـِـَك «اإلحياء إجابة عن ســٔول وإيتــاء لســٔو، كــ�  »قُلُوبُُكْم ِمْن بَْعِد ذلَِك 
  مختلف املجاالت.

! أم يخــص »َو ال تـَـزُِر واِزرٌَة ِوْزَر أُْخــرى«و ذنب الّالحق�! أ ترى الخطاب هنا يختص بالسابق�؟ ف� ه
أَنَْشــأْنا قُُرونــاً «إذ  »قََســْت قُلـُـوبُُكمْ «الذي حصل للســابق� عــربة لّالحقــ�، ف  »ِمْن بَْعِد ذلَِك «الّالحق� 

تَْخَشــَع قُلـُـوبُُهْم لـِـِذكِْر ّهللاِ َو مــا نـَـزََل ِمــَن ): (أَ لَْم يَأِْن لِلَِّذيَن آَمنُوا أَْن ۴۵: ۲۸( »فَتَطاَوَل َعلَيِْهُم الُْعُمرُ 
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 ِمــنُْهْم الَْحقِّ َو ال يَُكونُوا كَالَِّذيَن أُوتُوا الِْكتاَب ِمْن قَبُْل فَطــاَل َعلـَـيِْهُم اْألََمــُد فََقَســْت قُلـُـوبُُهْم َو كَِثــ�ٌ 
  ).۱۶: ۵۷(»فاِسُقونَ 

 طول التأريخ اإلرسائييل، أنهم تقىس قلوبهم قد يشملهم الخطاب جميعا، فإنهم سلسلة موصولة عىل
َو نُنَزُِّل ِمَن الُْقرْآِن ما «أك� وأقىس م� كانت من قبل، وآيات ّهللا ترتى عليهم لصق بعض ليل نهار، ك� 

يف القســوة  »كَالِْحجــارَةِ  ثُمَّ قََسْت ... فَِهيَ «. »ُهَو ِشفاٌء َو َرْحَمٌة لِلُْمٔوِمِنَ� َو ال يَِزيُد الظّالِِمَ� إِّال َخساراً 
  .»أَْو أََشدُّ قَْسَوةً «الصلبة الصلتة، الفحسب 

إّال كالحجــارة أو  -ككــل -هنا ترضب عن قسوة الحجارة إىل أشد قسوة؟ وليســت قلــوبهم »أو«و ترى 
أشد قسوة، فال مجال لإلرضاب إّال ممن يجهل مدى القسوة فيها! أم هي لإلرضاب بالنسبة لبعضهم؟ 

  عني البعض، فقلوب الكل إما هي كالحجارة أو أشد قسوة!.الت »كم«و
  هنا التقسيم، فقلوب البعض كالحجارة، وقلوب اآلخرين أشد قسوة. »أو«قد تعني 

أم وتعني مختلف الحاالت يف بعض القلوب، فقد كانت قاسية، ثم اشتدت قساوتها فهي كالحجــارة، 
 -، وهو١أم وثالث هو اإلبهام »أو«معنيّان من  -اإذ -ثم تشتد فهي أشد قسوة، فكال اإلرضاب والتقسيم

بالنسبة ملن اليعرف مدى قساوة القلوب، التي هي كالحجارة أو أشد قسوة، ويلحقه رابع هو  -فقط
األنهار من بعــض الحجــارة،  : تفجر»أَْو أََشدُّ قَْسَوةً «التشكيك، واألخ�ان ه� يف دور واحد! ودليال عىل 

وتشقق البعض بخروج املاء منها، وهبوط البعض من خشــية ّهللا! وهــذه القلــوب الخاويــة املقلوبــة 
التتفجر منها أنهار املعرفة، وال تتشقق بخروج مياهها منها، وال تهبط من خشية ّهللا، بــل هــي جافــة 

  جمودا وجفافا وخمودا!.صلدة صلتة التزداد يف خضم اآليات البينات إّال تصلّدا و 
لقد رأوا الحجر انفجرت منه اثنتا عرشة عينا �ا رضب موىس عصاه، و� تنفجر قلوبهم بعصا الرســالة 
املوسوية! ورأوا الجبل اندك �ا تجىل له ربه، و� تندك جبال قلوبهم بتجيل هــذه الرســالة الســامية، 

وال تنبض بخشية وال تقوى، بل وتــزداد طغــوى  وجلوات آيات ّهللا البينات، فهي التل� بها وال تندى،
َو َمــا ّهللاُ بِغاِفــٍل «عىل طغوى! قلوب قاسية جاسية مجدبة كافرة ليست لتل� بذكر ّهللا أيا كان وأيــان 

ا يـُـٔوخِّرُُهْم لِيـَـْوٍم تَْشــخَ «ف  »َعّ� تَْعَملُونَ  ُص ِفيــِه اْألَبْصــاُر ال تَْحَسَ�َّ ّهللاَ غاِفًال َعّ� يَْعَمُل الظّالُِموَن إِ�َّ
ْم َو أَفِْئَدتُهُْم َهواءٌ    .»ُمْهِطِعَ� ُمْقِنِعي ُرٔوِسِهْم ال يَرْتَدُّ إِلَيِْهْم طَرْفُهُ

ُر ِمنُْه اْألَنْهارُ «نرى أن  ُق فَيَْخُرُج ِمنُْه الْ�ءُ «ك� نرى  »ِمَن الِْحجارَِة لَ� يَتََفجَّ قَّ ف� هي  »َو إِنَّ ِمنْها لَ� يَشَّ
  حجارة التي تهبط من خشية ّهللا وهي التعقل وال تكلّف بيشء؟ال

عاً ِمــْن َخْشــيَِة هللاِّ «أ هي ك� قال ّهللا:  )؟ ۲۱: ۵۹( »لَْو أَنْزَلْنا هَذا الُْقرْآَن َعىل َجبٍَل لََرأَيْتَُه خاِشعاً ُمتََصدِّ
بُها لِلنّاِس لََعلَُّهْم يَتََفكَُّرونَ  تحيل واقعــه، فلــن  »لو«واقع له، و ) تحّوله إىل مثل۲۱(»(َو تِلَْك اْألَْمثاُل نَْرضِ

ينزل ّهللا عىل جبل ذكرا: قرآنا وغ� قرآن، وهناك ّهللا يف اقتسام الجبال يرضب مثل الواقع من الجبــال 

                                                        
١  . 

 �ّ�� أ�� ��� ��و وأ���� ا��� وإ��اب ��� أ��� ���

�� ����� ا��ٓ�� ا�ْو ا�َ��� �َْ�َ�ًة أ��� ��� ا������� و�� ���� ��� ��� ���ل ا�����: أ��� ���ا او  ا����م ����و ���� ��وى �� ا����م ا�����  

 � �� ادري. ان ���� ��� ا����� ��� �� ���� ��ذا أ�� و ان ��ن ���� ان �� أ�� أ���� ...����، و�� �� ���� �� ا�
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لبيان مدى قساوة هذه القلوب، فليكن هبوطها مــن خشــية ّهللا واقعــا كتفجــر األنهــار مــن بعضــها، 
  ألخرى!.وخروج املاء من تشقق ا

تعممه  »َعىل َجبَلٍ «ثم لو كان الهبوط من خشية ّهللا عىل فرض نزول الوحي عليه لعم الجبال كلها ك� 
هنا راجعة إىل القلوب لتقدم ذكرهــا، ومهــ� كانــت الحجــارة  »إِنَّ ِمنْها«! أم »َو إِنَّ ِمنْها«لها كلّها، دون 

بيــا لبعــد املرجــع، وبعيــد معنويــا حيــث اقرب مرجعا، فالقلوب أنسب وأليق معنى؟ وهــو بعيــد أد
  القلوب تقلّب وال تهبط، اللهم إال هبوطا عن علوائها املقلوب، فتنضبط ذاكرة ّ�، متذكرة بآيات ّهللا.
 -هذا ولكن الجبال كجبال هي مثال لقساوة القلوب، وليست القلوب الخاشية الهابطة من خشية هللاّ 

ليست هي بالتي تناسب رضبها مثال إلثبات أن قلوبهم أقىس من  -وهي القلوب املٔونة املطمئنة با�ّ 
  الحجارة!.

قد يعنى هبوط بعض الجبال من خشية ّهللا، هبوطها الهابط منها بأمر ّهللا تكوينــا وهــي شــاعرة لــه 
ٍء إِّال يَُسبُِّح بَِحْمــِدِه َو لِكــْن ال تَْفَقُهــوَن تَْســِبيَحُهمْ «ومدركة، ف  ) تعمــم الخشــية ۴۴: ۱۷(»إِْن ِمْن َيشْ

الشعورية إىل كل يشء، فالهابط من الجبال تهبط بخشية ّهللا، ك� الثابت منها تثبت بخشــية ّهللا، وال 
ينافيها األسباب الطبيعية لهبوطها، فانها كلها منتهية إىل ّهللا، وال يعمل اي ســبب عملــه إّال بــأمر ّهللا 

يها لتدب� ّهللا بآثار الصنعة وإحكام الصنعة لحد الهبوط ) فظاهر الخضوع ف۱۱۶: ۲( »كُلٌّ لَُه قانِتُونَ «و
  في� تهبط، تقريع عىل تلك القلوب املقلوبة غ� الخاشية ّ�.

َو «من خشية ّهللا  -األشد قسوة من الحجارة -فحين� الحجر يهبط من خشية ّهللا، التهبط قلوب هٔواء
  .»َما ّهللاُ بِغاِفٍل َعّ� تَْعَملُونَ 

�واِت َو اْألَرِْض َو «يف أمانة ّهللا اليوجد لهم مثيل يف الكائنات ف  إنهم خونة إِنّا َعرَْضنَا اْألَمانََة َعَىل السَّ
) وآية األمانة ۷۲: ۳۳( »الِْجباِل فَأَبَْ�َ أَْن يَْحِملْنَها َو أَْشَفْقَن ِمنْها َو َحَملََها اْإلِنْساُن إِنَُّه كاَن ظَلُوماً َجهُوًال 

تحمل حملة عنيفــة عــىل اإلنســان الظلــوم الجهــول يف خيانتــه أمانــة  -فرسناها يف سورتها ك� -هذه
  العقل والتكليف، فحمل األمانة يقابل أداءها، فهو خيانتها.

يف تفس� اآلية: يبست قلــوبكم معــارش  عليه�السـالمو عىل حد املروي عن سيد الشهداء الحس� بن عيل  
حــّق ّهللا تــٔوون، وال ألمــوالكم تتصــدقون، وال  شــح برطوبــة، اي: انكــماليهود كالحجــارة اليابســة، التر 

بــاملعروف تتكرمــون، وال للضــيف تقــرون، والمكروبــا تغيثــون، وال بيشــء مــن اإلنســانية تعــارشون 
  ١وتواصلون ...

  فيا وياله من قسوة القلوب ف

                                                        
�ُ�ُ�ُ�ْ� ...�� ���� �����: �ُ�� �َ  ������ا����م�� ا���ا�� وا���ا�� روى �� ا����� �� ���   ٩٠: ١.��ر ا������ ١ ����� ����� او  -َ�ْ� �ُ

وان �� ا����رة ��� ����� ��� ا��ٔ���ر، اي ������ �� ا����وة ���� �� ��ـ�ء ���ـ� ��ـ� �ـ� ��ـ�دي،  -أ�� ���ة �� ا���د ا�����

ُ� �ََ�ْ�ـُ�ُج ِ�ْ�ـُ� ا�ْ�ـ�ءُ �َ�ـ� �َ «اي �ـ� ا���ـ�رة  »َو إِن� ِ�ْ��ـ�«و�� ا����رة، ����� ��� ا��ٔ���ر ����ء ������ وا����ت ���ـ� آدم  ـ�� دون  »��

أي �� ا����رة أن أ��� ا��ّ� ����� ���� ا��ّ� ����،  »َو إِن� ِ��ْ�� �َ�� َ�ْ��ِ�ُ «ا��ٔ���ر، و������ �� ���ء ���� ا����� �� ا���� و�� ا����� 

 و��� �� ������ ��ء ��� ...
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»لقسوة القلوب وما قست القلوب إّال لك�ة الذنوبما جفت الدموع إّال «
ال تطّول يف الدنيا أملــك «و ١

»فيقسو قلبك والقايس القلب مني بعيد
٢.  

ِد ما َعَقلُوُه َو أَ فَتَطَْمُعوَن أَْن ئُوِمنُوا لَُكْم َو قَْد كاَن فَِريٌق ِمنُْهْم يَْسَمُعوَن كَالَم ّهللاِ ثُمَّ يَُحرِّفُونَُه ِمْن بَعْ 
ثُونَهُْم ِ�ــا ) َو إِذا لَُقوا الَِّذيَن آَمنُوا قالُوا آمَ ۷۵ُهْم يَْعلَُموَن ( نّا َو إِذا َخال بَْعُضُهْم إِىل بَْعٍض قالُوا أَ تَُحــدِّ

وكُْم بِِه ِعنَْد َربُِّكْم أَ فَال تَْعِقلُوَن ( وَن َو ما ۷۶فَتََح ّهللاُ َعلَيْكُْم لِيَُحاجُّ ) أَ َو ال يَْعلَُموَن أَنَّ ّهللاَ يَْعلَُم ما يُِرسُّ
) فََويـْـٌل لِلَّــِذيَن ۷۸يُّــوَن ال يَْعلَُمــوَن الِْكتــاَب إِالّ أَمــاِ�َّ َو إِْن ُهــْم إِالّ يَظُنُّــوَن () َو ِمنُْهْم أُمِّ ۷۷يُْعلِنُوَن (

ْم  ِمّ� كَتَبَْت أَيِْديهِ يَْكتُبُوَن الِْكتاَب بِأَيِْديِهْم ثُمَّ يَُقولُوَن هذا ِمْن ِعنِْد ّهللاِ لِيَْشَرتُوا بِِه َ�َناً قَلِيالً فََويٌْل لَهُمْ 
ََّخْذتُْم ِعنَْد ّهللاِ َعْهداً فَلـَـْن ۷۹َو َويٌْل لَُهْم ِمّ� يَْكِسبُوَن ( نَا النّاُر إِالّ أَيّاماً َمْعُدوَدًة قُْل أَت )َو قالُوا لَْن َ�َسَّ

أَحاطـَـْت بـِـِه َخِطيئَتـُـُه  ) بَىل َمْن كََسَب َسيِّئًَة وَ ۸۰يُْخلَِف ّهللاُ َعْهَدُه أَْم تَُقولُوَن َعَىل ّهللاِ ما ال تَْعلَُموَن (
) َو الَِّذيَن آَمنُوا َو َعِملُوا الّصالِحاِت أُولِئَك أَْصحاُب الَْجنَّــِة ۸۱فَأُولِئَك أَْصحاُب النّاِر ُهْم ِفيها خالُِدوَن (

  ) ۸۲ُهْم ِفيها خالُِدوَن (
ل القــرآن كــ� أن اليهود يعرفون القــرآن ويعرفــون رســو  -حسب القرآن -لقد كان املسلمون عىل علم

يأملون أن ئونوا لهم، حتى هاجروا وخاب أملهــم، وهنــا  -قبل الهجرة -سطرت لهم يف التوراة، فكانوا
  يطمئنهم ّهللا أنهم ليسوا لئونوا لهم بسابق غيّهم وقساوة قلوبهم، وتحريفهم كالم ّهللا:

يَْسَمُعوَن كَالَم ّهللاِ ثُمَّ يَُحرِّفُونَُه ِمْن بَْعِد ما َعَقلُوُه َو  ٔ◌ فَتَطَْمُعوَن أَْن ئُوِمنُوا لَُكْم َو قَْد كاَن فَِريٌق ِمنْهُمْ 
  .۷۵ُهْم يَْعلَُموَن 

ْم إِ « َم َعْن َمواِضِعِه َو نَُسوا َحظ�ا ِمّ� ذُكِّرُوا بِِه َو ال تـَـزاُل تَطَّلـِـُع َعــىل خائِنـَـٍة ِمــنْهُ ّال قَلـِـيًال يَُحرِّفُوَن الَْكلِ
  ).۱۳: ۵( »ِمنُْهْم ...

 »آمن لَُه لُوطٌ «كأرضابها، تعني اإل�ان لصالح املسلم�، وليس اإل�ان باملسلم�، ك�  »ئُوِمنُوا لَُكمْ «هنا 
أزر وشــّد ظهــر للــدعوة اإلبراهيميــة،  -وقد كان مٔونا باّ� قبل -فإن يف انسالك لوط يف سلك إبراهيم

رســالة اإلســالم، اطمئنانــا لصــالح املســلم� كان يف إ�انهم ب -وهم أعظم أهل الكتاب -وكذلك اليهود
  فإ�انا لهم أمام مرش� الجزيرة، ولكنهم أصبحوا أنكر وأكفر منهم.

 »أَْن ئُوِمنُــوا لَُكــمْ «بعد ما سمعتم من قساوة قلوبهم أمام رشعتهم اإلرسائيليــة أنفســهم  »أَ فَتَطَْمُعونَ «
معنويــا، أم  »ثـُـمَّ يَُحرِّفُونـَـهُ «التــوراة »ْم يَْســَمُعوَن كَــالَم هللاِّ َو قَْد كاَن فَِريٌق ِمــنْهُ «وهم � ئونوا لرسولهم 

في� عقلوه، كســائر الحــق  آلـه و عليه هللا صىلالحّق الرسايل ملحمد   »ِمْن بَْعِد ما َعَقلُوُه َو ُهْم يَْعلَُمونَ «وتعب�يا 
  الذي كانوا يحرفونه من بعد مواضعها!.

مدراء الرشعة التوراتية، املسموع كالمهم عند أتباعها، لحد الئونون و ذلك الفريق هم بطبيعة الحال 
هلكم اتباعا لهم، وليس يختص هذا الفريق بالذين عارشوا مــوىس   وال الــذين عــارشوا محمــدا   السـالم علـي

بل هم كل من كان يسمع آيات التوراة ثم يحرفه من بعد عقله لها وهو يعلــم مــاذا ســمع  آله و عليه هللا صىل
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  ماذا وملاذا حرّف؟.و 
ء آقيم الهم مقرب إحيحم كموشه وناتتي دباري بفيو ويــدبر  نا�«فح� يسمعون كالم ّهللا من موىس 

  ):۱۹: ۱۸(تث  »الوهيم إت كال أرش أصونوا
. هكــذا »نبي أقيم لهم من أقرباء أخيهم كموىس وأضع كالمي يف فمه ل� يبلغهم جميع ما آمــره بــه«

ن بعد ما عقلوه وهــم يعلمــون، يحرفونــه تحريفــا مشــّوها كــ� يف الرتجمــة يسمعونه ثم يحرفونه م
  :۱۶۸۷العربية عن اصل يونا� 

) فقــد ۱۹( »أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كالمي يف فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به«
اإلرسائيلية،  حتى تنحرف هذه البشارة عن النبوة غ�»من وسط إخوتهم«إىل  »من أقرباء أخيهم«بدلت 

) وألن عيص تزوج بنت إســ�عيل وأولــد منهــا ۸: ۲۸تث «فأخيهم هنا هو عيص أخو يعقوب وك� يف 
ولدا ومن غ�ها آخرين، لذلك أصبح بنوا إس�عيل من عيص أقرباء بني عيص، إذا فأقرباء إخوة بني 

آله و عليه هللا صىلإرسائيل هم بنوا إس�عيل من عيص وقد بعث من بينهم محمد  
! وح� يسمعون كــالم ّهللا ١

و ليشمعيل شمعتيخا هينه برختي أوتو وهيفر� أوتوا وه�بتــي أوتــوا �ئــد مئــد شــنيم «من موىس 
  ):۲۰: ۱۷(التكوين  »عاسار نسيئيم يولد ونتتيو لغوى غادل

أنا أباركه كث�ا وأ�يه كث�ا وأرفع مقامه �حمد واثني عرشــ إمامــا و إلس�عيل سمعته (ابراهيم) ها «
  .»يلدهم إس�عيل واجعله امة كب�ة

و أما إســ�عيل «هكذا يسمعونه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، ك� يف نفس الرتجمة: 
  .»له أمة كب�ةفقد سمعت لك فيه. ها انا أباركه وأ�ره وأك�ه جدا اثني عرش رئيسا يلد وأجع

) كــ� ۹۲وحتى بحساب األعداد الــذي يعتمــدون عليــه، فانــه ( -وهو محّمد »�ئد مئد«فقد ترجموا 
  .٢رغم أن معناه كث� الحمد املعرب عنه بأحمد ومحمد! »أك�ه جدا«ترجموه ب  -)۹۲محمد (

الخو ميشود ميرصييم تقبصــم مــوف تقــربم محمــد � هنيه ه«و ح� يسمعون كالم ّهللا من هوشع: 
  ):۹:۶(هوشع  »لكسفام قيموش ي�اشم حوح باهاليهم

ها إنهم يرتحلون ألجل الخراب، فمرص تجمعهم، وموف تدفنهم، ومحمد لفضتهم والقراص يــرثهم، «
  .»والعوسج يستويل عىل أخبيتهم

محّمد، وكــ� نــرى يف مختلــف هكذا يسمعونه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون من هو 
  الرتاجم:

بيت األمــل  -األمكنة املرغوبة لفضتهم -يرث القريص نفائس فضتهم -و القراص يرث فضتهم الشهية«
آلـه و عليه هللا صىلمحرف� محمدا بهذه األربع مخافة عن أن تعني محمدا  »لفضتهم

! وح� يسمعون كالم ّهللا ٣
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  يف مواصفة عريضة ملحبوب وحيد له ويف النهاية: السالم عليهمن سلي�ن  
  ):۱۶: ۵(نشيد األنشاد  »حكو ممتقيم وكولو محمديم زه دودي وزه رعي بنت يرشاالم«
  .»يا بنات أورشليمفمه حلو وكله محمد هذا محبو� وهذا نارصي «

  .آله و عليه هللا صىلهكذا يسمعونه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون انه محمد الرسول  
حلقه حالوة وكله مشتهيات هذا حبيبي وهذا خلييل «ففي الرتّجمة التقليدية للتورات نجدها هكذا: 

  .١يا بنات أورشليم!
رســول «أوردنا قســ� منهــا يف كتابنــا  آله و عليه هللا صىلو هكذا نجد وف�ا من البشارات التوراتية بحق محّمد  

بــ� محرفــة لفظيــا او معنويــا مــن هــذا الفريــق الغريــق يف أنانيــات  »اإلســالم يف الكتــب الســ�وية
  العنرصيات.

ثُونَُهْم ِ�ــا فـَـتََح ّهللاُ َعلَــيُْكْم َو إِذا لَُقوا الَِّذيَن آَمنُوا قالُوا آَمنّا َو إِذا خَ  ال بَْعُضُهْم إِىل بَْعــٍض قــالُوا أَ تَُحــدِّ
وكُْم بِِه ِعنَْد َربُِّكْم أَ فَال تَْعِقلُوَن    .۷۶لِيَُحاجُّ

َو «قد تلمح اآلية أن هٔواء هم فرقة غ� متطرفة من هذه الفرقة العاملة املحرفة، فهم يراعون الجانب� 
َو إِذا َخــال بَْعُضــُهْم إِىل «�ا سمعنا من خرب محمــد والقــرآن يف التــوراة  »ِذيَن آَمنُوا قالُوا آَمنّاإِذا لَُقوا الَّ 
ثُونَُهمْ «: البعض الثا� املحرّف اللجوج، للبعض االّول »بَْعٍض قالُوا : »ِ�ا فَتََح ّهللاُ َعلَيُْكمْ «: املسلم� »أَ تَُحدِّ

وكُمْ «من هذه البشارات  أن تحــديثكم هــذا خــالف  »أَ فَال تَْعِقلـُـونَ «ملاذا � تٔونوا  »بِِه ِعنَْد َربُِّكمْ  لِيَُحاجُّ
  املصلحة الطائفية، وقد يبوء بالخسار يوم اآلخرة!.

  إخفاءها؟. -إذا -و ترى إذا كانت هذه البشارات فتحا ألهل التوراة، فل� ذا
، فتحا جانبيا وقتيا، ثم بعد آله و عليه هللا صىلد  إنها كانت لهم فتحا عىل الذين كفروا قبل مبعث الرسول محم

ٌق لـِـ� َمَعُهــْم َو كــانُوا «ما جاء دور الرسول املبرش به كفروا به:  َو لَّ� جاَءُهْم كِتاٌب ِمْن ِعنِْد ّهللاِ ُمَصدِّ
: ۲( »ا بِِه فَلَْعنـَـُة ّهللاِ َعــَىل الْكــاِفِرينَ ِمْن قَبُْل يَْستَْفتُِحوَن َعَىل الَِّذيَن كََفرُوا فَلَّ� جاَءُهْم ما َعرَفُوا كََفرُو 

۸۹.(  
تنديــدا بفريــق »أَ فَال تَْعِقلُونَ «هٔواء الح�قى يعتربون التحديث بهذا الفتح للذين آمنوا خالف العقل 

  .٢منهم غ� متطرف يحدث به لهم إذ ليسوا من املعاندين املتواطئ�
اىل الفريق السابق ذكرهم، السامع� كــالم ّهللا املحــرف� رجوعا لضم� الجمع  »َو إِذا لَُقوا«و قد يلمح 

له، أنهم كانوا ينافقون الفريق�: املسلم� واليهــود، مهــ� كــانوا أقــل تطرفــا مــن أقطــاب التحريــف 
  والتجديف، إذ هم يجّهلونهم �ا يحدثون للمسلم�.

  .۷۷لِنُوَن أَ َو ال يَْعلَُموَن أَنَّ ّهللاَ يَْعلَُم ما يُِرسُّوَن َو ما يُعْ 
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أَنَّ ّهللاَ «متجاهل� عن علم كتا� وعلم عقال�  »أَ َو ال يَْعلَُمونَ «أ فال يعقلون هم أوالء األنكاد املجاهيل 
ونَ  إذا لقوا الذين آمنوا؟ فسواء عليه يف حجاجه علــيهم »َو ما يُْعلِنُونَ «من بشارة وسواها »يَْعلَُم ما يُِرسُّ

وا، فح� الئونون �ا فتح لهم فانه يحــتج علــيهم يــوم القيامــة مــن فــتح أّرسوا ما فتح عليهم أم أعلن
عليهم، سواء أحاّجهم املٔونون به عند ربهم أم � يحاجوا، فال صلة بأصل هذه املحاجة الربانيــة لهــذا 

  اإلعالن، وال ملحاجة املٔون� إن علموا.
هو الفرع  -إذا -ذا حاجوهم به عند ربهم، فا�ّ ويكأن ّهللا اليعلم إال �ا علم املٔونون، وال يحاجهم إّال إ 

  وهٔواء وأوالء هم األصالء!.
فاّ� هو الذي فتح عليهم هذه البشارة، وهو الذي فرض عليهم إتّباع هذا النبي، فهل ينىس او يتناىس 

قهم يوم القيامة ما فتح عليهم؟ فهو يحتج إذا حدثوه به املسلم�! وال يحتج إذا � يحدثوا!. فيا لحم
  من عمق، ولعمقهم من حمق، كيف يجّهلون ّهللا مصلحية الحفاظ عىل الرسالة اإلرسائيلية يف زعمهم.

أَ فـَـال «و من أعجب العجاب أنهم يجّهلون غ� املعاندين منهم، املجاهرين بذلك الفتح للذين آمنــوا: 
ة، حاسب� أّال حجة ّ� عليهم وهم أنفسهم يحملون من الّالعقل ما ينفر منه الحمر املستنفر  »تَْعِقلُونَ 

  إّال أن يصارحوا املسلم� بذلك الفتح! فحقا إنهم أباقرة عباقرة!.
يُّوَن ال يَْعلَُموَن الِْكتاَب إِّال أَماِ�َّ َو إِْن ُهْم إِّال يَظُنُّوَن    .۷۸َو ِمنُْهْم أُمِّ

ة املعانــدة املســتكربة املحرفــة، هذه فرقة ثالثة إرسائيلية، جاهلة قاحلة مستضعفة، بعد األوىل العامل
والثانية املتعلمة املنافقة غ� املتطرفة، والويل كل الويل عىل األّول�، ثم اآلخرين حســب دركــات يف 

  تقص�اتهم، ثم املستضعفون القّح غ� املعاندين قد تدركهم رحمة من ّهللا.
ا قط اي كتاب، و� يسمعوا سمع هنا يعني عن معرفة الكتاب، سواء هٔواء الذين � يدرسو  »أميون«ف 

دارسون علوما غ� علم الكتاب، أو الذين درسوا ألفاظه وهم عن  ، أم الذين هم١املعرفة لعلم الكتاب
معانيه غافلون، وعن مغازيه جــاهلون، ومهــ� اختلفــت دركــات ثــالوث األميــة، ولكــنهم كلهــم قــد 

مــن األميــ�، إذ � تســبق لهــم معرفــة  -ككــل -يعتربون هنا من األمي�، وك� اعترب غ� أهل الكتــاب
يَِّ� أَ أَْسلَْمتُمْ  َو قُْل لِلَِّذينَ «كتابية:    ).۲۰: ۳( »أُوتُوا الِْكتاَب َو اْألُمِّ

ال يَْعلَُمــوَن الِْكتــاَب «فاألمية قد تكون مطلقة وأخرى نسبة، نسبة إىل علم الكتاب الرسايل بدرجاته، و
وم هنا، تعني هذه النسبية، فقد يكون بارعــا يف العلــوم التجريبيــة، ولكنــه فــارغ مــن العلــ »إِّال أَماِ�َّ 

من األمي�، ك� األمي الطليق منهم، مه� اختلفت مسئولياتهم حســب مختلــف  -إذا -الكتابية، فهو
  أمياتهم.

هي جمع أمنية، وهي البغية الخيالية املتهوسة التيواقع لها حقــا، فقــد  »ال يَْعلَُموَن الِْكتاَب إِّال أَماِ�َّ «
منيــات الفارغــة مــن عنــد أنفســهم أو يقرءون الكتــاب وهــم عــن معانيــه غــافلون، وهنــا مرســح األ 

                                                        
�� ا��ٓ��: إّن ا��ٔ�� ����ب ا�� ا��ٔم، اي ��  ا����م ������ ا������ج ������� �����ده ا�� أ�� ���� ا�����ي   ٩٢: ١.��ر ا������ ١

�� و�� ����ون ������ إ�� أ����، اي إ�ّ� ان ��� ��ج �� ��� ا�� �� ���ء و�� ����، �� �����ن ا����ب ا����ل �� ا����ء و�� ا������ 

�ّ� �َُ����نَ «���ء ����� و���ل ��� ان ��ا ���ب ا��ّ� و�����، �� �����ن إن ��ئ �� ا����ب ���ف �� �� ���  اي �� ���أ  »َو إِْن ُ�ْ� إِ

 ����� رؤاء�� �� ����� ���� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��� �� ����� ...
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املستكربين املحرف� الكلم عــن مواضــعه، فهــم حضــور عنــد األلفــاظ والقــراآت، غيّــب عــن املعــا� 
فــي� يتمنــون مــن معان،يســندون إىل علــم او أثــارة مــن علــم إّال »َو إِْن ُهــْم إِّال يَظُنُّــونَ «واملــرادات 

  ألنفسهم، أم تقاليد جاهلة عمياء.»أَماِ�َّ «
استثناء منقطع، حيث األما� أمام الكتاب ليس عل� بالكتاب يف وجه مــن الوجــوه،  »إِّال أَماِ�َّ «إذا ف 

يْطاُن إِّال ُغُروراً «فإن األما� هي من الشيطان:  تخيالت  -ككل -فهي »يَِعُدُهْم َو ُ�َنِّيِهْم َو ما يَِعُدُهُم الشَّ
  عن كتاب ّهللا وعن كل رشعة ّهللا!. بعيدة عن الواقع الحق وعن حق الواقع، بعيدة

إِّال «فالعلم الحجة من رشعة ّهللا، هو ب� علم عن اجتهاد سليم، ام علم عن تقليد سليم، ثم ال ثالــث 
  .»أَماِ�َّ َو إِْن ُهْم إِّال يَظُنُّونَ 

قــل و اليعني التقليد يف رشعة الحق التنازل عن كل عقل وعلم، إ�ا هو تفتيش عاقــل عــا� عمــن يع
�اما ويعلم رشعة الحق، عاملا عيل� أمينا عىل دينــه، صــادرا عــن رشعــة الــوحي الحــق، وواردا مــورد 

املستضــعف� الــذين «الحق. فاألمي الطليق الذي يجهل، ويجهل أنــه يجهــل دو�ــا تقصــ�، هــو مــن 
  .»اليجدون حيلة وال يهتدون سبيال فأولئك عىس هللا أن يعفو عنهم

ه وجهله، عليه ان يتعلم، او يتبع خطى من يعلم، دون ترّسل يف تقاليد جاهلة و األمي العارف بأميت
  عمياء، فهو مستضعف مقرص يف تقليده، مسئول عند ربه.

و األمي الذي هو عىل درب التعلّم، وال يقلّد إال في� ليس ليعلم، وا�ا يقلّد من يعلم وهو أم�، انــه 
  . ١عىل سبيل نجاة

  ثم الويل كل الويل هو للذين يستجهلون األمي� استح�را واستث�را استكبارا يف األرض.

                                                        
: �ٕ�ذا ��ن ��اء ا��ـ�ام �ـ� ا���ـ�د �ـ� ����ـ�ن ا���ـ�ب ا�ـ� ��ـ� ا��ـ��م ������� ا�� ��ل ر�� ����دق   ١٠٦: ١.�� ����� ���ن ا����دة ١

������� �� ������� �� ���� ��ـ� ا�ـ� ��ـ�ه ���ـ� ذ��ـ� �����ـ��� وا���ـ�ل �ـ� ���ـ����؟ و�ـ� �ـ�ام ا���ـ�د إ�ّـ� ���ا��ـ� ���ـ�ون 

 �� �� ��� ���اء ا����ل �� �������؟����ء�� ��ن �� ��� ��ٔو��� ا����ل �� �����

���ل: ��� ��ا��� و������� و��� ��ام ا����د و������� ��ق �� ��� و����� �� ���، ا�� �� ��� ا���وا ��ن ا��ّ� �� ذم ��ا��� 

� ���� وآ�� و��� ��ل  �������� ����ء�� ��� ذم ��ا���، وا�� �� ��� ا�����ا ���، ��ل: ��ّ� �� ذ�� �� ا�� ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ 

: ان ��ام ا����د ����ا �� ����ا ����ء�� �����ب ا���اح و��ٔ�� ا���ام وا���� و������ ا��ٔ���م �� و���� ��������ت وا������ت ا����م ����

وا���ا �� �� ����� وا�������ت، و������ ������� ا����� ا��ي ���ر��ن �� أد�����، وا��� إذا �����ا أزا��ا ���ق �� �����ا ���� 

�� �����ا �� �� ا��ال ����� و������ �� أ���� و������ ���ر��ن ا������ت وا���وا ����رف ������ ا�� أّن �� ��� �� ������� 

ا�� ��  ��� ���� �� ���ز ان ��ّ�ق ��� ا��ّ� و�� ��� ا������ ��� ا���� و��� ا��ّ� ����� ذ��� ��� ��ّ�وا �� �� ����ا و�� �� ����ا

���ز ���ل ���ه و�� ������ �� ������ و�� ا���� ��� ���� إ���� ��� �� �����وه، وو�� ����� ا���� ��ٔ����� �� ا�� ر��ل ا��ّ� 

(��� ا��ّ� ���� وآ�� و���) إذ ���� د����� أو�� �� ان ���� وأ��� �� ان �� ���� ��� و���� ��ام أ���� إذا ����ا �� ����ء�� 

وإ���ك �� ������ن ���� وان ��ن �ٕ����ح ا��ه ������، وا����  - ����� وا������ ا�����ة وا������ ��� ���م ا����� و��ا���ا���� ا

�� وا��� وا�ٕ����ن ��� �� �����ا �� وان ��ن ��ٕ�ذ��ل وا�ٕ����� ������، ��� ��ّ� �� ��ا��� ��� ��اء ا�����ء ��� ��� ا����د ا���� ذ�

 � ����� ������.ا��ّ� �������

��ٔ�� �� ��ن �� ا�����ء ����� ����� ����� ����� ������ ��� ��اه ����� ��ٔ�� ����ه �����ام أن ����وه وذ�� �� ���ن إ�� �� ��� 

 .����ء ا����� �� ������، �ٕ�ن �� ���� �� ا������ وا���ا�� ��ا�� ���� ����ء ا����� ��� �����ا ���� ��� ���� و�� ��ا�� ���
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يًال فََويٌْل لَُهْم ِمّ� فََويٌْل لِلَِّذيَن يَْكتُبُوَن الِْكتاَب بِأَيِْديِهْم ثُمَّ يَُقولُوَن هذا ِمْن ِعنِْد ّهللاِ لِيَْشَرتُوا بِِه َ�َناً قَلِ 
  .۷۹يِهْم َو َويٌْل لَُهْم ِمّ� يَْكِسبُوَن كَتَبَْت أَيْدِ 

وكل �ن الدنيا  »لِيَْشَرتُوا بِِه َ�َناً قَلِيًال «لقد جلسوا مجلس الترشيع بإنزال الكتاب، وتبديل بعضه ببعض 
يف ذلك االشرتاء قليل، فهم يكتبون الكتاب بأيديهم ك� يهوون ثم يقولون للبسطاء األمي� هــذا مــن 

  ية مكاسب دنيوية ماال ومناال فوباال عىل أية حال.عند ّهللا، بغ
إن ذلك هو أنحس دركات التحريف، حيث التحريفات املعنوية واأللفاظ باقيــة ك�هيــه، ليســت إال 

بفضــل ّهللا  -تخريفات لألمي� الجامدين، فأما الذين يتحرون عن حــق الــوحي والــوحي الحــق، فهــم
  ن تلكم التحريفات املعنوية، برتك هذه التقاليد العمياء.سوف يهتدون اىل الحق، متحلل� ع -ورحمته

أوالء أصــالء، وللمنــافق� »َويـْـٌل لَُهــمْ «و»ِمّ� كَتَبَْت أَيـْـِديِهمْ «أولئك الكاتب� الكتاب بأيديهم  »فََويٌْل لَُهمْ «
  من هذه املختلقات الزور!. فقد »ِمّ� يَْكِسبُونَ «التابع� لهم وسطاء، ولألمي� أتباعا 

ل�فعوا الشك بذلك للمستضــعف� مــن  -في� حرّفوا -آلـه و عليه هللا صىلعمدوا إىل التوراة فحرفوا صفة النبي  «
»اليهود

١.  
يكتب الكتاب إّال بأيديهم، ثم إذا كتب بــإمالء أم آالت كاتبــة  و� يك »بأيديهم«و ترى ما هو موقف 

  أخرى، فهّال يندد به إن كان تحريفا وتجديفا.
األيدي الجارحة، فل� يحلّق النهــي عــىل  -فقط -كافة القوات واآلالت الكاتبة، ال »بأيديهم«قد تعني 

حتى تجتث  »تُبُوَن الِْكتاَب بِأَيِْديِهمْ يَكْ «كافة املحاوالت يف تحريف الكتاب، فاألصلح األرصح األكفى هو 
كافة املحاوالت بأية قدرة من القدرات لتحريف الكتاب، تلزيقا له بوحي الكتاب، وتعليقا عىل كتاب 

  الوحي كأنه هو من الوحي.
أن كتب الكتاب � يكن بأيد ربانية ككتاب الــوحي، أم نقــال واستنســاخا  »بأيديهم«ثم ملحة أخرى يف 

وحي، بل بأيدي أنفسهم، بنفسياتهم وهوساتهم، أيا كانت تلك األيدي بقواتها، سواء يف ذلك لكتاب ال
الكتابات الخطية إمالئية وسواها، أم الكتابات الصوتية أو الصورية، أم كتابات عملية أنهــم يعملــون 

لبيــان أيــا قد يشمل كتب التقرير والعمــل وا »الكتاب«أع�لهم الشهوانية، متظاهرين أنها ربانية، ف 
  كان، ك� األيدي تشمل كافة القوات الكاتبة بآالتها متصلة ومنفصلة.

ََّخْذتُْم ِعنَْد ّهللاِ عَْهداً فَلـَـْن يُْخلِــَف ّهللاُ  نَا النّاُر إِّال أَيّاماً َمْعُدودًَة قُْل أَت َعْهــَدُه أَْم تَُقولـُـوَن َو قالُوا لَْن َ�َسَّ
  .۸۰َعَىل ّهللاِ ما ال تَْعلَُموَن 

أمنية فارغة خارقة التستقيم مع عدل ّهللا، وال مع اّي من األعراف املستقيمة، وال تتمىش مع التصور 
الصحيح يف حقيل العمل والجزاء، ان يحسبوا أنفسهم ناج� من العذاب العدل والجزاء الوفاق مه� 

  فعلوا وافتعلوا، الليشء إّال أنهم من بني إرسائيل!.
ون قد يحسبون أنفســهم نــاج� عــن العــذاب الليشــء إّال أنهــم يعتقــدون يف ك� وإخوانهم املسيحي

  عن لعنة الناموس!. -بصلبه ودخوله الجحيم -ثالوث االلوهية، وأن ربهم املسيح افتداهم
أمنيات جاهلة متجاهلة ميزان العدل الربا� يف عباده، يتمسك بها الذين يهوون الحريــة الكاملــة يف 

                                                        
 .ا����م ������ ا����� و��� ������� ��ٔ����� ا��� ���وا ... و�� ا���وي �� أ�� ���� ا�����   ٩٣: ١.��ر ا������ ١
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�سهم النار إّال أياما معدودة أم وال  كل النزوات الطائشة، وهم رغم كل هذه الشهوات والحيوانات يف
  �سهم أصال، ولن ...

إِّال أَيّامــاً « -وهم يستحقونها خالدين �ا كتبــوا وكســبوا -أن �سهم النار -يف حسبانهم -تحيل »لن«ف 
يام التي اجرتموا ما اجرتموه، أم يف اي عدد وعدد، عدد األيام التي عبدوا العجل، أم عدد األ  »َمْعُدودَةً 

  .١أي عدد يف حسبانهم
يف هذه األمنية الفارغة البعيدة؟ وطبعا كّال! فان اتخــذتم عنــد ّهللا عهــدا  »تُْم ِعنَْد ّهللاِ َعْهداً قُْل أَتََّخذْ «
وإ�ــا  »أَْم تَُقولُوَن َعــَىل ّهللاِ مــا ال تَْعلَُمــونَ «فلن �سكم النار إّال أياما معدودة  »فَلَْن يُْخلَِف ّهللاُ َعهَْدهُ «

  ما� وإن أنتم إّال تظنون.تتهوسون وتأملون دون أي سناد إّال ا
أحرار فــي� يعملــون  -إذا -هٔواء األنكاد األغباش األبقار اتخذوا عنرصيتهم حذرا عن خلود النار، فهم

بِالِْقْســِط إِنَّ الَِّذيَن يَْكُفرُوَن بآياِت ّهللاِ َو يَْقتُلُوَن النَِّبيَِّ� بَِغْ�ِ َحقٍّ َو يَْقتُلُوَن الَِّذيَن يَأُْمُروَن «�ا يأملون: 
نْيا َو اآلِْخــرَِة َو مــا لَُهــمْ  ُْهْم بَِعذاٍب أَلِيٍم. أُولِئَك الَّــِذيَن َحِبطـَـْت أَْع�لُُهــْم ِيف الــدُّ  ِمــْن ِمَن النّاِس فَبَرشِّ

يَن. أَ لَْم تََر إَِىل الَِّذيَن أُوتُوا نَِصيباً ِمَن الِْكتاِب يُْدَعْوَن إِىل كِتاِب ّهللاِ لِيَْحُكمَ  بَيْنَهُْم ثُمَّ يَتََوّىل فَِريٌق  ناِرصِ
اُر إِّال أَيّاماً َمْعُدوداٍت َو غَرَُّهْم ِيف ِديــ نَا النّ ِنِهْم مــا كــانُوا ِمنُْهْم َو ُهْم ُمْعرُِضوَن ذلَِك بِأَنَُّهْم قالُوا لَْن َ�َسَّ

  ).۲۴: ۳(»يَْفَرتُونَ 
نَا النّاُر إِّال ...«و يف  التحرقهم وهم داخلوها أياما معدودة، وإ�ا �سهم مسا تلميحة أن النار  »لَْن َ�َسَّ

دون دخول فيها وال إحراق، وكأن ذلك تنازل منهم يف استحقاق العذاب، وإال فهم شعب ّهللا املختــار 
  فال يعذبهم ّهللا مه� كفروا وعصوا وكذبوا بآيات ّهللا! والجواب كلمة واحدة:

  .۸۱ِه َخِطيئَتُُه فَأُولِئَك أَْصحاُب النّاِر ُهْم ِفيها خالُِدوَن بَىل َمْن كََسَب َسيِّئًَة َو أَحاطَْت بِ
لـَـيَْس «أيا كانوا من األمم، ملحدة أم مرشكة أم كتابية، هــودا أو نصــارى أم مســلم�، ف  »َمْن كََسَب «

ْد لَُه ِمْن ُدوِن ّهللاِ َولِي�ــا َو ال نَِصــ�اً. َو بِأَمانِيِّكُْم َو ال أَماِ�ِّ أَْهِل الِْكتاِب َمْن يَْعَمْل ُسوءاً يُْجَز بِِه َو ال يَجِ 
: ۴( »ِق�اً َمْن يَْعَمْل ِمَن الّصالِحاِت ِمْن ذَكٍَر أَْو أُنْثى َو ُهَو ُمٔوِمٌن فَأُولِئَك يَْدُخلُوَن الَْجنََّة َو ال يُظْلَُموَن نَ 

۱۲۴:(  
. فالخالدون هنا يف طاعة ۸۲حاُب الَْجنَِّة ُهْم ِفيها خالُِدوَن َو الَِّذيَن آَمنُوا َو َعِملُوا الّصالِحاِت أُولِئَك أَصْ 

ّهللا، هم الخالدون هناك يف رحمة ّهللا، والخالدون هنا يف معصية ّهللا، هم الخالدون هناك يف نقمة ّهللا 
  .»َو ال يُظْلَُموَن نَِق�اً «

، مهــ� عناهــا الخلــود يف الجنــة ألنهــا النهائية املقام يف النار -رغم ما يزعم -و اليعني الخلود يف النار
                                                        

ا��ج ��� �� ���� وا�� ���� وا�� ا����ر وا�� أ�ـ� �ـ��� �ـ� ����ـ� �ـ�ل: ا����ـ� ��ـ�د ���ـ� ����ـ��ا  -٨٤: ١.ا��ر ا�����ر ١

�ـ� �����ـ� ���ـ� �ـ�س وأ�ـ�روا إ�ـ� ا���ـ� ا���� ��� ا��ّ� ���� وآ�� و��� �����ا: �� ����� ا���ر ا�� أ���� ���ودات و���ا أر���� ����، 

�� و��� وأ����� ��ـ�ل ر�ـ�ل ا��ّـ� (�ـ�ّ� ا��ّـ� ���ـ� وآ�ـ� و�ـ��) ورد �ـ�ه ��ـ� رؤ�ـ��: �ـ���� �ـ� أ�ـ�� ���ـ�ون  ��ّ� ا��ّ� ���� وآ

��� �� ز�� �� ا�ـ�� ��ـ� ����ون ���� �� ������ ���� ان ��ء ا��ّ� ����� أ��ا، ����� أ���� ��ه ا��ٓ��، وا��ج ���� �� ا���د ا�� �

 (��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و���).

���� و �� ����� ا���� �� ا��ٓ�� ��ل ��ل ��� إ��ا���: �� ����� ا���ر و�� ���ب إ�� ا��ٔ��م ا����ودات ا��� ����� ���� ا���� ��د ا��ّ� �

 �� �� ���� ���: ا���َ�ْ��ُْ� ِ�ْ�َ� ا��ِّ� َ�ْ��اً ....
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ولكن النار هي جــزاء وفــاق، فعــىل قــدر الكفــر والعصــيان يكــون  »َعطاًء َغْ�َ َمْجُذوذٍ «حسب القرآن 
الخلود يف النار، وحتى اآلبدين يف النار يفنون يوما ما بفناء النار بعد ما ذاقوا وبال أمرهم قدره، وقد 

  لنار كرارا وتكرارا.فصلنا البحث حول مدى الخلود يف ا
َو «هو الكسب القاصد العامد املعاند، دون الجاهل القارص، أو املضطر غ� العامد، ثم  »كََسَب َسيِّئَةً «

رشط ثان يكّمل أهلية الخلود يف النار، وإحاطة الخطيئة التي هي مــن خلفيــات »أَحاطَْت بِِه َخِطيئَتُهُ 
 -يئة وهي الحالة الرديئة املخلّفة عن السيئة البائتــةحيث الخط -السيئة التي استمرت و� يتب عنها

إىل قلبه أو قالبه  -إذا -إنها تعم الخطايا العقائدية والعملية حيث يصبح امليسء خطيئة كله، فال منفذ
من نور، بل أصبح كله نارا، واليشءيحيط باليشء من جميع جهاته إّال بعد أن يكون سابغا غ� قالص، 

  .»فَأُولِئَك أَْصحاُب النّاِر ُهْم ِفيها خالُِدونَ «وزائدا غ� ناقص! 
فال يرون نــارا وال »الَِّذيَن آَمنُوا َو َعِملُوا الّصالِحاِت أُولِئَك أَْصحاُب الَْجنَِّة ُهْم فِيها خالُِدونَ «ثم يقابلهم 
  �سهم النار.

عــوان بــ� الجنــة  -اإذ -و من ثم بينه� عوان، الأنه أحاطت به خطيئة، وال أحاطت به طاعته، فهــم
  إ�ان وعمل اإل�ان، فآخر مص�هم الجنة. -عند موتهم -والنار، وح� يبقى لهم

إِْن تَْجتَِنبُوا كَبائَِر ما «هنا تعني أية سيئة وإن كانت صغ�ة؟ والصغ�ة تكّفر برتك الكب�ة:  »سيئة«أ ترى 
ْر َعنُْكْم َسيِّئاتُِكْم َو نُدْ    )۳۱: ۴( »ِخلُْكْم ُمْدَخًال كَِر�اً تُنَْهْوَن َعنُْه نَُكفِّ

  أحاطت به خطيئته، واين خلود النار؟ -إذا -ثم والكب�ة يعفى عنها بالتوبة، أم وأخ�ا بالشفاعة، فأين
الشوط القريب يف هذه السفرة النكدة يعني من السيئة أمثــال الرشــك بــاّ� والتكــذيب بآيــات ّهللا، 

آت العظيمة! وقد  التي هي من خلفيات تلك الىس»أَحاطَْت بِِه َخِطيئَتُهُ «، فمن ثّم ١وتحريف كتاب هللاّ 
يِّئاِت َجزاُء َسيِّئٍَة ِ�ِثْلِهــا َو تـَـرَْهُقُهْم «: »آت الىس«ب  يعرب عن هذه الحيطة الخليفة َو الَِّذيَن كََسبُوا السَّ

ا أُْغِشيَْت ُوُجوُههُْم قِطَعاً ِمَن اللَّيِْل ُمظْلِ�ً أُولِئَك أَْصحاُب  النّاِر ُهْم  ِذلٌَّة ما لَُهْم ِمَن ّهللاِ ِمْن عاِصٍم كَأَ�َّ
) خلــودا بخلــود وعــىل قــدره وأثــره، حيــث أغشــيت كــل وجــوههم الظــاهرة ۲۷: ۱۰( »ِفيها خالُِدونَ 

يِّئاِت إِّال ما كانُوا يَْعَملُونَ «آت:  والباطنة بظل�ت الىس   ).۸۴: ۲۸(»فَال يُْجزَى الَِّذيَن َعِملُوا السَّ
ثم أشواط أخرى يف سيئات أخرى مه� كانت صغ�ة، حيث اإلرصار فيها دون توبة يجــر أصــحابها إىل 

آت الكب�ة التي تخلّف إحاطة الخطيئة، ســدا ملنافــذ  سيئات كربى حتى ينتهي امليسء إىل تلكم الىس
  النور والتوبة.

فعىل أية حال ليست كل سيئة بالتي تخلّد يف النار، إ�ا هي التي تخلـّـف إحاطــة الخطيئــة، فيمــوت 
  .»النّاِر ُهْم ِفيها خالُِدونَ أُولئَِك أَْصحاُب «صاحبها محاطا بالخطيئة عقائديا وعمليا، فطبعا 

أّما شابه، تلميحــة إىل حالــة اقرتافهــا، أنهــا اجــرتاح لهــا  »اقرتف -أو -عمل«دون  »كََسَب َسيِّئَةً «ثم ويف 
بالتذاذ واستساغة كأنها من مكاسب الحياة، فلو كانت كريهة يف قياسه ملا اجرتحها متحمسا حريصــا، 

تيها كارها أو مكرها أم غافال ثم يتوب عنها، ويلــوذ إىل كنــف ثم وما تركها تحيط به خطيئة، فكان يأ 

                                                        
���ل: �� ���� ا��ّ� �� ا���ر ا��  ������ا����م�� ا������ ���� ���� �� ا�� أ�� ���� ��ل ���� ���� �� ����   ٩٣: ١.��ر ا������ ١

 ا�� ا���� وا����د وا�� ا����ل وا���ك.
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  يتخلص عن تبعتها، وهي إحاطة الخطيئة به، حيث � تغلق عليه منافذ التوبة. -إذا -غ�ها، فهو
 »َو أَحاطـَـْت بـِـِه َخِطيئَتـُـهُ «فذلك هو التعب� الصحيح الفصيح عن حالة امليسء يف هــذه الســيئة، كــ� 

عن هذه السيئة، التي تخلــف إحاطــة  -صغ�ة وكب�ة -آت نتان تخرجان سائر الىستفرسها، ملحتان اث
  !»َو ال يُنَبِّئَُك ِمثُْل َخِب�ٍ «الخطيئة 

  ] ۸۳اىل  ۳۹]سورة البقرة : اآليات  
ي الُْقــْر� َو الْيَتــامى َو َو إِذْ أََخْذنا ِميثــاَق بَِنــي إِْرسائِيــَل ال تَْعبُــُدوَن إِالَّ ّهللاَ َو بِالْوالـِـَديِْن إِْحســاناً َو ذِ 

كــاَة ثـُـمَّ تـَـَولَّيْتُْم إِالّ قَلـِـيالً ِمــنُْكمْ  ــالَة َو آتـُـوا الزَّ  َو أَنـْـتُْم الَْمساكِِ� َو قُولُوا لِلنّاِس ُحْســناً َو أَقِيُمــوا الصَّ
أَنُْفَسُكْم ِمْن ِديارِكُْم ثُمَّ أَقَْررْتُْم  ) َو إِذْ أََخْذنا ِميثاقَُكْم ال تَْسِفُكوَن ِدماَءكُْم َو ال تُْخرُِجونَ ۸۳ُمْعرُِضوَن (

) ثُمَّ أَنْتُْم هٔوالِء تَْقتُلُوَن أَنُْفَسُكْم َو تُْخرُِجوَن فَِريقاً ِمنُْكْم ِمْن ِديــارِِهْم تَظــاَهرُوَن ۸۴َو أَنْتُْم تَْشَهُدوَن (
ُدوُهْم َو ُهَو ُمَحرٌَّم َعلَيُْكْم إِْخراُجُهْم أَ فَتُٔوِمنُوَن بِبَْعِض َعلَيِْهْم بِاْإلِثِْم َو الُْعْدواِن َو إِْن يَأْتُوكُْم أُسارى تُفا

نْيا َو يـَـْوَم الْ  ِقياَمــِة الِْكتاِب َو تَْكُفُروَن بِبَْعٍض فَ� َجزاُء َمْن يَْفَعُل ذلَِك ِمــنُْكْم إِالّ ِخــزٌْي ِيف الَْحيــاِة الــدُّ
نْيا بِاآلِْخرَِة فَال ۸۵بِغاِفٍل َعّ� تَْعَملُوَن ( يُرَدُّوَن إِىل أََشدِّ الَْعذاِب َو َما هللاُّ  ) أُولِئَك الَِّذيَن اْشَرتَُوا الَْحياَة الدُّ

ُف َعنُْهُم الَْعذاُب َو ال ُهْم يُنَْرصُوَن ( يْنا ِمْن بَْعــِدِه بِالرُُّســِل َو ۸۶يَُخفَّ ) َو لََقْد آتَيْنا ُموَىس الِْكتاَب َو قَفَّ
َمْريََم الْبَيِّناِت َو أَيَّْدناُه بـِـرُوحِ الُْقــُدِس أَ فَُكلَّــ� جــاءَكُْم رَُســوٌل ِ�ــا ال تَْهــوى أَنُْفُســُكُم  آتَيْنا ِعيَىس ابْنَ 

بْتُْم َو فَِريقاً تَْقتُلُوَن( ا ) َو قالُوا قُلُوبُنا ُغلٌْف بـَـْل لََعــنَُهُم ّهللاُ بُِكْفــرِِهْم فََقلِــيالً مــ۸۷اْستَكَْربْتُْم فََفِريقاً كَذَّ
ٌق لِ� َمَعُهْم َو كــانُوا ِمــْن قَبـْـُل يَْســتَْفتُِحوَن َعــَىل ۸۸ئُوِمنُوَن ( ) َو لَّ� جاَءُهْم كِتاٌب ِمْن ِعنِْد ّهللاِ ُمَصدِّ

بـِـِه أَنُْفَســُهْم ) بِئَْسَ� اْشَرتَْوا ۸۹الَِّذيَن كََفرُوا فَلَّ� جاَءُهْم ما َعرَفُوا كََفرُوا بِِه فَلَْعنَُة ّهللاِ َعَىل الْكاِفِريَن (
ٍب َعىل َغَضٍب َو أَْن يَْكُفرُوا ِ�ا أَنْزََل ّهللاُ بَْغياً أَْن يُنَزَِّل ّهللاُ ِمْن فَْضلِِه َعىل َمْن يَشاُء ِمْن ِعباِدِه فَبأو بَِغضَ 

ِمُن ِ�ا أُنْزَِل َعلَيْنا َو يَْكُفــرُوَن ِ�ــا ) َو إِذا قِيَل لَُهْم آِمنُوا ِ�ا أَنْزََل ّهللاُ قالُوا نُؤ ۹۰لِلْكاِفِريَن َعذاٌب ُمِهٌ� (
ْم ُمــٔومِ  قاً لِ� َمَعُهْم قُْل فَلَِم تَْقتُلُوَن أَنِْبياَء ّهللاِ ِمْن قَبُْل إِْن كُنْتُ ) َو لََقــْد ۹۱نَِ� (َوراَءُه َو ُهَو الَْحقُّ ُمَصدِّ

) َو إِذْ أََخْذنا ِميثاقَُكْم َو رَفَْعنا ۹۲بَْعِدِه َو أَنْتُْم ظالُِموَن ( جاءَكُْم ُموىس بِالْبَيِّناِت ثُمَّ اتََّخْذتُُم الِْعْجَل ِمنْ 
بـُـوا ِيف قُلُــوبِِهُم الْ  ِعْجــَل فَْوقَُكُم الطُّوَر ُخُذوا ما آتَيْناكُْم بُِقوٍَّة َو اْســَمُعوا قــالُوا َســِمْعنا َو َعَصــيْنا َو أُْرشِ

  )۹۳إِ�انُُكْم إِْن كُنْتُْم ُمٔوِمِنَ� ( بُِكْفرِِهْم قُْل بِئَْس� يَأُْمُركُْم بِهِ 
هنا عرض لعرشة كاملة من املواثيق أمرا ونهيا، التــي نقضــوها كلهــا وهــم يعتربونهــا مــن النــواميس 
األحكامية األصيلة يف الرشعة التوراتية، ثم عرض آخر إلرسال الرسل إليهم تــرتى، اســتكبارا أمــام مــن 

 -بــالقرآن وهــم عرفــوه مــن قبــل اســتفتاحا -يف النهايــة -وتكــذيباالتهواه أنفسهم تكذيبا لهم وقتال، 
عىل املرشك�، بحجة اختصاص إ�انهم �ا نــزل علــيهم فقــط وقــد كفــروا بــه وقتلــوا  -�ستقبل نزوله

  أنبياءهم من قبل، ك� اتخذوا العجل أمام موىس.
 َو بِالْوالـِـَديِْن إِْحســاناً َو ِذي الُْقــْر� َو الْيَتــامى َو َو إِذْ أََخْذنا ِميثــاَق بَِنــي إِْرسائِيــَل ال تَْعبُــُدوَن إِالَّ هللاَّ 

كــاَة ثـُـمَّ تـَـَولَّيْتُْم إِّال قَلـِـيًال ِمــنُْكمْ  ــالَة َو آتـُـوا الزَّ  َو أَنـْـتُْم الَْمساكِِ� َو قُولُوا لِلنّاِس ُحْســناً َو أَقِيُمــوا الصَّ
وتــذكر هنــا بنــود امليثــاق »النــاموس«فيها بصيغة . ميثاق يف رشعة التوراة عليهم، مذكور ۸۳ُمْعرُِضوَن 

  تقد�ا لألهم فاألهم:
أمر بصيغة اإلخبار، تأكيدا أكيدا عىل تطبيقه وكأنه واقع قبلــه، مــ� يــوحي أّال  »(ال تَْعبُُدوَن إِالَّ هللاَّ  ۱

زّودة بحكــم مــرد لهــا، مــ بديل عنه وال عذر يف تركه، فك� ّهللا واقع المرد له، كذلك عبــادة ّهللا واقعــه
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  الفطرة والعقل وكّل األعراف املصّدقة بوجود ّهللا.
تنازال عن أكيد األمر اىل مرحلة ثانية، ك� واإلحسان  »تحسنون بالوالدين«دون  »(َو بِالْوالَِديِْن إِْحساناً  ۲

هنــا أن تحرم اإلساءة إليه�، بل الفــرض  -فقط -بالوالدين ليس فرضه إّال بعد فرض عبادة ّهللا، وليس
  واجب اإلحسان به� يف كافة االتصاالت واالنفصاالت الحيوية، روحية ومادية.

مرحلة ثالثة من الفرض عىل اختالف مراتب هذه الــثالث،  »(َو ِذي الُْقْر� َو الْيَتامى َو الَْمساكِ�ِ  ۵ -۳
 الوالدين، وكــ� يف »إحسانا«فاإلحسان بهٔواء يأ� يف ظل اإلحسان بالوالدين، لتأخره عنه، ودمجهم يف 

  اإلحسان بالوالدين كان مدمجا يف ظل عبادة ّهللا، وكل هذه من فروع عبادة ّهللا.
وكــذلك اليتــامى  »َو أُولُوا اْألَْرحاِم بَْعُضُهْم أَْوىل بِبَْعٍض ِيف كِتاِب هللاِّ «يف نفسها درجات  »ذي القر�«ثم و

  واملساك�، األيتم منهم واألسوء حاال ومسكنة.
  قرب األيتم األسكن، هو أوجب ممن سواه، وعىل هذا القياس دو�ا فوىض جزاف.فاأل 

مرحلة سادسة من واجب الحســن واإلحســان تجــاه الخــالق والخلــق، فانــه  »(َو قُولُوا لِلنّاِس ُحْسناً  ۶
»يعني الناس كلهم«

هنا إّال  »قولوا«تفرض حسن العرشة العملية باألولوية القطعية، وليس  »قولوا«ف  ١
تفرض خــالص اإلحســان وكأنــه تجّســد للحســن، »حسنا«دون »حسنا«بيانا ألقل الواجب تجاه الناس، و

بطة كــّل مبالغة بليغة يف الحد املفروض من حسن العرشة قوليــة وعمليــة مــع النــاس، كضــابطة ضــا
ادُْع «: »َجزاُء َسيِّئٍَة َسيِّئٌَة ِمثْلُها«ف »إِالَّ الَِّذيَن ظَلَُموا ِمنُْهمْ «التخلفات الخلقية يف عرشة الناس كل الناس 

لَُم ِ�َــْن َضــلَّ إِىل َسِبيِل َربَِّك بِالِْحْكَمِة َو الَْمْوِعظَِة الَْحَسنَِة َو جاِدلُْهْم بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهَو أَعْ 
َو ال تُجاِدلُوا أَْهَل الِْكتاِب إِّال بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن إِالَّ الَّــِذيَن ظَلَُمــوا « -»َعْن َسِبيلِِه َو ُهَو أَْعلَُم بِالُْمْهتَِدينَ 

  .»ِمنُْهمْ 
حســن  فالضابطة السارية الجارية كأصل أّويل يف عرشة الناس هي الحسن، بل ومعاقبة الظامل� أيضا

بالناس، بل وحسن بالظامل� أيضا لــ� يرتــدعوا، أم ينتهــوا شــاءوا أم أبــوا، ولــ� يخفــف عــنهم يــوم 
  الحساب!.

»قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقال فيكم«ف 
»إّال خ�ا حتى تعلموا ما هو و التقولوا« ٢

اتقــوا «ف  ٣
»ّهللا وال تحملوا الناس عىل أكتافكم ...

للناس كلهم مٔونهم ومخالفهم، أما املٔونون فيبسط لهم «. أجل ٤
وجهه، وأما املخالفون فيكلمهم باملداراة الجتذابهم إىل اإل�ان فان ييأس من ذلك يكف رشورهم عن 

                                                        
 �� ا��ٓ��: ... ����ما ����ا��ج ا������ �� ��� ا�����ن �� ��� �� أ�� ����   - ٨٥: ١.ا��ر ا�����ر ١

 
 �� ا��ٓ�� ... ������ا����م�� ا��ل ا����� �����ده ا�� ���� �� ز�� �� أ�� ����   ٩٤: ١.��ر ا������ ٢

 
 �� ا��ٓ�� ... ا����م ����.��� �����ده ا�� ���و�� �� ���ر �� أ�� ��� ا��ّ�  ٣

 
 �� �����: َو �ُ��ُ�ا �ِ��ّ�ِس ُ�ْ���ً.��ل ����� ���ل: ان ا��ّ� ���ل  ا����م ����.�� ����� ا������ �� ��� ا��ّ� �� ���ن �� أ�� ��� ا��ّ�  ٤
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»نفسه وعن إخوانهم ...
»ال تدع النصيحة يف كل حال«ف  ١

٢.  
فاملٔون حسن ومحسن أيا كان وأيان، يصلح وال يفسد يف كل مجــاالت العرشــة الحيويــة، فكــل قولــه 

وكل نيته وعقيدته حسنة، فهو يف نفسه جنة التبوء إىل نار حتى يالقي ربه  »حسن«عله وكل ف »حسن«
  يف دار القرار.

ثم حسن القول يعم الدعوة الحسنى، واألمر والنهي بالحسنى، وسائر العرشة القولية بالحسنى، ول� 
  يخلق املٔون حسن الحب بحسن القول للناس وحسن املعاملة والعرشة معهم.

كاَة ... (وَ  ۸و ۷ الَة َو آتُوا الزَّ بأفضــل  »ال تَْعبُــُدوَن إِالَّ هللاَّ «هنا إقام الصالة عبارة أخرى عن  »أَقِيُموا الصَّ
. ك� ٣مصاديقها وقد تعني إقام الصالة في� عنت إقام الصلوة عىل محمد وآله، وهي من إ�ام الصالة

وإيتاء الزكوة عبارة أخرى عن كل مراحل اإلحسان روحيا وماديــا، حيــث الزكــوة تعــم زكــوة األرواح 
»و هي زكوة املال والجاه وقوة البدن«وال األحوال إىل زكوة األبدان واألم

٤.  
  .۸۳تََولَّيْتُْم إِّال قَلِيًال ِمنُْكْم َو أَنْتُْم ُمْعرُِضوَن  ثُمَّ 

  .»معرضون«املتولون »و أنتم«إذ أقبلوا إليها  »إِّال قَلِيًال ِمنُْكمْ «عن كل هذه الث�ن أم بعضها  »توليتم«
ْم ِمــْن ِديــارِكُْم ثـُـمَّ أَقـْـَررْتُْم َو أَنـْـتُْم َو إِذْ أََخــْذنا ِميثــاقَُكْم ال تَْســِفُكوَن ِدمــاءَكُْم َو ال تُْخرُِجــوَن أَنُْفَســكُ 

  .۸۴تَْشَهُدوَن 
ألن  »ال تَْسِفُكوَن ِدمــاءَكُمْ «هنا تكملة للعرشة ناموسا أحكاميا للرشيعة، حرمة الدماء واألموال:  ۱۰ -۹

سفك دم أخيك هو سفك لدمك نفسك، فإن نفسه نفسك ونفسك نفســه، فكــ� يحــرم عليــك ســفك 

                                                        
و����ا ����س ����، ��ل: ... �ـ� �ـ�ل: ان �ـ�اراة  ا��ـ��م ������ل ��ل ا���دق   ا����م ������ ا��ٔ��م ا�����ي   ١٢٢: ١.����� ا�����ن ١

 ا��اء ا��ّ� �� أ��� ���� ا���ء ��� ���� وإ��ا��، ��ن ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��� �� �����، إذن ا���ٔذن ���ـ� ��ـ� ا��ّـ�

�� و���): ��� أ�� ا�����ة ا����ا ��، ���� د�� أ���� و��� �� و��� ���ـ� �ـ�ج �� أ�� ���ل ���ل ر��ل ا��ّ� (��ّ� ا��ّ� ���� وآ

���� ����� �� ر��ل ا��ّ� (��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و���): ��� ��� �� ��� و���� ��� �� ا���� �� ����؟ ���ل ر��ل ا��ّ� (��ّ� ا��ّـ� 

 �م ا������ �� ���م ا���ء ��ه.���� وآ�� و���) �� ���� �� ����اء ان �� ا���س ��� ا��ّ� �

 
 : ��ل ا��ّ�: َو �ُ��ُ�ا �ِ��ّ�ِس ُ�ْ���ً.ا����م ����.��ر ا������ �� ����ح ا������ ��ل ا���دق  ٢

 
�ٕ����م ر����� و���د�� و��� ��ا����� وأداء ������ ا��� إذا �� �ّ� �� �� ��� �� ا���� ا���� ا����ة  ١١١: ١.����� ���ن ا����دة ٣

أ ��رون �� ��� ا����ق؟ �� ا������ ������ة ��� ���� و��� وآ���� ���ات ا��ّ� ����� ������  ا����م ����������� رب ا������، و(��ل  

 ّ��ر ���� ا��ّ� �����.��� ا������د ��ٔ��� أ��� ���ة ا��ّ� وا��ّ�ام ����ق ا��ّ� وا��

 : وأ����ا ا����ة ��� ���� وآ�� ��� ا��ال ����� ور���� و����� ور���� و������ ا������ �������.ا����م ������ل  

 
��ل: وآ��ا ا����ة �� ا��ـ�ل وا��ـ�ه و�ـ�ة ا��ـ�ن، ��ـ� ا��ـ�ل ��ا�ـ�ت  ا����م ������ ����� ا����م ا�����ي   ١٢٢: ١.����� ا�����ن ٤

و�����ة ����ـ� أخ �ـ� �ـ� إ��ا�� ا������، و�� ا���ه إ������ ا�� �� �������ن ��� ������ �� ��ا���� ا����ددة �� ��ور��، 

��� ���ره او ���� �� ���اء او ���� و�� ������ و�� ���ث �� ����� ��� ���� ���� ����� و����� و����� ��� ���� ا������ 

 وأ�� �� ذ�� ��� ����� ���ا��ت ���� وآ�� ا������ وان ا��ّ� ���� أ����� و������� ���ا���� ��� و��ا��� �� أ��ا���.
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محرمة أخرى غ� مهدورة الدم، اليحل سفكه، وكذلك إخراج أنفسكم من ديــاركم دمك، كذلك نفس 
  بنفس النمط، فان حرمة مال املسلم كحرمة دمه.

ثم يف واجهة أخرى إن قتل نفس الغ� وإخراجها من ديارها يخلف نفس القتــل واإلخــراج ألنفســكم 
  منهية مه� اختلفت.لها أبعاد ثالثة كلها  »ال تقتلون وال تخرجون«قصاصا وجزاء، ف 

  تلك عرشة كاملة تولوا عنها وهم معرضون:
ثِْم َو الُْعْدواِن ثُمَّ أَنْتُْم هٔوالِء تَْقتُلُوَن أَنُْفَسُكْم َو تُْخرُِجوَن فَِريقاً ِمنُْكْم ِمْن ِديارِِهْم تَظاَهرُوَن َعلَيِْهْم بِاْإلِ 

ٌم َعلـَـيُْكْم إِْخــراُجُهْم أَ فَتُٔوِمنـُـوَن بـِـبَْعِض الِْكتــاِب َو تَكُْفــُروَن َو إِْن يَأْتُوكُْم أُسارى تُفاُدوُهْم َو ُهَو ُمَحــرَّ 
نْيا َو يَْوَم الِْقياَمِة يُرَدُّوَن إِىل  أََشدِّ الَْعذاِب بِبَْعٍض فَ� َجزاُء َمْن يَْفَعُل ذلَِك ِمنُْكْم إِّال ِخزٌْي ِيف الَْحياِة الدُّ

  .۸۵َملُوَن َو َما ّهللاُ بِغاِفٍل َعّ� تَعْ 
  لغائبه، فكيف يجتمعان والحضور يف الخطاب هنا هم الغيب؟ »هٔواء«لحارض الخطاب و »أنتم«

شعب إرسائيل املتمثــل يف الحــارضين زمــن الخطــاب، وهــٔواء هــم الســابقون مــنهم  »أنتم«قد يعني 
 القاتلون أنفسهم واملخرجــون، دمجــا للحضــور يف الغيــب ألنهــم نفــس الــنمط، ولهــم نفــس الخلــق

مأخوذين بنفس املأخذ، ألنهم سلسلة موصولة في� كــانوا يفتعلــون، وال أقــل أنهــم كــانوا �ــا فعلــوا 
  راض�، والرايض بفعل قوم كالداخل فيه معهم.

  هنا كمنادى تكرار منبّها لهٔواء الح�قي أم كإشارة إليهم تأكيدا لصدور الجر�ة منهم. »هٔواء«أم إن 
لعهد، قبيل غلبة اإلسالم عىل قبييل األوس والخزرج، فقد كانوا كلهم و اآلية تتحدث عن واقع قريب ا

أحياء ثالثة، مرتبطة بعهود، كّل مع كّل من حيــي الرشــك، فبنــوا  -وقتئذ -مرشك�، ويهود املدينة هم
قينقاع وبنو النض� ه� حلفاء الخزرج، وبنو قريظة هــم حلفــاء األوس، فكانــت الحــرب إذا نشــبت 

يق من اليهــود مــع حلفــاءه املـرشـك� ضــد آخــرين ومعهــم يهــود آخــرون، فيقتــل بينهم قاتل كل فر
اليهودي مثله ك� يقتل املرشك دو�ا �ييز �سكا باألحالف، وتناسيا لحلف ّهللا وميثاقه الذي واثقهم 

  به.
ك� وكانوا يخرجون فريقا منهم من ديارهم إذا غلــب فــريقهم، نهبــا ألمــوالهم وســبيا لفريــق مــنهم 

ك� تتظاهرون عىل خلطاءهم املرشك�، وهذا  »تَظاَهُروَن َعلَيِْهْم بِاْإلِثِْم َو الُْعْدوانِ «مع عدوهم  حلفاء
  خالف نص امليثاق يف ناموس التوراة.

دافع� الفدية عنهم حتى تستلموهم وتحرروهم، وفقا لنص  »َو إِْن يَأْتُوكُْم أُسارى تُفادُوُهمْ «و من ثم 
فكيف الجمع ب� قتالهم وقتلهم وإخراجهم وأرسهم،  »َو ُمَحرٌَّم َعلَيْكُْم إِْخراُجهُمْ َو هُ «آخر من التوراة 
فتقــاتلونهم وتخرجــونهم مــن »َو تَْكُفرُوَن بِبَْعٍض «فتفادونهم »أَ فَتُٔوِمنُوَن بِبَْعِض الِْكتاِب «وب� مفاداتهم 

  ديارهم وتأرسونهم؟.
  والجملة الخربية خربها. »محرمّ «ّرس ب هنا إّما ضم� شأن، أو مبتدء مبهم مف »هو«و 

نْيا«النقض لرشعة امليثاق التورا�  »فَ� َجزاُء َمْن يَْفَعُل ذلَِك « أن تقاتلوهم  »ِمنُْكْم إِّال ِخزٌْي ِيف الَْحياِة الدُّ
من أشد العصيان  ألن ذلك »َو يَْوَم الِْقياَمِة يُرَدُّوَن إِىل أََشدِّ الَْعذاِب «إخوانكم لصالح أعداءكم املرشك� 

خالف ما أنتم تزعمون. ول� يلفت أنظار املسلم� إىل أهمية »َو َما ّهللاُ بِغاِفٍل َعّ� تَْعَملُونَ «لرشعة ّهللا 
  ذلك املحظور، دون اختصاص باليهود، يخاطبهم:

ُف َعنُْهُم ا نْيا بِاآلِْخرَِة فَال يَُخفَّ   .۸۶لَْعذاُب َو ال ُهْم يُنَْرصُوَن أُولِئَك الَِّذيَن اْشَرتَُوا الَْحياَة الدُّ
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إعالن صارخ يف هذه اإلذاعة القرآنية يحذر املسلم� عن مثل ما افتعله اليهود، كيال يحــارب بعضــهم 
  بعضا لصالح الكافرين.

خطة تقليدية لعينة إرسائيلية يف إمساك عصيهم من أوساطها، انض�ما إىل املعسكرات املتطاحنة كلها 
املادية ومغا�هم عىل أية حال، نقضــا مليثــاق ّهللا الــذي واثقهــم بــه، وتحكــي�  حيطة عىل مصالحهم

مليثاقهم مع أعداء ّهللا، مصلحة وقائية وقتية، تجعل رشعتهم عىل هامشها، أم رفضا لها عجالــة حتــى 
  يربحوا املرسح، اشرتاء للحياة الدنيا باآلخرة!.

  دنيا فهم مالكوها؟ وذلك بيع ما�لك!.و ترى اآلخرة كانت مملوكة لهم حتى يشرتوا بها ال
لكّل من املكلف� نصيب مقّدر من نعيم اآلخرة إن عمل لها، فالذي اليعمل لها كأنه باعها حيث بطل 

اللََة بِالُْهدى فَ� َربَِحْت تِجاَرتُُهمْ «عىل نفسه استبداال بها نعيم الدنيا، و   .»الَِّذيَن اْشَرتَُوا الضَّ
ُف َعنْ « إذ ال نارص يومئــذ إّال »َو ال ُهْم يُنَْرصُونَ «يف تجارتهم الخارسة من خسارهم  »ُهُم الَْعذاُب فَال يَُخفَّ

  ّهللا وليس �خفف العذاب.
الرُُّسِل َو آتَيْنا ِعيَىس ابَْن َمْريََم الْبَيِّنــاِت َو أَ  يْنا ِمْن بَْعِدِه بِ حِ يَّــْدناُه بِــُرو َو لََقْد آتَيْنا ُموَىس الِْكتاَب َو قَفَّ

بْتُْم َو فَِريقاً تَْقتُ  ْكَربْتُْم فََفِريقاً كَذَّ   .۸۷لُوَن الُْقُدِس أَ فَُكلَّ� جاءَكُْم رَُسوٌل ِ�ا ال تَهْوى أَنُْفُسُكُم اْستَ
ية التقفية هذه نراها يستدل بها عند املبرشين املسيحي� عىل أن املسيح خاتم النبي�، يقــول قائــل 

نصوص كلها التي يرد فيها ذكر املسيح، ظاهرتان: األوىل: يقفي القرآن عــىل منهم: يف القرآن كله، يف ال
  ).۲۷: ۵۷) (۴۶: ۵) يعني هذه، و(۸۷: ۲كل الرسل باملسيح، وال يقفي عىل املسيح بأحد (

الثانية: املسيح نفسه يف ما ذكر القرآن عنه اليبرش بأحد من بعده عىل اإلطالق إّال يف بعض تلك اآلية 
اً بِرَُسوٍل يَأِْ� ِمْن بَْعِدي اْسُمُه أَْحَمدُ  وَ «اليتيمة:  وهذا يجعــل تعارضــا مــا بــ� املوقــف املتــواتر  »ُمبَرشِّ

  .١واملوقف الشاذ اليتيم فيه، والعقيدة يف كتاب منزل تٔوذ من املحكم فيه المن املتشابه
يْنا َعىل آثارِِهْم بِِعيَىس «عىل أن املسيح هو خاتم النبي�، فالثانية  -الثالث -يستدل بآيات التقفية َو قَفَّ

قاً  قاً لِ� بَْ�َ يََديِْه ِمَن التَّْوراِة َو آتَيْناُه اْإلِنِْجيَل ِفيِه ُهدًى َو نُوٌر َو ُمَصدِّ  لـِـ� بـَـْ�َ يََديـْـهِ ابِْن َمْريََم ُمَصدِّ
ُمتَِّق�َ    ).۴۶( »ِمَن التَّْوراِة َو ُهدًى َو َمْوِعظًَة لِلْ

يْنا بِِعيَىس ابِْن َمْريََم َو آتَيْناُه اْإلِنِْجيَل ...«و الثالثة:  يْنا عَىل آثارِِهْم بِرُُسلِنا َو قَفَّ   ).۲۷(»ثُمَّ قَفَّ
ن املعنــي مــنهم كــل الرســل و لكن آية البقرة تٔوي موىس الكتاب ثم تقّفي من بعده بالرسل، فلو كــا

معظــم الرســل اإلرسائيليــ�، وقــد قفــى مــن  -إذا -ايضا عن ج�عة الرسل، فهم السـالم عليهلخرج املسيح  
بعدهم باملسيح وهو خاتم الرسل اإلرسائلي�، وليست هذه التقفية اإلرسائيلية إّال توطئة لبيان انتقال 

ٌق لِ� َمَعُهْم َو كانُوا ِمْن قَبُْل ... َو لَّ� ج«الرسالة إىل رسول غ� إرسائييل  اَءُهْم كِتاٌب ِمْن ِعنِْد ّهللاِ ُمَصدِّ
)! فقــد ۹۰( »يَْستَْفتُِحوَن َعَىل الَِّذيَن كََفُروا فَلَّ� جاَءُهْم ما َعرَفُوا كََفُروا بـِـِه فَلَْعنـَـُة ّهللاِ َعــَىل الْكــاِفِرينَ 

اتم املرســل� عــىل اإلطــالق، نــاكرين رســالة القــرآن القــائل� أن املســيح هــو خــ -ب� امللعون� -تلعن
  العظيم! ك� وأن آية املائدة أيضا التقّفي باملسيح إّال عىل الرسل اإلرسائيلي�:

يْنا َعىل آث« بِِعيَىس ابِْن  ارِِهمْ إِنّا أَنْزَلْنَا التَّْوراَة ِفيها ُهدًى َو نُوٌر يَْحُكُم بَِها النَِّبيُّوَن الَِّذيَن أَْسلَُموا ... َو قَفَّ

                                                        
 ... ٣٦٤.ذ��ه ا���اد ا����و�� �� ����� ���� ا�� ا���ار ا������� ا������ ص ١
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لْيَْحُكْم «هو آخر الرسل اإلرسائيلي� التابع� لرشعة التوراة، ثم  السـالم عليهم� يربهن ان املسيح   »َمْريََم ...
قاً لـِـ� بـَـْ�َ يََديـْـهِ  ِمــَن الِْكتــاِب َو  أَْهُل اْإلِنِْجيِل ِ�ا أَنْزََل ّهللاُ ِفيِه ... َو أَنْزَلْنا إِلَيَْك الِْكتاَب بـِـالَْحقِّ ُمَصــدِّ

 َجَعلْنــا ِمــنُْكْم ُمَهيِْمناً َعلَيِْه فَاْحُكْم بَيْنَُهْم ِ�ا أَنْزََل ّهللاُ َو ال تَتَِّبْع أَْهواَءُهْم َعّ� جاَءَك ِمــَن الَْحــقِّ لُِكــلٍّ 
ًة واِحَدًة َو لِكْن لِيَبْلَُوكُ ْم ِيف ما آتاكُْم فَاْستَِبُقوا الَْخْ�اِت إَِىل ّهللاِ ِرشَْعًة َو ِمنْهاجاً َو لَْو شاَء ّهللاُ لََجَعلَُكْم أُمَّ

)! وكذلك آية الحديد، فإنها التقفي باملســيح إّال ۴۸(»َمْرِجُعُكْم َجِميعاً فَيُنَبِّئُُكْم ِ�ا كُنْتُْم ِفيِه تَْختَلُِفونَ 
يَّــتِِهَ� النُّبـُـوََّة َو َو لََقْد أَرَْسلْنا نُوحــاً َو إِبـْـراِهي«الرسل الذين ذكروا قبله، الكل الرسل،  َم َو َجَعلْنــا ِيف ذُرِّ

يْنا بِِعيَىس ابِْن َمْريََم ... يْنا َعىل آثارِِهْم بِرُُسلِنا َو قَفَّ ثم يقفي بهذا الرسول خا�ا لكل  »الِْكتاَب ... ثُمَّ قَفَّ
»ِه ...يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا ّهللاَ َو آِمنُوا بِرَُسولِ «الرساالت: 

١.  
كيف يستندون بآيات الرسالة الختمية املحمدية عىل نكران  -هٔواء البعيدين عن علم الكتاب -فرتاهم

  ).۳۸رسالته عن بكرتها، وال يفصحون إّال أنفسهم لو كانوا يشعرون!(
حق من الرسل سابقه، وبيان ما حرّف بأيــدي الــدس ثم التقفية بالرسول أم برسول تعني تأييد كل ال 

والتحريف، فليست لتعني الختم يف الرسالة عىل أية حال، فالرساالت اإللهيــة هــي سلســلة موصــولة 
! لقد أتاهم رسلهم ترتى تلو بعض ولصق بعض، »ال نَُفرُِّق بَْ�َ أََحٍد ِمْن ُرُسلِهِ «طول التاريخ الرسايل، ف 

داع� إليه، وآخرهم عيىس بن مريم املزّود بالبينات، املٔود بروح القــدس، ولكــنهم كلّهم رسل التوراة، 
بْتُْم َو «عىل هٔواء الرسل  »أَ فَكُلَّ� جاَءكُْم َرُسوٌل ِ�ا ال تَهْوى أَنُْفُسُكُم اْستَْكَربْتُمْ «كفروا وكذبوا:  فََفِريقاً كَذَّ
  .»فَِريقاً تَْقتُلُونَ 

  ضيهم النّحس النّجس، ف� ذا يرجى من حارضهم أمام نبّي إس�عييل؟!.هذه صنيعتهم برسلهم يف ما
و إذا كانت رساالت إرسائيلية ال�يش عىل أهواءهم فهم بها يكفرون رغــم توافــق العنرصــية، فــ� ذا 

  يرجى منهم أمام رسالة غ� إرسائيلية التوافق هذه العنرصية.
قدس الرسايل ككل وهو مثلث الــوحي والعصــمة الرســالية وملــك علّه روح ال »َو أَيَّْدناُه بِرُوحِ الُْقُدِس «

  . ٢الوحي، وهذه الثالث اليصيبها ما يصيب سائر األرواح اإلنسانية
  .۸۸قُلُوبُنا ُغلٌْف بَْل لََعنَُهُم ّهللاُ بُِكْفرِِهْم فََقلِيًال ما ئُوِمنُوَن َو قالُوا 

                                                        
 .١٧٧ -١٦٢.را�� ر��ل ا�ٕ����م �� ا���� ا����و�� ١

 
��ل: ��ٔ��� �� ��� ا�����؟ ���ل �ـ�:  ������ا����م�� أ��ل ا����� �����ده ا�� ا����� �� ���� �� أ�� ����   ٩٨: ١.��ر ا������ ٢

ء وا��ٔو���ء ���� أرواح: روح ا���س وروح ا�����ن و روح ا����ة وروح ا���ة وروح ا����ة، ���وح ا���س �� �� ���� إن �� ا��ٔ����

���� ����ا، ��� ا���ش ا�� �� ��� ا���ى، �� ��ل �� ����! إن ��ه ا��ٔر��� ا��ٔرواح ������ ا�����ن ا�� روح ا���س �ٕ���� �� ���� 

 و�� ����.

��ل: ��ٔ��� �� �� ا����م ��� �� أ���ر ا��ٔرض، و�� ��  ا����م ������ ا����� �� ��� �� أ�� ��� ا��ّ�   و�ٕ����ده إ�� ���� �� ���ن

���� ���� ���� ���ه؟ ���ل: �� ���� إن ا��ّ� ���رك و����� ��� �� ا���� ���� أرواح روح ا����ة ��� رب ودرج، وروح ا���ة �� 

�� ا����ء �� ا����ل، وروح ا�����ن ��� آ�� و��ل، وروح ا���س ��� ��� ا����ة، �ٕ�ذا ��� و����، وروح ا����ة ��� أ�� و��ب وأ 

� ��� ا���� ا���� روح ا���س ���ر إ�� ا����م، وروح ا���س �� ���م و�� ���� و�� ���� و�� ���� و�� ����، وا��ٔر��� ا��ٔرواح ���م و���

 و���� و���� وروح ا���س ��ن ��ى ��.
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هي جميع أغلف أو غالف، وهو الذي يف غالف مبالغة، أو كاملتعود من غالف الســيف، فهــل  »غلف«
َو قــالُوا « إرسائيليــة: التنفذ إليها دعوة جديدة غ�»ِيف أَكِنٍَّة ِمّ� تَْدُعونا إِلَيْهِ «يعنون بغلف قلوبهم أنها 

  ).۵: ۴۱( »قُلُوبُنا ِيف أَكِنٍَّة ِمّ� تَْدُعونا إِلَيِْه َو ِيف آذانِنا َوقٌْر َو ِمْن بَيِْننا َو بَيِْنَك ِحجاٌب 
غلف بطبيعة الحال ع� تدعونا إليه، ف� هو ذنبنا وقــد خلقنــا غلــف القلــوب، والجــواب  -إذا -فهي

َو َجَعلْنا َعــىل « -»فَلَّ� زاُغوا أَزاَغ ّهللاُ قُلُوبَُهمْ « -»ّهللاُ بُِكْفرِِهْم فََقلِيًال ما ئُوِمنُونَ  بَْل لََعنَُهمُ «كلمة واحدة: 
  ).۲۵: ۶(»قُلُوبِِهْم أَكِنًَّة أَْن يَْفَقُهوُه َو ِيف آذانِِهْم َوقْراً 

  ).۱۳: ۵( »ْم َو َجَعلْنا قُلُوبَُهْم قاِسيَةً فَِب� نَْقِضِهْم ِميثاقَُهْم لََعنّاهُ «فليست هي غلفا �ا خلق ّهللا، بل 
  أم يعنون أنها غنية عن أية رشعة غ� إرسائيلية، فهي مغلفة عن غ�ها، غنية بها، مليئة منها، ومن ثم

أنها أوعية للخ� والعلوم قد أحاطت بها واشتملت عليها، ثم هي معذلك التعرف لك يا محمد فضال «
»وال عىل لسان أحد من أنبياء هللاّ  مذكورا يف يشء من كتب ّهللا 

١.  
 »بـَـْل لََعــنَُهُم ّهللاُ بُِكْفــرِِهمْ «قد يعنون ذلك الثالوث من غلف القلوب، وردا عليهم فيها كلمــة واحــدة: 

  ة عن الخ� بكفرهم، امتناعا لقبول الحق باالختيار!.قلوب لعينة مقلوب
قليال منهم، وقليال من اإل�ان، والقلتان معنيتان، فــإنه�  »فََقلِيًال ما ئُوِمنُونَ «و ألن ّهللا لعنهم بكفرهم 

  من خلفيات لعنهم بكفرهم، فقليال منهم يتخلصون عن كفرهم، وقليال ئونون ح� يتخلصون.
القلوب أربعة قلب أجرد فيه مثل الرساج يزهر، وقلب أغفل مربوط عىل « آله و عليه هللا صىلويروى عن النبي  

غالفه، وقلب منكوس، وقلب مفصح، فأما القلب األجرد فقلب املٔون رساجه فيه وأما القلب األغلــف 
ا�ــان فقلب الكافر وأما القلب املنكوس فقلب املنافق عرف ثم أنكر، وأما القلب املفصح فقلب فيه 

ونفاق، ومثل اال�ان فيه كمثل البقلة �ّدها املاء الطيب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة �دها القيح 
  .٢والدم فاي املدت� غلبت عىل األخرى غلبت عليه

  وتعليال لعدم إجابتهم له: آله و عليه هللا صىلتئييسا ملحمد  لقد قالوا قولتهم الهارفة الخارقة هذه 
ٌق لِ� َمَعُهْم َو كانُوا ِمْن قَبُْل يَْستَْفتُِحوَن َعَىل الَِّذيَن كَفَ  رُوا فَلَّ� َو لَّ� جاَءُهْم كِتاٌب ِمْن ِعنِْد ّهللاِ ُمَصدِّ

  .۸۹الْكافِِريَن  جاَءُهْم ما َعرَفُوا كََفرُوا بِِه فَلَْعنَُة ّهللاِ َعَىل 
ٌق لِ� َمَعهُمْ «هنا  التصدق كّل ما معهم، فإنه دخيل من كل تحريف وتجديف، إذا فهــو الــذي  »ُمَصدِّ

                                                        
 �� ����� ا��ٓ�� ... و���� �� ا��ر ا�����ر �� ا�� ���س. ا����م ����.����� ا����م ا���� ا�����ي ��ل  ١

 
�� و���: ... و��� -٨٧: ١.ا��ر ا�����ر ٢ �ج ا�� أ�� ا� -ا��ج ا��� ���� ��� �� أ�� ���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ

���� �� ���ب ا�����ن وا������ �� ��� ا�����ن �� ��� ر�� ا��ّ� ��� ��ل: ان ا�����ن ���و ���� ����ء �� ا���� ����� ازداد 

ا�����ن ���� ازداد ذ�� ا����ض �ٕ�ذا ا����� ا�����ن ا��� ا���� ���، وان ا����ق ���� ��داء �� ا���� ����� ازداد ا����ق ���� 

ذ�� ا���اد �ٕ�ذا ا����� ا����ق ا��د ا���� ��� وا�� ا��ّ� �� ����� ��� ��� ��ن �������ه ا��� و�� ����� �� ��� �����  ازداد

 .»�������ه ا��د

 ا������ ���� ا��� ��ده و�� ا������ �� �� ��� ا����. »��«أ��ل: ���� ��� ��� ا��وح و
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  .١كانوا يستفتحون به عىل الذين كفروا من بشارات هذه الرسالة السامية القرآنية
الصا ع� يشــوبه، حيــث القــرآن يصــدق كــل كتابــات ثم ويف وجه آخر ملا معهم، هو وحي التوراة خ

  الوحي، ويزيف كل دخيل فيها ألنه مهيمن عليها:
ِســُقوَن. َو أَنْزَلْنــا َو لْيَْحكُْم أَْهُل اْإلِنِْجيِل ِ�ا أَنْزََل ّهللاُ ِفيِه َو َمْن لَْم يَْحُكْم ِ�ا أَنْزََل ّهللاُ فَأُولِئَك ُهــُم الْفا«

قاً لِ� بَْ�َ يََديِْه ِمَن الِْكتاِب َو ُمَهيِْمناً َعلَيِْه ...إِلَيَْك الِْكتاَب بِ   ).۴۸: ۵(»الَْحقِّ ُمَصدِّ
اللّهم إنــا نستنـرصـك بحــق النبــي «و االستفتاح هنا هو طلب الفتح عىل املرشك�، كقولهم في� يروى 

»األمي إال نرصتنا عليهم
م أن يخــربوهم هــل ولــد مــن وصــفته التــوراة؟ ولكنــه أو وطلب الفتح منه ٢

  اليصلح إّال ضمن املعني من االستفتاح عليهم ألنه طلب الفتح منهم العليهم!.
 »فَلَّ� جاَءُهْم ما َعرَفُوا«لقد كانوا يستفتحون ببشارة القرآن يف توراتهم، عىل املرشك�، كمصلحة وقتية 

  .»فَلَْعنَُة ّهللاِ َعَىل الْكافِِرينَ «صلحية الحفاظ عىل الرشعة العنرصية م»كََفُروا بِهِ «من ذلك الفتح الرسايل 
َمْن يَشاُء ِمــْن ِعبــاِدِه بِئَْسَ� اْشَرتَْوا بِِه أَنُْفَسُهْم أَْن يَْكُفرُوا ِ�ا أَنْزََل ّهللاُ بَْغياً أَْن يُنَزَِّل ّهللاُ ِمْن فَْضلِِه عَىل 

  .۹۰لْكاِفِريَن َعذاٌب ُمِهٌ� فَبأو بَِغَضٍب َعىل َغَضٍب َو لِ 
يعادل نفسه بثمن ما قليال أو كث�ا، وأما أن يعادلها بالكفر بآيات ّهللا، فتلــك هــي  -أيا كان -فاإلنسان

أبخس الصفقات وأنحسها، وذلك واقع إرسائييل أن اشرتوا أنفســهم بــالكفر، بغيــا وحســدا مــن عنــد 
ن عباده، كفرا �ا عرفوه يف استفتاحهم، و�ــا حســدوا أنفسهم أن ينزل ّهللا من فضله عىل من يشاء م

لبعدي »بَِغَضٍب َعىل َغَضٍب «رجوعا عن ذلك املتجر الخارس الحارس  »فَباؤ «صاحب هذه الرسالة األخ�ة 
كــ� أهــانوا رســالة ّهللا. وإلــيكم  »َعذاٌب ُمِهــ�ٌ «املغضوب عليهم  »َو لِلْكاِفِرينَ «الكفر بالتوراة وبالقرآن 

) يف األصــل ۶ -۳: ۳من بشارات الفتح التي كانوا بها يستفتحون، ففي كتاب حبقوق النبــي ( إشارات

                                                        
���ـ� �ـ�اء ا���ـ�د ا�ـ��� ��ـ�م ذ�ـ���  »َو �َّ�ـ� �ـ�َءُ��ْ «��ل: ذم ا��ّ� ا����د � ا����م ������ل ا����م ا�����ي   ١٢٦: ١.����� ا�����ن ١

�� ا���راة ا��� ���� ���� ان ���ـ�ا ا�ـ���  »�ِ�� َ�َ�ُ��ْ «ذ�� ا����ب »���ق«ا���آن  »ِ���ٌب ِ�ْ� ِ�ْ�ِ� ا��ّ�ِ «وإ��ا��� �� ا����د ����� 

 �� و�� إ������...

 
 ���� ���ء وا����ك �� ا�� ���س ��ل: ا��ج ا�� ���� �� ا������ �� - ٨٨: ١.ا��ر ا�����ر ٢

���� ���د ��� ����� وا����� �� ��� ان ���� ���� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��� �������ن ا��ّ� ����ن ��� ا���� ���وا و�����ن: 

�� ��ٔ����� ؤا����� ���� �� ���وا ��.�� ���� أ������ �� ��ر ا������ أ�� - ���� ����ا و�� ����ا ��� - ا���� ... ���� ��ء�� �� ����ا

�� ا��ٓ�� ��ل: ��ن ��م ���� ��� ���� و���� ���ات ا��ّ� ������،  ا����م ����رواه ا���� �� إ���ق �� ���ر ��ل ��ٔ�� أ�� ��� ا��ّ�  

�� ��� و������، ���� و����ا �����ون ا�� ا��ٔ���م ������ (��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و���) و�����ن ������ ��� ������ّن أ������ و����

���ل ��� ��� ����� ����� و���� ا����د ا����م �������� وآ�� و���) ���وا ��. و��� �� رو�� ا����� ���   -��ج ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� 

(��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� ا�� �� �� ��� ���� �������� �� د��ر�� وأ��ا���، ���� ��� ا��ّ� ����ا  - ا������� ا������� �������� -���ل ���

و���ت �� ا����د و�� ��ل ا��ّ� �� و�� َو ���ُ�ا ِ�ْ� �َْ�ُ� َ�ْ�َ�ْ��ُِ��َن َ��َ� ا��ِ��َ� �ََ�ُ�وا  - و�� و���� �� ا������� -و���) آ��� �� ا��ٔ���ر

و���ه إذا د���� أ�� او د���� دا��� ان ���� ... و��ن ا��ّ� �� و�� ا�� ا����د �� ا��م ����  ا����م ����... و�� ����� ا����م ا�����ي  

�� ا������ وان ������وا ��� و����ا �����ن ذ��، ��� ���� ا����د �� ا�� ا������ ��� ���ر ���� (���  ا��ّ� �� و�� ����� وآ

 ا��ّ� ���� وآ�� و���) ����� ����ة �����ن ذ�� �����ن ا����ءا�����ء وا��ا���.
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  العربا�:
ونغه كاأور  ۳إلوه متي�ه يا بوء وقادوش مهر پاران ساله كيثاه شاميم هودو ويتهالتو ماآليه ها ارص «

عامد و�ــودد أرص  ۵و لفاناي يلخ دابر وييسء رشف لرجالي ۴تهيه قرنيم ميادو لو شام حبيون عوزه 
  ).۶رآه ويرت غويم ويت تصصو هر ري عد شحو جبعوت عوالم هليخوت عوالم لو 

فأرا� (يأ�) مع األبــد. غطــى جاللــه الســ�وات  -هللا من تي�ن يأ� والقدوس من جبل پاران: حرى«
قــدام  ۴شعاعه كالشمس وشع من �ينه النــور وهنــاك اســتتار قوتــه  ۳وامتألت األرض من تسبيحه 

وقف ومسح األرض، نظر وأذاب األمم، وتبــددت  ۵وجهه يس� الوباء، وأمام قدميه تربز حمى ملهبة 
  ).۶الجبال القد�ة وخسفت وانحنت إكام وأتالل القدم، مسالك األزال له 

  ) من التوراة:۲ -۱: ۳۳و يف األصل العربا� (تث 
ويومر يهواه مسيني  ۱ائيل لفني موتوا و زئت هرباخاه أرش برخ موشه إيش ها إلوهيم ات بني يرس «

  ).۲باو زارح مسع� المو هو فيع مهر فاران وآتاه مر ببت قدش مى مينو اش دات المو 
وقــال: هللا مــن ســيناء جــاء، تجــىل مــن  ۱و هذه بركة باركها موىس رجل هللا بني إرسائيل عند موته «

  ).۲نه ظهرت الرشيعة النارية ساع�، تلعلع من فاران، وورد مع آالف املقدس�، من �ي
 »مــن ســاع�«واملســيح »مــن ســيناء«بتجليات ربانية ثالث، فمــوىس  السـالم عليههنا يبرش ّهللا بلسان موىس  

تعب�ا عن الكل باملايض تثبيتا لتحقق وقوعها، تزويدا ملحمد املتجيل من  »من فاران« آله و عليه هللا صىلومحمد  
  س�،فاران أنه ورد مع آالف املقد

  ن �ينه ظهرت الرشيعة النار وهي رشيعة الجهاد.
وهو مبعث املسيح فانه ساع� جنو� القدس، ومن  »من تي�ن«و يف سالفة لها تخترص البشارة بآيت� 

  .١ثم تصفه برشعته ما تصف، بهيمنة وشوكة وأبدية ... آله و عليه هللا صىلفاران وهو مبعث محمد  
فَلَّ� جاَءُهْم ما َعرَفُوا كََفُروا بِِه فَلَْعنـَـُة ّهللاِ «هكذا كانوا يستفتحون به عىل الذين كفروا وهم يعرفونه 

 ِمْن فَْضــلِِه َعــىل َمــْن َعَىل الْكافِِريَن. بِئَْسَ� اْشَرتَْوا بِِه أَنُْفَسُهْم أَْن يَكُْفُروا ِ�ا أَنْزََل ّهللاُ بَْغياً أَْن يُنَزَِّل ّهللاُ 
  .»يَشاُء ِمْن ِعباِدِه فَبأو بَِغَضٍب َعىل َغَضٍب َو لِلْكاِفِريَن َعذاٌب ُمِه�ٌ 

قاً  َو إِذا قِيَل لَُهْم آِمنُوا ِ�ا أَنْزََل ّهللاُ قالُوا نُٔوِمُن ِ�ا أُنْزَِل َعلَيْنا َو يَْكُفُروَن ِ�ا َوراَءُه َو ُهوَ  لِ�  الَْحقُّ ُمَصدِّ
  .۹۱َمَعهُْم قُْل فَلَِم تَْقتُلُوَن أَنِْبياَء ّهللاِ ِمْن قَبُْل إِْن كُنْتُْم ُمٔوِمنَِ� 

قســمة ضــيزى يف اإل�ــان �ــا أنــزل ّهللا، قضــية  »آِمنُــوا ِ�ــا أَنـْـزََل هللاُّ «جوابا عــن  »نُٔوِمُن ِ�ا أُنْزَِل َعلَيْنا«
أيا كان النازل وعــىل أّي كــان، مــا � يكــن نــازال عــىل »ا َوراَءهُ يَْكُفُروَن ِ� «العنرصية الحمقاء فيهم، ف 

الخالص الناصع دون خليط وال تبّدل حتى آخر زمن التكليــف، فمهــ�  »ما أنزل هللا« »و هو«إرسائيل! 
كلـّـه هنــا لكونــه »هــو الحــق«كلـّـه، وهــذا  »هو الحق«كان النازل عليهم حقا يف أصله فهو حّق وليس 

قاً لِ� «   في� كانوا به يستفتحون. »َمَعُهمْ ُمَصدِّ
 »إِْن كُنـْـتُْم ُمــٔوِمِن�َ «وهم مــنكم »فَلَِم تَْقتُلُوَن أَنِْبياَء ّهللاِ ِمْن قَبُْل «و حتى لو أنكم تٔونون �ا أنزل إليكم 

خطــاب الحــال للحضــور يف تلــك »فَلَِم تَْقتُلُونَ «بخصوص الوحي النازل عىل الرسل اإلرسائيلي�؟! وهنا 

                                                        
 .٥٣ -�٤٤ ا����و�� .را�� ر��ل ا�ٕ����م �� ا���١
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توجهــا اىل »من قبــل«بصيغة الحال واالستقبال، م� يحمل عليهم قتل األنبياء حاال واستقباال، و الحال
املايض، ه� مــ� يــٔودان طبيعــة القتــل فــيهم حــارضهم وغــابرهم، سلســلة موصــولة طــول التــاريخ 

 -حسبانهميف  -اإلرسائييل، فلو كان زمن خطابهم نبّي أو أنبياء لقتلوهم، ك� قتل أسالفهم، ولقد قتلوا
  الرسالة املحمدية بنكران بشاراته وتكذيبه!.

  .۹۲َو لََقْد جاءَكُْم ُموىس بِالْبَيِّناِت ثُمَّ اتََّخْذتُُم الِْعْجَل ِمْن بَْعِدِه َو أَنْتُْم ظالُِموَن 
و هل إن اتخاذكم العجل من بعده: بعد أن جاءكم بالبينات، وبعد ما غــاب عــنكم فــرتة قصــ�ة إىل 

  ، هل إن ذلك ايضا م� أنزل إليكم فهو من وحي اال�ان واال�ان بالوحي!.١الطور
وحي اإلنجيــل وهــ� الركنــان الركينــان مــن  لقد كفرتم �ا أنزل إليكم يف وحي التوراة، ثم ما أنزل يف

الوحي اإلرسائييل، ثم أنتم تكفرون بوحي القرآن وقد كنتم تستفتحون به عىل املرشك�، فــ� دائكــم 
  موىس ورشعته، فظاملون الحّق النازل من عند ّهللا، وظاملون أنفسكم!. »َو أَنْتُْم ظالُِمونَ «وما دوائكم! 

ردات والتنمردات عن رشعة الحق النازلة عليكم: َو إِذْ أََخْذنا ِميثاقَُكْم ذلك وإىل مرات ومرات من التم
بـُـوا ِيف قُ  ٍة َو اْســَمُعوا قــالُوا َســِمْعنا َو َعَصــيْنا َو أُْرشِ لـُـوبِِهُم َو رَفَْعنا فَْوقَُكُم الطُّوَر ُخُذوا ما آتَيْناكُْم بُِقوَّ

�انُُكْم إِْن كُنْتُْم ُمٔوِمنَِ�  الِْعْجَل بُِكْفرِِهْم قُْل بِئَْس� يَأُْمُركُمْ    .۹۳بِِه إِ
) (َو رَفَْعنا فَْوقَهُُم الطُّوَر ۶۴) ثم توليتم من بعد ذلك ... (۶۳( »... بُِقوٍَّة َو اذْكُُروا ما ِفيِه لََعلَُّكْم تَتَُّقونَ «

داً ...   ).۴:۱۵۴(»ِ�ِيثاقِِهْم َو قُلْنا لَُهُم ادُْخلُوا الْباَب ُسجَّ
دة تأ� يف مجاالت عدة �ختلف األلفاظ الجانبية واألصل واحد، وهنا الجواب الفصــل عــن قصة واح

ْم بُِقوٍَّة َو اذْكُرُوا ما ِفيهِ «   واسمعوا: -»ُخُذوا ما آتَيْناكُ
  والعصيان بعد حجة السمع هو أجرء عصيان. »قالُوا َسِمْعنا َو َعَصيْنا«

بُوا ِيف قُلُوبِِهُم الِْعْجَل «ثم  وكيف يرشب العجل يف القلوب؟ وال يرشب العجل بل يوكــل! ولــيس  »َو أُْرشِ
  الشارب هو القلوب!.

إنها مبالغة بليغة يف حب العجل، فكأنها ترشبت حبّه ف�زجها م�زجة املرشوب، وخالطهــا مخالطــة 
اليشء امللذوذ، وألن القلوب هي أع�ق الكيان اإلنسا�، فإرشابهم حب العجل يف قلوبهم كناية عــن 

  أن حبه تعرق وتعمق يف كل كيانهم.
من أنفه إىل طرف ذنبه ثم  -قطعا باملربد -عمد موىس فربد العجل«أن  -إن صحت -و ما ألطفها رواية

أحرقه بالنار فزرّه يف اليّم، وكان أحدهم يقع يف املاء وما به إليه مــن حاجــة، فيتعــرض لــذلك الرمــاد 
»فيرشبه ...

٢ .  

                                                        
��ل ا��ّ� �� و�� �����د ا���� ���م ذ���� َو �ََ�ْ� ��َء�ُْ� ُ���� �ِ��َْ�����ِت  ا����م ������ل ا����م ا�����ي   ١٣٠: ���١ ا�����ن .��١

ْ� َ�ْ�ِ�ِه ��� و���� ��� ا������ ... �ُ�� ا��َ�ْ��ُُ� ا�ِْ�ْ�َ� إ��� �ِ  ا��ا��ت ��� ����� و��� �� و�� �� ��� ���� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ��

�ُْ�ْ� ���ُِ��َن ����ون ��� ����� �� ذ��.  ��� ا������ ا�� ا���� و������ ������ ا��ي �� ���� و���� ����� و�� ��رون َو ا�

 
�� ا��ٓ��: ... و�� ��ل ا��ّـ�: َو ا�ْ�ـِ�ُ��ا ِ�ـ� �ُ�ُـ��ِِ�ُ�  ������ا��ـ��ما������ �� أ�� ���� �� أ�� ����   �� ����� ١٠٢: ١.��ر ا������ ٢

.�ْ�ِ�ِ�ْ�ُِ� �َ�ْ�ِ  ا�ْ
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فقد أرشبوا العجل يف قلوب أرواحهم وقلوب أجسادهم لك�ة حبهم له، فكــ� أن رشب املــاء كســب 
ركزوا حيــاتهم عــىل حــب املــادة وعبادتهــا، املتمثلــة يف حــب  الستمرارية الحياة، كذلك هٔواء األباقرة

إّال أمــرا بــذبح مــا كــانوا  -وال سي� تلك الثمينة الغاليــة -العجل وعبادته، وما أمرهم أن يذبحوا بقرة
  يحبون ويعبدون، وك� أمروا بقتل أنفسهم بعد هذه العبادة القاحلة.

م املنجذبــة اىل املحسوســات، ثــم هــو الســامري و تراهم من أرشبهم يف قلوبهم العجل؟ إنه طبيعته
  الذي استغل فيهم هذه الجاذبية، ثم ّهللا � يردعهم تكوينا وتسي�ا حيث الدار دار اإلختيار.

بُوا ...«و قد يعني   ١أنهم أمروا أن يرشبوا من مــاءه ليتبــ� العابــد لــه عــن ســواه -في� تعني -»َو أُْرشِ
قلوب أرواحهم، ثم األجســاد،  ولكنه اليصلح إّال ضمن املعني م� تعني، وقد تعني ثالوث الرشب، يف

  من عند أنفسهم أم �ا أمروا، والنص يصلح لها كلها بكفرهم.
فهــو  »إِْن كُنـْـتُْم ُمــٔوِمِن�َ «أن تكفروا �ا أنزل ّهللا، وبهذه الرسالة االخ�ة  »قُْل بِئَْس� يَأُْمُركُْم بِِه إِ�انُُكمْ «

؟ األمــر هــو »بئســ�«ن يأمر أو ينهى حتى يصــح هنــا ا�ان بئيس نحيس وليس ا�انا باّ�! وترى اال�ا
الدافع ك� النهي هو املانع، وه� أصل األمر والنهــي قوليــا أم واقعيــا، فــال امــر وال نهــي تكوينيــا او 

  ترشيعيا إّال بدافع أو مانع، أم ه� بدافع كتعب� أصح وأعمق.
) َو ۹۴الَِصًة ِمْن ُدوِن النّاِس فَتََمنَُّوا الَْمْوَت إِْن كُنْتُْم صاِدقَِ� (قُْل إِْن كانَْت لَُكُم الّداُر اآلِْخرَُة ِعنَْد ّهللاِ خ

َمْت أَيِْديِهْم َو ّهللاُ َعلِيٌم بِالظّالِِمَ� ( ) َو لَتَِجَدنَُّهْم أَْحرََص النّــاِس َعــىل َحيــاٍة َو ۹۵لَْن يَتََمنَّْوُه أَبَداً ِ�ا قَدَّ
َر َو ّهللاُ بَِصٌ�  ِمَن الَِّذيَن أَْرشَكُوا يََودُّ  ُر أَلَْف َسنٍَة َو ما ُهَو ِ�ُزَْحِزِحِه ِمَن الَْعذاِب أَْن يَُعمَّ أََحُدُهْم لَْو يَُعمَّ

قاً لِ� بَْ�َ يََديْهِ ۹۶ِ�ا يَْعَملُوَن ( ا لِِجْربِيَل فَإِنَُّه نَزَّلَُه َعىل قَلْبَِك بِإِذِْن ّهللاِ ُمَصدِّ َو ُهدًى  ) قُْل َمْن كاَن َعُدو�
ِ َو َمالئَِكتِِه َو رُُسلِِه َو ِجْربِيَل َو ِميكاَل فَإِنَّ ّهللاَ َعُدوٌّ لِلْكافِِريَن ۹۷َو بُْرشى لِلُْمٔوِمِنَ� ( ا ِ�ّ ) َمْن كاَن َعُدو�

كُلَّــ� عاَهــُدوا َعْهــداً نَبـَـَذُه  ) أَ وَ ۹۹) َو لََقْد أَنْزَلْنا إِلَيَْك آياٍت بَيِّناٍت َو ما يَْكُفُر بِها إِالَّ الْفاِســُقوَن (۹۸(
ٌق لِ� َمَعُهْم نَبََذ فَِريٌق ۱۰۰فَِريٌق ِمنُْهْم بَْل أَكَْ�ُُهْم ال ئُوِمنُوَن ( ) َو لَّ� جاَءُهْم َرُسوٌل ِمْن ِعنِْد ّهللاِ ُمَصدِّ

ــياِطُ� ۱۰۱يَْعلَُموَن ( ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتاَب كِتاَب ّهللاِ َوراَء ظُُهورِِهْم كَأَنَُّهْم ال ) َو اتَّبَُعوا ما تَتْلـُـوا الشَّ
ــْحَر َو مــا أُنـْـزَِل  ياِطَ� كََفرُوا يَُعلُِّمــوَن النـّـاَس السِّ َعــَىل َعىل ُملِْك ُسلَيْ�َن َو ما كََفَر ُسلَيْ�ُن َو لِكنَّ الشَّ

ا نَْحُن ِفتْنٌَة فَال تَْكُفــْر فَيَتََعلَُّمــوَن الَْملََكْ�ِ بِبابَِل هاُروَت َو ماُروَت َو ما يَُعلِّ�ِن ِمْن أَ  َحٍد َحتّى يَُقوال إِ�َّ
يَن بـِـِه ِمــْن أََحــٍد إِالّ بـِـإِذِْن ّهللاِ َو يَ  تََعلَُّمــوَن مــا ِمنُْه� ما يَُفرِّقُوَن بِِه بَْ�َ الَْمرِْء َو َزْوِجِه َو ما ُهــْم بِضــارِّ

ْوا بِِه أَنُْفَســهُْم يَُرضُُّهْم َو ال يَنَْفُعُهْم َو لََقْد  َعلُِموا لََمِن اْشَرتاُه ما لَُه ِيف اآلِْخرَِة ِمْن َخالٍق َو لَِبئَْس ما َرشَ
ِد ّهللاِ َخْ�ٌ لَْو كانُوا يَْعلَُموَن (۱۰۲لَْو كانُوا يَْعلَُموَن (   )۱۰۳) َو لَْو أَنَُّهْم آَمنُوا َو اتََّقْوا لََمثُوبٌَة ِمْن ِعنْ

                                                        
... �� ا��ٓ��: ����ا ���ب ا���� ا��ي ���وه ��� و��، �� ����ه ذ��  ا����م ����م ا�����ي  ��ل ا���� ١٣٠: ١.����� ا�����ن ١

ا�� ������، و��ل: ان ��� إ��ا��� ��� ر�� إ���� ���� و�� ���وا ا���� ����ه ������ع �� ذ�� ���ل ��� ���� �� ا��ي ���ه 

���ه ���� ����وا ان �����ا ���وه و��� �� وا�� ���� ���ل: ا�� �� ا���ه ���� ��� ا��� ��� ��� ا��ّ� ����ا �� ��� ا��ّ� ا��ي �

��ً وا��� ���ه ���ي وو�� ����� ���� ���� �� ��� ا��ّ� �� ���� �� ���� ������ي َو ا�ُْ�ْ� إِ�� إِ�ِ�َ� ا��ِ�ي َ��َْ� َ��َْ�ِ� ���ِ 

�َ��ُ� �ُ�� �ََ��ِْ�َ���ُ� ِ�� ا�َْ��� �َ�ْ  ا����ا ��� �����ا ��� �� «��ً ��ٔ��ه ا��ّ� ���ده ������رد وأ�� ������ ��ر�� �� ا���� ا���ب �� ��ل ���: �َُ�َ���

 .»��ن ���ه ا��د ����ه وا��� ��� ��ن �� ����ه ا��� ����ه وا��� ���� ذ�� ا��� ��� ��� ا���
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. ۹۴لَُكُم الّداُر اآلِْخرَُة ِعنَْد ّهللاِ خالَِصًة ِمْن ُدوِن النّاِس فَتََمنَُّوا الَْمــْوَت إِْن كُنـْـتُْم صــاِدقَِ� قُْل إِْن كانَْت 
َو قالُوا لَْن يَْدُخَل الَْجنََّة إِّال َمــْن كــاَن ُهــوداً أَْو «فألن اليهود زعموا أنفسهم شعب ّهللا املختار وأبناءه: 

خاوية خالية عن أي برهان، لذلك يختصون بأنفســهم الــدار اآلخــرة، ولكــن  ) دعوى۱۱۱: ۲( »نَصارى
يف دعواكم، نقلــة مــن هــذه الحيــاة »فَتََمنَُّوا الَْمْوَت إِْن كُنْتُْم صاِدقِ�َ «الرباه� ترتى عىل بطالنها ومنها 

ِ قُْل يا أَيَُّها الَِّذيَن ه«الظاملة املظلمة، الضيقة الكدرة، إىل دار لقاء ّهللا:  اُدوا إِْن زََعْمتُْم أَنَُّكــْم أَْولِيــاُء ِ�ّ
  ).۶: ۶۲(»ِمْن ُدوِن النّاِس فَتََمنَُّوا الَْمْوَت إِْن كُنْتُْم صاِدقِ�َ 

أ ترى أن �ني املوت هو من قضايا اال�ان الخالص والــدار الخالصــة للمــوت مــن عنــد ّهللا؟ والحيــاة 
ة اآلخرة! والتعرض للموت محرّم يف رشعة ّهللا! والفرار الدنيا هي حياة االستعداد لألخرى، وهي مزرع

�ني املوت من قضايا صدق القول إن لنــا  -إذا -من بواعث املوت واجب يف رشعة ّهللا، فكيف يصبح
  الدار اآلخرة خالصة عند ّهللا.

�ا هو �ني املوت ليس هو وال منه التعرض للموت، فال يتمنى ما باإلمكان تحصيله او التعرض له، وإ 
الرتجي الصالح ألصلح الصالح� الذين هم من خلصاء ّهللا والسابق� اىل رضوانه، وك� يروى عن عيل  

: عليهاالسـالموســعن الصــديقة الطــاهرة   »و ّهللا البن أ� طالب آنس باملوت من الطفــل بثــدي امــه« السالم عليه
»اللّهم عجل وفا� رسيعا«

بالسعادة اآلتية، راغبون يف لقــاء ّهللا!. ام وللــذين يوقنــون  وألنهم موقنون ١
بقية الحيــاة الــدنيا إّال بعــدا عنهــا  -إذا -بتلك السعادة العظمى أطاعوا ّهللا ام عصوا، ف� ذا تفيدهم

اليجــوز  ! ثم من سواهم اليجوز لهم �ني املــوت كــ�»فَتََمنَُّوا الَْمْوَت إِْن كُنْتُْم صاِدقِ�َ «وعن لقاء ّهللا 
لهم التعرض للموت، فان املوت لهم انقطاع عن حياة التحصيل ورجاء التاليف ملا قّرصوا، او املزيد في� 

  قرصوا عنه
»و ألنا النأمن من وقوع التقص� في� أمرنا به ونرجو يف البقاء التاليف«

٢.  
 -اليهودو قد يجوز �ني املوت ملن اليرجو يف البقاء التاليف، بل ومزيد العصيان، أم هو موقن بذلك، و 

هم القسم الثا� من األربعة فليتمنوا املوت إن كانوا صــادق�، فــإن النقلــة مــن ضــيق  -في� يدعون
الحياة وضنك املعيشة اىل سعتها الخاصة الخالصة دون اي رشط إّال أنك إرسائييل، إن �ني تلك النقلة 

 التعــرض للمــوت، بــل هي طبيعة الحال ألصحابها، بل وذلك أدناها، حيث الط�نــة املطلقــة تقتيضــ

                                                        
ان ر��� ��م ا�� ا��� ا������   ������ا����م���� أ�� ���ث �� أ���   ا����م ������ أ�� ��� ا��ّ�  �� ا����ل  ١٠٢: ١.��ر ا������ ١

: ���� ذا أ���� ���ءه؟ ��ل: ��� رأ��� �� ا���ر �� د�� -ا�� ان ��ل -���ل �� ا��� ا������ ��� ���� ر��؟ ��ل: ���� ا���ا�� ا����م ����

 ��ن ا��ي ا����� ���ا ��� ������ ��ٔ��� ���ءه. ������� ور��� وأ������ ����

��ل أ�� ا���� (��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و���) ر�� ���ل ��: �� �� �� أ�� ا���ت؟ ���ل ��:  ������ا����مو��� �� ���� �� ���� �� أ���  

 أ �� ��ل؟ ��ل: ���، ��ل: ������؟ ��ل: ��، ��ل: ��� �� �� ��� ا���ت.

 
��� ��ل �ـ�  -���ر ���� ��� ا���ب ا��رع -ّ��� �� �����و�� ���ف ��� ا��ّ��� �� -ا����م ����.�� ���� ا����ن ��ل ا��� ا������  ٢

�� ��ا زّي ا���ب؟ ���ل: �� ��� إن أ��ك �� ����� و�� ��� ا���ت ام و�� ا���ت ����، وا�� �� روي �ـ� ا���ـ�  ا����م ����ا���� ا���  

�� و��� ا�� ��ل: �� ������ أ���� ا���ت ��� ��ل ��، و��� ���� : ا���� ا���� �� دا�� ا����ة ���ا ��، و����� ��� ا��ّ� ���� وآ

 إذا ���� ا����ة ���ا ��، ����� ��� ���� ا���ت ��ٔ�� ��ل ��� ا���ع، وا���ٔ��ر �� ا���� و����� ا��ٔ��ر ا���، و��ن �� ��ٔ�� ...
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  واالنتحار.
إنهم يعربون عن أنفسهم �ا عربوا، وعن املٔون� بالناس، تعب�ا ســاقطا مســقطا لهــم عــن أيــة رحمــة 

  ربانية تشملهم، والدار اآلخرة خالصة لهم أنفسهم اليشاركهم فيها هٔواء الناس!.
  اه� التي رفضوها:فهنالك دعوا إىل تلك املباهلة، كربهان واقع عىل كذبهم بعد كل الرب 

إن كنتم يف مقالتكم صادق� قولوا: اللهم أمتنا، فو الذي نفيس «ولقد أمر الرسول أن يقولها لهم فقال 
  :١بيده اليقولها رجل منكم إّال غص بريقه ف�ت مكانه فأبوا أن يفعلوا وكرهوا ما قال لهم فنزل

َمْت أَيِْديِهْم َو ّهللاُ َعلِيٌم بِالظّالِِمَ� َو لَْن يَتََمنَّْوُه أَ    .۹۵بَداً ِ�ا قَدَّ
و كيف يتمنونه وهم يخشون أن يستجيب ّهللا لهم فيأخذهم من فــورهم، فهــم قــد خرســوا الــدنيا 

  باملوت الذي طلبوه انقطاعا عن شهواتهم، وخرسوا اآلخرة بالعمل اليسء الذي قدموه!.
لَْن يَتََمنَّْوُه أَبـَـداً «املوت ألسباب طارئة، وألنه اليخاف بعد املوت، ولكنهم قد يتمنى املرشك او امللحد 

َمْت أَيِْديِهمْ  أنهــم لــن  »َو ّهللاُ َعلـِـيٌم بِالظـّـالِِم�َ «ألنه نهاية شهواتهم وبداية بليــاتهم �ــا قــدموا »ِ�ا قَدَّ
  يتمنوه، بل هم أحرص الناس عىل حياة:

ــُر أَلـْـَف َســنٍَة َو مــا ُهــَو َو لَتَِجَدنَُّهْم أَْحرََص  النّاِس عَىل َحياٍة َو ِمَن الَِّذيَن أَْرشَكُوا يََودُّ أََحُدُهْم لـَـْو يَُعمَّ
َر َو ّهللاُ بَِصٌ� ِ�ا يَْعَملُوَن  املعرّفــة،  »الحيــاة«منّكــرة دون »حيــاة«. هنا ۹۶ِ�ُزَْحزِِحِه ِمَن الَْعذاِب أَْن يَُعمَّ

الحياة الراقية املريحة املربحة، بل هي مطلق الحياة، ما تتســمى حيــاة، ملحة إىل أن حرصهم اليخص 
  مه� كانت أرذلها، ألنها عىل أية حال أفضل من الحياة األخرى �ا قدمت لهم أنفسهم.

َو ِمــَن «هم كل الناس دو�ا استثناء، وحتى الذين أرشكــوا، وكــ� يبيّنــه:  »أَْحرََص النّاِس «يف  »الناس«ف 
  أي: وأحرص من الذين أرشكوا، ألنهم يخافون ع� بعد املوت ما اليخافه املرشكون.»ْرشَكُواالَِّذيَن أَ 

 »حياة«أيّة حياة، ملّمحا لها بذلك التنك� النك� الحق�، حياة ديدان او حرشات، وإ�ا  »حياة«إجل إنها 
  !.ثم اليشء آخر، الحياة الرزيلة التي اليقبلها اي ذي حياة،وحتى الذين أرشكوا

يـَـوَدُّ «يجتازونها إىل أعىل ما باإلمكان يف تقــديرهم:  -رغم أنهم عارفون القدر املتعوّد من الحياة -فهم
ُر أَلَْف َسنَةٍ  كسبا أك� وأوسع مــن ملــذات الحيــاة الــدنيا، ابتعــادا أوفــر عــن عــذاب  »أََحُدُهْم لَْو يَُعمَّ

رَ َو ما ُهَو ِ�ُزَْحِزِحِه ِمَن الَْعذ«األخرى، ولكنه  وكل آت قريب، فحتى لو عّمر أحدهم الدنيا  »اِب أَْن يَُعمَّ
فليعذب اك� واك� م� لو انه � يعّمر، ألنه يزيد يف تعم�ه األك� اســتحقاقا للعــذاب أكــ�، فتعمــ�ه 

  .»َو ّهللاُ بَِصٌ� ِ�ا يَْعَملُونَ «يبوء اىل العذاب الكث�!  -إذا -الكث�
� الناس ألنهم أحرصهم عىل حياة، ولكن اليهود هم أحرص من أحرص و اختصاص املرشك� هنا من ب

  الناس عىل حياة.
ك� يرجع إىل اليهود، كذلك إىل الذين أرشكوا، ام هو راجــع إلــيهم، ثــم اليهــود يــود  »يَوَدُّ أََحُدُهْم ...«

                                                        
�س �� ��ه ا��ٓ��: �� ��� �� ���ـ� ان ���ـ� ��ـ� ا�ـ�ار ا�ـ�ٓ��ة ���ـ� ا��ج ا������ �� ا������ �� ا�� �� -٨٩: ١.ا��ر ا�����ر ١

 ا���� ��� ز���� ���َِ�ً� ِ�ْ� ُدوِن ا��ّ�ِس ���� ا������ �����ا ا���ت ان ���� ��د��� ا��ـ� ��ـ� ����ـ� �ـ� دون ا��ـ���� ��ـ�ل ��ـ�

 ر��ل ا��ّ� ��� ا��ّ� ���� وآ�� و���: ...
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  . ١أحدهم لو يعمر اك� من ألف ألنهم أحرص منهم عىل حياة
هنا للتمني الاالستحالة، حيث سمعوا او رأوا من عّمــر الــف ســنة او يزيــد، فالنــه شــاذ بعيــد  »لو«و

  يتمنونه مزيدا يف الشهوات.
املسلم� الدار اآلخرة خالصــة  أ تراهم بعد ليس لهم تقليب االقرتاح يف هذه املباهلة: إن كانت لكم

عند ّهللا من دون الناس فتمنوا املوت ان كنتم صادق�، ام ولرتضوا ان نقتلكم عن بكرتكم تخلصا اىل 
  نعيم الجنة الخالصة عن هذه الدار املحفوفة بالبالء؟.

َس لـَـيْ «كّال! حيث الرســول واملســلمون معــه � يــّدعوا ألنفســهم خــالص الــدار اآلخــرة دون رشط، ف 
ا َو ال نَِصــ�اً. َو بِأَمانِيُِّكْم َو ال أَماِ�ِّ أَْهِل الِْكتاِب َمْن يَْعَمْل ُسوءاً يُْجَز بِِه َو ال يَِجْد لَُه ِمْن ُدوِن ّهللاِ َولِي�ــ

: ۴( »ال يُظْلَُموَن نَِق�اً  َمْن يَْعَمْل ِمَن الّصالِحاِت ِمْن ذَكٍَر أَْو أُنْثى َو ُهَو ُمٔوِمٌن فَأُولِئَك يَْدُخلُوَن الَْجنََّة وَ 
۱۲۴.(  

َو أَْن لَيَْس لِْإلِنْساِن إِّال مــا «فلم يّدعوا ألنفسهم خالص الدار اآلخرة، وال دون رشط وال دون الناس، بل 
ثم منهم من يتمنّى املوت دون مقت للحياة، بل هي�نا للقاء ّهللا دون تعرض للقتل او املــوت  »َسعى

  ، بل تجب عليهم مقاتلة الكفار املضلل�.فانه محرم يف رشعة ّهللا 
و منهم من اليتمناه بغية الحصول عىل استعداد أك� للموت، تحصيال ملزيد الثواب، وقضاء عىل مزيد 

  يقلب عليهم السٔول وهم ليسوا �دع� دعواهم الخاوية الفوىض الجزاف؟ -إذا -العقاب، فكيف
هي منزلة خاصة  »ِعنَْد ّهللاِ «هي ثالوث منحوس يف دعواهم، ف  »النّاِس ِمْن ُدوِن  -خالَِصةً  -ِعنَْد هللاِّ «ثم 

هي الخالص عــن رشيطــة العمــل الصــالح، والخــالص عــن أي شــوب مــن  »خالصة«منقطعة النظ�، و
اختصاص لهٔواء الناس دون سائر لناس، والقــرآن طــارد »ِمْن ُدوِن النّاِس «العقاب والخالص عن رشكاء، و

  ية، فكيف يقلب السٔول عىل أهله؟.هذه الدعاوي الخاو
وقد كان لهــم أم  »لَْن يَتََمنَّْوهُ «تحد سافر عىل هٔواء املدع�، وملحمة غيبية أن  »لَْن يَتََمنَّْوُه أَبَداً «ثم يف 

ألحدهم أن يتمنوه تغلّبا يف هذه املباهلة عىل الرسول، ولكــنهم � يتمنــوه ولــن! تخوفــا مــن وقــوع 
ا املباهلة ح� التنفع أية حجة، وك� حصلت مــرارا وتكــرارا ومنهــا مباهلتــه  الواقعة، وذلك من قضاي

  مع نصارى نجران.آله و عليه هللا صىل
قاً لـِـ� بـَـْ�َ يََديـْـِه َو ُهــدىً  ا لِِجْربِيَل فَإِنَُّه نَزَّلـَـُه َعــىل قَلِْبــَك بـِـإِذِْن ّهللاِ ُمَصــدِّ  َو بُْرشــى قُْل َمْن كاَن َعُدو�

  .۹۷ لِلُْمٔوِمِن�َ 
جربيل، ملا نزّل القرآن عىل نبي غ� إرسائييل؟ ثــم ملــاذا  -فيمن عادوا -لقد عاد هٔواء الح�قى األنكاد

نزل عليه نكايات عىل أهل الكتاب؟ وملاذا نزل عليه بشارات التوراة وكتب األنبياء بحقه؟ وملاذا يطلع 
  محمدا عىل أرسارنا؟

  ا أرسل �ا أرسل.كفر باّ� الذي أرسله مل -يف الحق -و ذلك
يف حوار دار بيــنهم أنــت اآلن فحــدثنا مــن وليــك مــن املالئكــة فعنــدها  آلـه و عليه هللا صىللقد قالوا للرسول  

: وليي جربيل و� يبعث ّهللا نبيا قــط إّال هــو وليــه، قــالوا: فعنــدها آله و عليه هللا صىلنتابعك، او نفارقك، قال  

                                                        
 ���� ا�� ���. -���س �� ا��ٓ�� ��ل �� ��ل ا��ٔ���� إذا ��� أ����: زه ��ار ��ل�� ا��  ٨٩: ١.ا��ر ا�����ر ١
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ئكة التبعناك وصدقناك، قال: ف� �نعكم أن تصدقوه؟ قالوا: هو نفارقك، لو كان وليك سواه من املال 
ا لِِجْربِيَل «عدونا، فانزل ّهللا تعاىل:  فعند ذلك باءوا بغضب »«كَأَنَُّهْم ال يَْعلَُمونَ « -إىل قوله -»َمْن كاَن َعُدو�

»عىل غضب
١ .  

 ۱۶: ۸دانيال «هم لجربيل أنهم ما أبقوا له ذكرا يف كتابات الوحي إّال أربعا تفلتت عنهم، يف ومن عداء
) من العهد الجديــد، ثــم النــراه يــذكر يف األســفار ۲۶و ۱۹: ۱لوقا «) من العهد العتيق، ثم يف ۲۱: ۹و

حامل الــوحي اىل الخمسة التوراتية وال يف سائر كتابات العهدين وال مرة واحدة، وهو امللك العظيم، 
رسل ّهللا، ال�كن ان يــرتك اســمه يف هــذه الكتــب املــذكورة فيهــا اســ�ء الكثــ� ممــن هــم دونــه ام 

  اليحسبون بيشء!.
: وقــال إن جربائيــل »لوقــا«) مه� جاء يف يف ۲۱: ۹( »الرجل جربائيل«ثم املذكور في� ذكر يعرب عنه ب 

  ).۲۶( »من هللا ...أرسل جربائيل املالك «) و۱۹الواقف قدام ّهللا (
): (َو إِْن تَظــاَهرا ۴و لقد ذكر يف القرآن بهذا االسم مرات ثالث، هنا ويف اآلية التالية لها ويف التحريم(

  .»َعلَيِْه فَإِنَّ ّهللاَ ُهَو َمْوالُه َو ِجْربِيُل َو صالُِح الُْمٔوِمِنَ� َو الَْمالئَِكُة بَْعَد ذلَِك ظَِه�ٌ 
والسمه   »الروح من أمره -الروح األم� -الروح القدس«يف الذكر الحكيم باسم  و هو مذكور مرات عدة

، واألصــح هــو صــيغة ٢جــربين -جربايــل -جربائيل -جربائل -جربئيل -جربيل -صيغ سبع: جربيل السـالم عليه
  .»ايل -جابر«وكأنها مركبة من  »جربائيل«املعربة عن األصل العربا� »جربيل«القرآن املتواترة 

كــ�  »أخضــع -تفــوق -تغلــب -تقوى -ساد -زاد -تجرب -اشتد -اقتدر -قدر«�عنى:  -و جابر: العربانية:

                                                        
ا��ّ� ���� وآ�� و��� �ـ��� ���ـ� �ـ�ل ��ـ� ���ـ� ا��ّـ� �ـ� �� ا���� �����ده ا�� ا�� �� ���� �� ا���� ��ّ�  ١٠٦: ١.��ر ا������ ١

آ���، ��ل: �� أ���ك ������؟ ��ل: ��� ��ل: ذ�� ��و ا����د �� ا�������،  ا����م �������م و�� ��ٔ�� �� ����� أ����� ��� ������  

و��ـ� �ـ� ���ـ� وا�ـ� ���ـ� وا�ـ� أ�ـ� �ـ���  أ�ـ�ج ا������ـ� وا����ـ��� وا��ـ� -٨٩: ��١ل: �� ��أ ��ه ا��ٓ�� ... و�� ا��ر ا�����ر 

��ّ� ���� وآ�� و���) �����ا ��  وا����ا�� وا�� ���� ا������ ������ �� ا������ �� ا�� ���س ��ل: ���ت ����� ا����د ��� ا��ّ� (��ّ� ا

� ا����� ����� �� ���ل ���ٔ�� ���� �� ������ إ�ّ� ���، ��ل: ����� ��� ���� و��� ا����ا ا ��ّ� و�� أ�� ����ب ��ـ� أ� �� ذ�� ا

���� ��� ا�� ������ ���� �������ه ��������، ����ا: ���� ��، ����ا ار�� ���ل ���ٔ�� ����، أ����� اي ���م ��م إ��ا��� ��� ���� 

���� ا��ٔ�� �� ا���م و�� �� ��� ان ���ل ا���راة، وأ����� ��� ��ء ا���� �� ��ء ا���أة و��� ا��ٔ��� ��� وا����، وأ����� ��� ��ا ا

و��� �� ا�������، ��ٔ�� ����� ��� ا��ّ� ��� أ������ �������� ��ٔ���ه �� ��ء �� ��� و����ق، ��ل: ������� ����ي ا��ل ا���راة �� 

� ��ن أ�� �����ن ان إ��ا��� ��ض ���� ��ل ���� ���ر ��را ��� ����ه ا��ّ� �� ���� ������ أ�� ا���اب ا��� وأ�� ا����م ا��

 ا����م ا��� ����ن ا�ٕ��� وأ�� ا���اب ا��� أ������؟

�����ا ا��ّ�� ���، ���ل: ا���وا، ��ل: أ����� ����ي �� إ�� ا�ّ� �� �� �����ن ان ��ء ا���� ا��� ���� وان ��ء ا���أة ا��� ر��� 

ان ��� ��ء ا���أة ��ن أ��� �ٕ�ذن ا��ّ�؟ ����ا: ا���� ���،  ن ا��ّ���ٔ���� ��� ��ن �� ا���� وا���� �ٕ�ذن ا��ّ�، ان ��� ��ء ا���� ��ن ذ��ا �ٕ�ذ

: ��ل: ا���� ا��� ��ل ������� ����ي ا��ل ا���راة ��� ���� �� �����ن ان ا���� ا��ٔ�� ��ا ���م ����ه و�� ���م ����؟ ����ا ���، ��ل

 ا���� ا��� �����، ����ا أ�� ا��ٓن ������ �� و��� ...

 
وا�� ��� �� ����، �� .ا��و�� �� ا���اءة ا����ا��ة �� ��� ا���آن و�� ��اءة ���� ا���اء وا������: ا�� ���� وا������: ���ة وا������ ٢

 ا���� ا��ٔر�� ا��ٔ��ى �� ���ت ����.
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هو قدرة ّهللا وقدره واشتداده وتجربه وزيادته وسيادته وتغلبه وتفوقه  »جربيل«هو ّهللا، إذا ف  »لاي«و
وإخضاعه، وكل هذه املعا� تناسب ساحة جربيل فانه مظهر لهذه األس�ء الحسنى الربانيــة تكوينــا 

عبــد «ه ب وترشيعا، فإنه وسيط الوحي إىل رجاالت الوحي، ومن وسطاء التكوين، وقد يصــح تفســ� 
ا لِِجْربِيَل  وألن العبودية الخاصة الخالصة ّ� تجعل ١»ّهللا   »العبد وسيطا ب� ّهللا وخلقه. ُْل َمْن كاَن َعُدو�

قاً لـِـ� بـَـْ�َ «دون هواه ام هوى سواه  »فَإِنَُّه نَزَّلَُه عَىل قَلِْبَك بِإِذِْن هللاِّ «ألنه نزل عىل قلبك ما نزّل  ُمَصــدِّ
َو ُهــدًى َو بُْرشــى «حمدية، ثــم يف أصل الوحي كسلسلة موصولة ب� رسل ّهللا، ويف البشارات امل»يََديْهِ 

  بهذه الرسالة السامية، إذا فل� ذا يعادى؟ لكنّه إرسائيل!. »لِلُْمٔوِمِن�َ 
ويحك أ جهلت أمر ّهللا، وما ذنب جربيل أن أطاع ّهللا فــي� يريــده مــنكم، أرأيــتم ملــك املــوت أهــو «

»عدوكم وقد وكله بقبض أرواح الخلق ...
٢.  

  
  موىس وفتاه يف رحلة مدرسية

لَّ� بَلَغا َمْجَمــَع بَيْــِنِه� ) فَ ۶۰َو إِذْ قاَل ُموىس لَِفتاُه ال أَبْرَُح َحتّى أَبْلَُغ َمْجَمَع الْبَْحَريِْن أَْو أَْمِيضَ ُحُقباً (
باً ( ) فَلَّ� جاَوزا قاَل لَِفتاُه آتِنا َغداَءنا لََقْد لَِقينا ِمْن َســَفرِنا ۶۱نَِسيا ُحوتَُه� فَاتََّخَذ َسِبيلَُه ِيف الْبَْحِر َرسَ

ْخرَِة فـَـإِ�ِّ نَِســيُت الْ ۶۲هذا نََصباً ( ــيْطاُن أَْن ) قاَل أَ رَأَيَْت إِذْ أََويْنا إَِىل الصَّ ُحــوَت َو مــا أَنْســانِيُه إِالَّ الشَّ
) فََوَجــدا ۶۴) قاَل ذلَِك ما كُنّا نَبْغِ فَاْرتَّدا َعىل آثارِِه� قََصصاً (۶۳أَذْكُرَُه َو اتََّخَذ َسِبيلَُه ِيف الْبَْحِر َعَجباً (

ِدنا َو َعلَّْمناُه مِ  َِّبُعَك َعىل أَْن ۶۵ْن لَُدنّا ِعلْ�ً (َعبْداً ِمْن ِعباِدنا آتَيْناُه َرْحَمًة ِمْن ِعنْ ) قاَل لَُه ُموىس َهْل أَت
) َو كَيَْف تَْصِربُ َعىل ما لَْم تُِحْط بِِه ۶۷) قاَل إِنََّك لَْن تَْستَِطيَع َمِعَي َصْرباً (۶۶تَُعلَِّمِن ِمّ� ُعلِّْمَت رُْشداً (

) قاَل فَإِِن اتَّبَْعتَِني فَال تَْســئَلِْني َعــْن ۶۹َو ال أَعِْيص لََك أَْمراً ( ) قاَل َستَِجُدِ� إِْن شاَء ّهللاُ صابِراً ۶۸ُخْرباً (

                                                        
ا��ج ا������ �� أ�� أ���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ��� ا��ّ� ���� وآ�� و���: ا�� ����� ��� ا��ّ� وا�� �������  - ٩١: ١.ا��ر ا�����ر ١

 ��� ���� ��ّ�. »إ��«���� ا��ّ� وا�� إ��ا��� ��� ا�����، و�� ��ء را�� ا�� 

 
ـ�ٔل ر�ـ�ل ا��ّـ� �ـ�ّ� ا��ّـ� ������ا��ـ��م������ج ��ل ا�� ���� ا���� ا�����ي  �� ا ١٠٣: ١.��ر ا������ ٢ : ��ل ���� �� ��� ا��ّ� �

�ـ� ���ـ�  ���� وآ�� و��� ��� ا��ّ� �� ��ر�� ���م أ��ر ���دي، ���� ا����د ا�� أ��� ����ب ا��ّـ� و��ـ�م أ���ـ�ءه، �ـ� ��ـ��� ���ـ�ة ���ّ

� ���� وآ�� و���) ��� �� ��� ا�� إ���ر ��ء ��� ����� ���ل �� �� ����! �� ��ٔ��� ��ـ�ه ا��ٔ��ـ�ر ��ٔ���� ���� ر��ل ا��ّ� (��ّ� ا��ّ 

�� و���): �����، ���ل: �� ��ن ���ه ��ٔ��� ��ـ� ��ٓ��ـ� �ـ�، و��ـ� �����ـ� �ـ�و�� �ـ� �ـ��  �� ا��ّ� �����؟ ��ل (��ّ� ا��ّ� ���� وآ

�ـ� ا�������، ��� ��ن ������� او ���ه ��ى ������ �ـ��: و �ـ� ا��ـ���  ��ٔ��� ��� ��ٓ��� �ـ�، ��ـ�ل ر�ـ�ل ا��ّـ� �ـ�ّ� ا��ّـ� ���ـ� وآ

������ ��وا؟ ��ل: ��ٔ�� ���ل ������ء او ا���ة ��� ��� إ��ا���، ود�� دا���ل �� ��� ��� ��� ��� ��ي أ��ه وأ��� ��� إ��ا���، 

���، ���ل ر��ل ا��ّ� (��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و���): و��� أ ���� و���� �� ��ٔس و��ة �� ������ إ�� ������، و������� ��ٔ���� ����

ا�� ا��ّ� ... أرأ��� ا��ٓ��ء وا��ٔ���ت إذا و��وا ا��ٔو��د ا����� �������� ��� أن ������ أو��د�� ا��اء �� ا�� ذ��؟ ��! و��ـ��� 

�ن، و�� �����ن، وا�� �� ���دي أ�ـ���� إ�ّـ� �ـ� �ـ�دى ����ّ� �����ن، و�� ����� �����ن، أ��� ان ������ و������� ��ٔ�� ا��ّ� ����

ا��ٓ��، وا�� �� ز�� ا�� ��� أ����� و�ـ��� ا�ـ�ٓ�� ��ـ� �ـ�ب، و�ـ��� ���ـ� ر�ـ�ل ا��ّـ� (�ـ�ّ� ا��ّـ� ���ـ� وآ�ـ� و�ـ��) و��ـ�  

�ـ� ا�ـ�اء ا��ّـ�، و�ـ� أ��ـ�  أ��ان ��� ان ������ و������� ا�ـ�ان، ��ـ� أ����ـ� ��ـ� �ـ� او��ـ�ء ا��ّـ�، و�ـ� أ���ـ��� ��ـ� ا��ـ��م ����

 أ����� وز�� ا�� ��� ا��ٓ�� ��� ��ب و��� ��� �����ن وا��ّ� ����� و������� و���ر ���� ��� ��آء.
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ٍء َحتّى أُْحِدَث لََك ِمنُْه ِذكْراً ( ــِفينَِة َخرَقَهــا قــاَل أَ َخرَقْتَهــا لِتُْغــرَِق ۷۰َيشْ ) فَانْطَلَقا َحتّى إِذا َركِبا ِيف السَّ
ِخْذِ� ِ�ا c۷) قاَل ال تُٔو'۷۲) قاَل أَ لَْم أَقُْل إِنََّك لَْن تَْستَِطيَع َمِعَي َصْرباً (۷۱أَْهلَها لََقْد ِجئَْت َشيْئاً إِْمراً (

) فَانْطَلَقا َحتّى إِذا لَِقيا ُغالماً فََقتَلَُه قاَل أَ قَتَلَْت نَْفســاً َزكِيَّــًة ۷۳نَِسيُت َو ال تُرِْهْقِني ِمْن أَْمِري عُْرساً (
  )۷۴ئَْت َشيْئاً نُْكراً (بَِغْ�ِ نَْفٍس لََقْد جِ 

ٍء بَْعَدها فَال تُصــاِحبِْني قـَـْد ۷۵قاَل أَ لَْم أَقُْل لََك إِنََّك لَْن تَْستَِطيَع َمِعَي َصْرباً ( ) قاَل إِْن َسأَلْتَُك َعْن َيشْ
ْهلَها فَأَبَْوا أَْن يَُضيُِّفوُه� فََوَجدا ) فَانْطَلَقا َحتّى إِذا أَتَيا أَْهَل قَْريٍَة اْستَطَْع� أَ ۷۶بَلَْغَت ِمْن لَُد�ِّ ُعْذراً (

) قاَل هذا ِفراُق بَيِْني َو بَيِْنَك ۷۷ِفيها ِجداراً يُِريُد أَْن يَنَْقضَّ فَأَقاَمُه قاَل لَْو ِشئَْت التََّخْذَت َعلَيِْه أَْجراً (
ا ا۷۸َسأُنَبِّئَُك بِتَأِْويِل ما لَْم تَْستَِطْع َعلَيِْه َصْرباً ( ِفينَُة فَكانَْت لَِمساكَِ� يَْعَملُوَن ِيف الْبَْحِر فـَـأَرَْدُت ) أَمَّ لسَّ

ا الُْغالُم فَكاَن أَبَواُه ُمٔوِمنَْ�ِ فََخِشــينا أَْن ۷۹أَْن أَِعيبَها َو كاَن َوراَءُهْم َملٌِك يَأُْخُذ كُلَّ َسِفينٍَة َغْصباً( ) َو أَمَّ
ا الِْجــداُر ۸۱ْدنا أَْن يُبِْدلَُه� َربُُّه� َخْ�اً ِمنُْه َزكاًة َو أَقْرََب ُرْح�ً () فَأََر ۸۰يُرِْهَقُه� طُْغياناً َو كُْفراً ( ) َو أَمَّ

ْن يَبْلُغــا فَكاَن لُِغالَمْ�ِ يَتِيَمْ�ِ ِيف الَْمِدينَِة َو كاَن تَْحتَُه كَنـْـٌز لَُهــ� َو كــاَن أَبـُـوُه� صــالِحاً فـَـأَرادَ َربُّــَك أَ 
ُه� َو يَسْ  تَْخرِجا كَنزَُه� رَْحَمًة ِمْن َربَِّك َو ما فََعلْتُُه َعْن أَْمِري ذلَِك تَأِْويُل ما لَْم تَْسِطْع َعلَيِْه َصْرباً أَُشدَّ

)۸۲(  
مع من تعلــم هــو منــه شــيئا مــ� كــان  السـالم عليهحلقة منقطعة النظ� يف القرآن كله عن مس�ة موىس  

لك� ســبيل الهــدى، املتعلمــ� عــىل ســبيل نجــاة مــن يجهله، تقص مقاطع هامة من قصته تهم السا
  الردى.

إنها ليست اسطورة مختلفة ك� يهرفها الخارفون، بل هي حقيقــة تقــّص مــن عمــق التــاريخ كســائر 
  القصص القرآنية، تحمل أمثاال حقة من الرتبية اإللهية، وذلك ملن ألقى السمع وهو شهيد.

ىل العزم من الرسل الذين دارت عليهم الرحى؟ وأولوا و ترى إن موىس القصة هو ابن عمران ثالث او
العزم هم املفّضلون عىل من سواهم من رسل وأنبياء أمن ذا يف زمنهم وحتى والية عزم اخــرى علــ� 
وعمال لدنيا من عند ربنا، فكيف يحمل موىس هذا نصبا يف سفره حتى يلقى لنفسه معل� بــأمر ّهللا: 

َِّبُعــَك َعــىل أَْن َعبْداً ِمْن ِعباِدنا آتَيْن« ِدنا َو َعلَّْمناُه ِمْن لَُدنّا ِعلْ�ً، قاَل لـَـُه ُمــوىس َهــْل أَت اُه َرْحَمًة ِمْن ِعنْ
؟! ومعلمه هذا أيا كان هو من أمته ومتعلمه يف رشعته خرضا »تَُعلَِّمِن ِمّ� ُعلِّْمَت رُْشداً، قاَل إِنََّك لَْن ..

عمران، نبيّا او أيّا كان، بتعلم مــن معلـّـم لــه هــو فوقــه علــ� موىس غ� ابن  -إذا -أّمن ذا؟! فهل هو
) مرة يعنى به ابن عمران، أيف هات� املرت� اليتيمت� هنا يعنى ۱۳۴وخربا؟ وقد ذكر موىس في� ذكر (

به غ�ه دو�ا أية قرينة وال إشارة؟ سبحانك اللّهم إن هذا إال خرافة جارفة جازفة الصــحيحة يف ادب 
  . ١فصيحة! التعب� وال

                                                        
! ا��ج ا����ري و���� وا�����ي وا������ وا�� ���ـ� وا�ـ� ا���ـ�ر وا�ـ� أ�ـ� �ـ��� وا�ـ� ��دو�ـ� وا�����ـ� �ـ� ٢٩: ٤.ا��ر ا�����ر ١

ا��ٔ���ء وا����ت �� ���� ���� �� ���� ��ل ��� ���� ���س: ان ���� ا������ ���� ان ���� ���� ا���� ��� ���� ���� 

� ���س ��ب ��و ا��ّ� ����� أ�� �� ��� ا�� ��� ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و�ـ�� ��ـ�ل: ان ���ـ� �ـ�م ��� إ��ا���؟ ��ل ا�

����� �� ��� إ��ا��� ���� اي ا���س ا���؟ ���ل: ا��! ���� ا��ّ� ���ـ� إذ �ـ� �ـ�د ا���ـ� ا��ـ� �ـ�ٔو�� ا��ّـ� ا��ـ� ان �ـ� ��ـ�ا ����ـ� 

رب ��� �� ��؟ ��ل: ��ٔ�� ��� ���� ����� �� ���� ������ ���ت ا���ت ��� �ـّ� ��ٔ�ـ�  ا������ �� ا��� ��� ��ل ����: ��
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ا موىس بن عمران ك� يف سائر القرآن، وقد ابتىل بسفره النصب بسبب منه حيــث خيّــل إليــه إنه هن
أنه أعلم ممن سواه يف علمي الظاهر والباطن، فقد وكّل موىس بعلم اليطيقه خرض كــ� وكــّل خرضــ 

ر بعلم اليطيقه موىس فليتعلم كّل ما عند اآلخر ليكتمل �ا عند اآلخر ك� وعّل آصف بن برخيا وزيــ
سلي�ن كان أعلم منه حيث آتاه عرش بلقيس قبل ان يرتــد إليــه طرفــه، وكــان آصــف مــن أمتــه يف 

  الرشعة الظاهرة.
فعلم الرشعة الظاهرة وعلم الباطن قد يفرتقان ك� يف موىس وخرض وسلي�ن وآصف وقد يجتمعــان 

  يجهله� وحيا أّماذا؟. وك� قد ينتفيان كمنآله و عليه هللا صىلك� يف أهل بيت الرسالة املحمدية  
آتَيْناُه َرْحَمًة «كان أعلم من موىس بن عمران يف التأويل:  ١و خرض هذا نبيا كان ام غ� نبي هو كلق�ن

  -»َو َعلَّْمناُه ِمْن لَُدنّا ِعلْ�ً .. ِمْن ِعنِْدنا
 »َو فـَـْوَق كـُـلِّ ِذي ِعلـْـٍم َعلِــيمٌ «! »قاَل هذا فِراُق بَيِْني َو بَيِْنَك َسأُنَبِّئَُك بِتَأِْويِل ما لَْم تَْستَِطْع َعلَيِْه َصْرباً «

 آله و عليه هللا صىلول محمد  اللهم إّال عالم الغيوب، أو من علّمه من علم ما كان وما يكون وما هو كائن كالرس
وأهل بيته املعصوم�! والن القرآن اليذكر زمن هذه القصة، أ كانت يف نبوءة موىس قبــل رســالته؟ ام 
كانت يف بداية رسالته وملا تنضج النضجة الكاملة بعلم التأويل، ام يف نبوته بوالية عزمــة ويف قمتهــا، 

قاَل «، وإّال فكيف عرف ذلك املوقف ملجمع البحرين وإذا فكل محتمل، مع العلم أنه كان يوحي إليه
أَْوَحيْنا إِىل أُمِّ ُموىس «وال يأ� مثل هذا الغيب إّال بوحي، اللّهم إّال وحيا دون نبوءة ك� »ذلَِك ما كُنّا نَبْغِ 

ه، ام ويف فقد تكون هذه املصاحبة قبل نبوته ام فيها قبل رسالته، ام فيها قبل والية عزم »أَْن أَرِْضِعيهِ 
والية عزمه، فعىل أية حال اليبقى اشكال يف كيف يتعلم موىس من خرض؟ فان والية العزم يف الرشعة 

  .آله و عليه هللا صىلالظاهرة التلزمها الوالية الباطنة مه� تجتمعان يف البعض من أولياء العزم كالرسول محمد  
إِْن «و »َمْن يَتَِّق ّهللاَ يَْجَعْل لـَـُه َمْخرَجــاً «لباطن ف و لكن الرقابة عىل تكاليف الرشعية تنتج نورانية يف ا

                                                                                                                                                         
���� ����� �� ���� �� ا���� وا���� ��� ���ه ���� �� ��ن ��� إذا أ��� ا����ة و��� رؤ���� ����� وا���ب ا���ت �� ا����� 

 إ���ء ا��ّ� �����. -و�� ���� ��ا��� ���� ��� ا�������ت���ج ���� �� ا���� ����� ����� �� ا���� ���� ا�� آ�� ا���� 

و�� ��� أ�� ���� ا���� ��� (��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و���) ان ���� ��� إ��ا��� ��ٔل ر�� ���ل اي رب ان ��ن �� ���دك ا�� ا��� 

���� و��� ���ه و��� ��ت ���� �� ���  ��� ����� ���� ��ل: ��� �� ���دي �� �� ا��� ��� ���� �� �����، ��ن �� �� ���� ���ج

�� ����� ا���� و�� ا������  ١٢٨ج  ٢٧: ٣إذا ��� ��ا ا���ت �� ���ن ������ ����� و�� أدر�� ����� .. و�� ��ر ا������ 

َو �َ�َْ��� �َُ� �ِ� «� �� و�� و��ن ��� ذ�� ا�� ��� ا��ّ� ���� ������ وا��ل ���� ا��ٔ��اح و���� ��� ��ل ا��ّ  ا����م ������ أ�� ��� ا��ّ�  

ا�� ��� إ��ا��� ���� ا����� ��ٔ����� ان ا��ّ� �� و�� �� ا��ل  ا����م ����ر�� ����   »اْ����ْ�اِح ِ�ْ� �ُ�� َ�ْ�ٍء َ�ْ�ِ�َ�ً� َو �َْ�ِ��ً�� �ُِ��� َ�ْ�ءٍ 

أدرك ���� �� ��� وا���� ان  ا����م ������ و�� ا�� ������  ���� ا���راة و���� و��ل �� ����: �� ��� ا��ّ� ���� ا��� ��� ��ٔو�� ا��ّ� 

وأ���ه ��ل ���� ��  ا����م ������� ����   ا����م ������� ����� ا������ ��� ا����ة ر�� ا��� ��� ��� ا��� و���� ��� ���ل ������  

� ان ا��� ر��� ��� ����� ا������ وأ���� ��� ��ود ���� ���� و��� ا�� ا���ٔ ود��� ا���� و��ل ����� ����: ان ا��ّ� �� و�� �� ا���

���� ������ ���� ���� و���� ذ�� ا����ن و��ا ر��� ������� ��� ���ه ��� �����ه، ����ج ���� ا���ت و���� ا���ء وو��� ��� 

 ا����ة و���� و���� ا���ت و��ن ذ�� ا���ء ��ء ا����ان ���� ا���ت ود�� ا���ء:

 
 .����رب ا��وا��ت ��� �� ان ��� ��ن ���� او �� ��� ����، و�� د���� �� ��ه ا��ٓ��ت ��� �����، و�� ا�� ��� �� ���� ا���آن.١
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فكيف إذا كانت رقابة العصمة يف ويل العزم، »تَتَُّقوا ّهللاَ يَْجَعْل لَُكْم فُرْقاناً َو يَْجَعْل لَُكْم نُوراً َ�ُْشوَن بِهِ 
تَُعلَِّمِن «ب منه ان فليعلم موىس من علم الباطن ما يعلمه خرض وسواه بل واك� وأحرى، فكيف يتطل

  ؟»ِمّ� ُعلِّْمَت رُْشداً 
علّه ألنه ك� علم الرشيعة قد يحصل بتحصــيل، وقــد اليحصــل إّال بــوحي، فــ� كــل مــتعلّم محــاول 
للحصول عليه يوحى إليه، كذلك علم الباطن منه ما يحصــل بتلــك الرقابــة، ورقابــة العصــمة أحــرى 

  وأجري
بة كالعلم الباطن اللد�، فعلم الوحي الرشيعة اليستلزم ذلك لحصول عليه ولكن منه ما اليحصل برقا

العلم اللد� مه� يستلزم عل� دون ذلك، فقد أو� خرضا رحمة من عند ّهللا وعلم عل� من لدن ّهللا 
  ليس من مخلفات وحي الرشيعة والرقابة التامة عليه!.

يف الباطن ك� الظــاهر، فلــيعلم مــوىس و الن والية العزم لزامها الحفاظ عىل حقوق االمة ومصالحها 
الرسول يف واليته العظيمة العز�ة، تأويل قضايا كمثــل الســفينة والغــالم والجــدار، فقــد يحتمــل أن 

  وّهللا اعلم حيث يجعل رسالته!. -القصة كانت يف بداية أمره وملا يعظم ويعزم امر رسالته القمة
ــ ُحُقبــاً (َو إِذْ قاَل ُموىس لَِفتاُه ال أَبْرَُح َحتّ  ) مجمــع البحــرين هــو ۶۰ى أَبْلَُغ َمْجَمَع الْبَْحــَريِْن أَْو أَْمِيضَ

أَْو أَْمِيضَ «عنوان ملتقاه مع خرض ك� أوحي إليه ولكن موىس اليعرفه بتفصيل، فلو كان عارفه فل� ذا 
سفرته هــذه �ــّر سنة اىل �ان� وك� جاوزه إذ نسيا حوته�، فقد يعرف ان فيه ملتقاه وأنه يف  »ُحُقباً 

حتى تكون له مصاديق عدة، وإ�ا قال كغــ�  »مجمعا لبحرين«ال»َمْجَمَع الْبَْحَريْنِ «عليه، ك� تلمح له 
ألن مجمع بينه� كان متسعا شاسعا قد يحتاج الوصول اىل منتهــاه اىل »أَْو أَْمِيضَ ُحُقباً «عارف بامللتقى 

وإن � يحتج وصــوله اىل ميضــ حقــب، فحــق ملــوىس ان �يض حقبا واقله التأكيد عىل ذلك التصميم 
وفتاه ملّا بلغا مجتمع بينه� أن ينسيا حوته� حيث بهره� بلوغ املجمع نظرة امللتقى، وأما فتاه فزاد 

  نسيانا عىل نسيان ملا أويا اىل الصخرة.
فتــه القطعيــة إّال موىس الرسول ما كان يعرفه بعينه، وال أن القرآن عرّفه لنا، ف� لنا من سبيل اىل معر 

حدسيات: أنه منطقة كانت مرسح تاريخ بني إرسائيل بعد خروجهم من مرص كملتقى بحري الــروم 
والقلزم أي األبيض واألحمر، ومجمعه� يف منطقة البح�ات املرة وبح�ة التس�ح، او مجمع خليجــي 

وبحر الفرس مــن الجانــب العقبة والسويس األحمر، او ما ينتهي اليه بحر الروم من الجانب الرشقي 
  الغر� أّماذا؟

إال ان مرسح تاريخ بني إرسائيل املعلوم لدى الجميع يختلف عن مرسح موىس الرسول (صــلوات ّهللا 
؟ فلنرتك ما تركه القرآن ونسكت »أَْو أَْمِيضَ ُحُقباً «عليه) الخاص به، وهو اليعرفه بتفصيل، واال فل� ذا 

عرفه موىس من ذلك امللتقى أنه مجمع البحرين وفيه حيــاة املــو� ع� سكت ّهللا عنه، وقصارى ما ي
باً .. َعَجباً «ك� اتخذ غذائه الحوت فيه  قاَل ذلَِك ما كُنّا نَبْغِ فَاْرتـَـّدا َعــىل آثــارِِه� »«َسِبيلَُه ِيف الْبَْحِر َرسَ

  »قََصصاً، فََوَجدا ...
و إذ قال «وقد يكون  ١تّوة صحبة اال�انو فتى موىس هو صاحبه الخاص فعلّه وصيه يوشع بن نون بف

                                                        
 ٢٧٢: ��٣ ا���� وا���� ��� ���ه ���� �� ��ن .. و�� ��ر ا������ «.ا��ر ا�����ر �� ا����� ا����� ��� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��� ١

 ���.��ل: ��ن و�� ���� �� ���ان ���� �� ��ن و�� ���ه ا��ي ذ��ه ا��ّ� �� �� ا����م ������ أ�� ���ة �� أ�� ����   ١٣٠ج 
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معطوفا عىل محذوف يناسبه ام عىل قصة اصحاب الكهف ان يــذكره الرســول ومــن معــه ذكــرى  »...
ثانية للرحمة الخاصة اإللهية الخانية عىل عباده األخصاء وهو من أخصهم، فلتتواتر عليه رحمة مــن 

يحة �الحقة الس� يف هذه السفرة إذ لدنه وعلم من لدنه، ربوة عىل كل عا� ومرحوم! وال أَبَْرُح ترص
يقصد من ورائها امرا امر بالحصول عليه إعالنا لفتاه يف البداية استعدادا لوعثاء السفر ونصبه، مه� 

تعب�ا حاس� عن تصميمه القاطع، عارفا صارما بوصوله عاجال او آجال اىل »أَْو أَْمِيضَ ُحُقباً «طال الزمن: 
  ملتقاه يف مجمع البحرين.

و هذه من السنن الحسنة مع رفقة السفر التابع� لك ان تعلن دون إرسار كالشمس يف رايعة النهار 
ال نــربح «دون  »قاَل ُموىس لَِفتاُه ال أَبَْرُح َحتّى أَبْلُغَ «مس�ك ومص�ك يف سفرتك دون تحميل عليهم ك� 

  سفرة وان شاء تركه.وليجعل صاحبه يف سعة من أمره إن شاء لزمه عارفا بال»حتى نبلغ ...
يعني الأزال سائرا مسافرا دو�ا انقطاع، م� يوحي باهمية بالغــة للهــدف املــرام، اعــدادا  »ال أبرح«و 

  لفتاه إن شاء استعد عىل علم بهامة السفر ونصبه.
هنــا  »َريْنِ َمْجَمَع الْبَحْ «! و»أَْو أَْمِيضَ ُحُقباً «و ليبلّغه مدى تصميمه مقصدا وزمنا ألقىص حّده ك� أبلغه 

هو الغاية القصوى من السفر النصب وليجمع فيه ب� بحري العلم الظاهر من موىس والبــاطن مــن 
إ� وكلــت بــأمر «خرض، او بحري الرسالة الظاهرة والواليــة الباطنــة، وكــ� قــال لــه خرضــ يف ملتقــاه 

  .»التطيقه ووكلت بأمر الأطيقه
(فَاتََّخــَذ  ١حيث الحوت املطبوخ الغذاء فيه يحيــى في� ملجمع البحرين من نبضات الحياة وومضاتها

باً  وموىس الرسول يزداد حيــاة مــن علــم البــاطن إىل علمــه الظــاهر وكــ� »باو عج»«َسِبيلَُه ِيف الْبَْحِر َرسَ
  الخرض يزداد علم الظاهر اىل علمه الباطن.

بــاً ( ) فَلَــّ� جــاَوزا قــاَل لَِفتــاُه آتِنــا ۶۱فَلَّ� بَلَغا َمْجَمَع بَيِْنِه� نَِسيا ُحوتَُه� فَاتََّخَذ َسِبيلَُه ِيف الْبَْحــِر َرسَ
ْخرَِة فـَـإِ�ِّ نَِســيُت الُْحــوَت َو مــا ۶۲ينا ِمْن َسَفرِنا هذا نََصباً (َغداَءنا لََقْد لَقِ  ) َل أَ رَأَيَْت إِذْ أََويْنا إَِىل الصَّ

يْطاُن أَْن أَذْكُرَُه َو اتََّخَذ َسِبيلَُه ِيف الْبَْحِر َعَجباً ( ) قاَل ذلـِـَك مــا كُنـّـا نَبـْـغِ فَارْتـَـّدا َعــىل ۶۳أَنْسانِيُه إِالَّ الشَّ
  ).۶۴ارِِه� قََصصاً(آث

الحوت هو السمك العظيم، والرسب هو املنحدر املسبّل ذهابا مخــ�ا، الســقوطا أو انقفــازا مســّ�ا، أ 
عند بلوغ املجمع! فقد كان معهــ�  »نَِسيا ُحوتَُه�«ترى أن حوته� الغذاء أخذاه من مجمع بينه�؟ و

إذا جاعا؟ ولزامه ان يأخذا معهــ� مــاء بقــدر  قبل بلوغه! أو أنه كان حيا معه� يف سفرته� ليطبخاه
يكفيه بقية الحياة، وهذا غريب يف سفرة كهذه النصب، حمال لكث� املاء ليعيش فيه الحوت: السمك 
العظيم وملاذا هذا التعب الشعب نصبا عىل نصب؟! حــوته� هــذا كــان غــداءه� فلــيكن مطبوخــا 

سي� تلك الساذجة الناصبة، فقد كان ميتا مطبوخا جاهزا لغذائه� حيث السفرة التسمح للطبخة وال 

                                                                                                                                                         
 
 .�� ا��ر ا�����ر �� ����� ��� ا��� ���� وآ�� و��� �� ا����: ���� ���� و�� ا���ت ا���ء ��� ����� ����� �� ا���� ����.١

 و ��� �� أ��د�� ��ة و�� ��� �� اي ���� أ�� ��ن ���.
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آله و عليه هللا صىلوك� يف حديث رسول ّهللا  
١ .  

ترصيحة بحياته، فلتكن بعد موته، إذ العجــب الحيــوان البحــر أن  »َو اتََّخَذ َسِبيلَُه ِيف الْبَْحِر َعَجباً «ثم 
يتخذ سبيله يف البحر رسبا منحدرا إليه، بل وتركه عجب. ترى وماذا كان يــدري مــوىس مــن امللتقــى 

دليل أنه كان يدري ان مكانا من املجمع هو امللتقى، ولكنه »لْبَْحَريْنِ َحتّى أَبْلَُغ َمْجَمَع ا«وماذا اليدري؟ 
اين هو الذي يحيى فيه ميت وما هو؟ اليدري أنه حوته وإّال � ينسه! و� يطلبه بعد ذكــره غــداءه! 

 أن ف� كان يدري ان امللتقى هو املجمع الذي بلغــاه، وإّال ملــا تجــاوزه! وال»قاَل ذلَِك ما كُنّا نَبْغِ «فقد 
الذي فيه يحيى هو حوته�، وإّال ملاذا اتخذه غــداءه�، وملــاذا نســيه؟ معلومــان ومجهــوالن ملــوىس، 

اتََّخــَذ «وفتاه يجهل ثالثا هو أن حياة ميت فيه آية انه امللتقى املبتغى وإّال ملــا نســيه إذ رأى الحــوت 
  !.»َسِبيلَُه ِيف الْبَْحِر َعَجباً 

: ب� البحرين وب� موىس وخرض، وما درى موىس منه ملتقاه وإّال ملا تجاوزاه »ِنِه�فَلَّ� بَلَغا َمْجَمَع بَيْ «
موىس وفتاه، نسيان موىس كان بطبيعة الحال حيث السالك يركّز عــىل الغايــة امللتقــى »نَِسيا ُحوتَُه�«

ليه؟ علـّـه فينىس الغداء أماذا من وسائل اللقاء، ولكن� الفتى ملاذا ينىس وقد حّمل حمله والحفاظ ع
ألنه ينابع مس�ة موىس فعىل هامشه ينىس أمــام الغايــة غ�هــا! وهــذا النســيان املشــرتك كــان عنــد 

  بلوغه� املجمع.
أ نســيانا مــع مــوىس فهنالــك  »فَإِ�ِّ نَِسيُت الُْحوَت::«ثم هنالك نسيان ثان يخص فتاه ملا أويا الصخرة 

فـَـإِ�ِّ نَِســيُت الُْحــوَت َو مــا «شيطان يخــص فتــاه: نسيا وهنا نسيت؟ فهو إذا نسيان ثان تدّخل فيه ال
يْطاُن أَْن أَذْكُرَُه َو اتََّخَذ َسِبيلَُه ِيف الْبَْحِر َعَجباً    »َو اتََّخَذ َسِبيلَُه ..«.. هنا  »أَنْسانِيُه إِالَّ الشَّ

ق قــديكون إّال أن تفريعــا عــىل نســيانه�، فبيــنه� فــر  »فَاتََّخــَذ َســِبيلَُه ...«عطفا عىل نسيانه، وهناك 
َو اتََّخَذ َسِبيلَُه ِيف «والنسيان الثا� هو بعد ذكر »فَاتََّخَذ َسِبيلَُه ..«النسيان االّول أغفله� عن كونه معه� 

فالواو إذا للحال، أنني نسيته حال أنه اتخذ سبيله يف البحر عجبا، نسيت أن اذكــره بعــد »الْبَْحِر َعَجباً 
ا اهمته غــدائه� رغــم ذلــك العجــب أمــام غــايته� القصــوى، فقــد ينىســ ذلك وأذكرك، وعلّه ألنه م

  الطريق والرفيق فضال عن الغداء إّما ذا:

                                                        
.ا���� ا��ٔ��د�� ا��� ���� ا���� ان ا���ت ��� ��� ا����ة وا��� ����� �� ا���� ���� و���ـ�، و���ـ� ����ـ� �ـ� ا�ـ� �ـ�ن ١

����������ي و����� ا�� ���� ��� ا����ة ��� ا����ة و�� روا�� ���� ان ����� او ������ و�� ����� ا���� وروا��ت ا������ وا��

ا���ء ��ن ��ء ا����ة �� ��ب ��� ��ّ� و�� ���ر�� ��ء ��� ا�� ��� ���� ���� و�� ا���ت ا���ء ���، و�� ����� ان ��� ���� 

و�� ��� �� ذ�� ��ٔ��ه ا���� و����� �� �����  ����ٔ �� ا���ء ����ت ��� ���ة ��� ا���ت ����، و�� ���� ا�� ��ب ��� ا����

و����� �� ا���� ��� ��� أ��ا��� ��� ���م ا�����، و�� را�� ا�� ���� ��� ا����ة ��� ا����ة ا��� �ـ�ن ��ـ�ب ���ـ� ا���ـ� �ـ� 

���� ����� ا��� �� ا���ت �� �� روا�� ا������ج و����� ان ا���ت ��� �� ا���� ����� ����� �� ا����  -ا������ ����� �� ذ����

���� ا���ء ���ر ���� ��� ا���ق، و�� ��� ان ���� ��� ر�� ا��� ا�� ا���ت ��ٔ��ا ا�� ا���ت �����ن ��� ا���ء ��� ا����� ا�� 

����ة �� ��ا�� ا���ب، و�� ���� ا����ي �� ا�� ���س ���� ���� ��� أ�� ا����ة ���� ا���ت ���� ا��ـ�ت ��ـ�ب �ـ� 

����� ���� ���م ���ه ���ج ��� ��� ا���ء و���� ا���ت و��� ا���ت �� ��� ���� �� ا���� ا�� ��� ��� ���ن �ـ��ة، ا���� و

و�� أ����� ان ���� ��� ا���� ��� ا����ة، و�� ����� ا�� ذ�� �� ��ب ا���ت أو ��� ا���ء ��� و��ه �� ����ة �� ��ا�� 

 �ء ����� او �����.ا����، و�� ����� ا�� و��ه ��� ��� ا��
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بــاً «استغفاال عنه إذ � يكن محورا يف تلك السفرة  »فَلَّ� .. نَِسيا ُحوتَُه�« �  »فَاتََّخَذ َسِبيلَُه ِيف الْبَْحــِر َرسَ
قــاَل أَ «وترى ما هي ســبيله الرســب؟ »تََّخَذ َسِبيلَُه ِيف الْبَْحِر َعَجباً َو ا«يدره موىس ودراه فتاه وك� اخرب 

ْخرَِة فَإِ�ِّ نَِسيُت الُْحوتَ  فمن الصخرة العاليــة منحــدر يتخــذ إليــه ســبيل رسب »َرأَيَْت إِذْ أََويْنا إَِىل الصَّ
  را.فالسبيل هو الطريق املنحدر، والرسب هنا انحدار ثان يزيد السبيل سبلة وانحدا

وقد حيي بها الحوت فاتخــذها ســبيال؟ ام ســاقية  ١أو هي ع� الحياة املنحدرة من الصخرة اىل البحر
اخرى وقد حيي بغ�ها؟ ام قفزة من منحدره ام لزقة فانزالقا اىل البحر وبينه وبينه بــر إّمــا ذا؟ عــىل 

عــىل أن حــوته� الغــداء  ! فاتخاذ سبيل رسب عجب ذو دالالت»اتََّخَذ َسِبيلَُه ِيف الْبَْحِر َعَجباً «أية حال 
الشواء أصبح حيا عىل الصخرة عىل غفلة ملوىس وذكر لفتاه، ومن ثــم تناســاه فنيســ ان يخــرب مــوىس 

  بأمره:
تأكيــدا ذا  »لقــد«الحــوت »لَِفتــاُه آتِنــا َغــداَءنا«موىس  »قال«بداية املجمع والرسب العجب  »فَلَّ� جاَوزا«

فلنتغّذ ل� نستجّد طاقة بدنيّة نواصل بها سفرنا، م� يدل أنه كان  »لَِقينا ِمْن َسَفرِنا هذا نََصباً «بعدين 
متغافال جوعه� مع نسيان حوته�، ثم النصب ذكره غداءه� الحوت فطلبه من فتاه، فانــه التعــب 

  املنصوب تأتيا يف مداه:
إذ � ير ما يريه و الغداء هي غذاء الغداة، فلّعله� جاوزا مجمع بينه� ليال، و� يعتربه موىس ملتقاه 

  انه هو ملتقاه حتى أخربه به فتاه:
ْخرَِة املطلّة عىل البحر، فأنت رأيت إذ أوينا إليها تخفيفا عن وعثاء السفر،  قاَل أَ رَأَيَْت إِذْ أََويْنا إَِىل الصَّ

ناه مع بعــض ما ذا حصل له وماذا فعل، بعد ما نسي »فَإِ�ِّ نَِسيُت الُْحوتَ «او وانتظارا علّه هو امللتقى 
يْطاُن أَْن أَذْكُرَهُ « نسيان عجب بعد ما  »اتََّخَذ َسِبيلَُه ِيف الْبَْحِر َعَجباً «واتخذ: حال انه »َو ما أَنْسانِيُه إِالَّ الشَّ

رأيته اتخذ سبيله يف البحر عجبا حيث الحوت امليت املطبوخ �يش يف ســبيله الرســب إىل البحــر! و� 
مره العجب وا�ا ذلك الشيطان انسانيه ان اذكره فاذكّرك برسبه العجب. يكن نسيانا مني تغافال عن أ 

أفرتى الشيطان له سبيل إىل األنبياء، وكان فتاه يوشع منهم؟ علّه � يكن حينذاك نبيا، فقد كان وصيا 
   ٢ثم بعد موت موىس أصبح نبيا وصيا! ام بقي وصيا دون نبوة؟

أم إن هكذا نسيان ليس يف عداد نسيان ذكر الرب حتى ينحى عنه الشيطان، فا�ا هو حسب الظاهر 
نسيان الغداء أوال ومن ثم نسيان الرسب العجب، وقد يربران امام الهدف اإلمام وهــو التحــري عــن 
                                                        

��ل ��ل ���   ا����م ������ ���ن ا�����ر �� ا����   ١٣١ح  ٢٧٢: ٣.�� ���� �� ا��وا��ت ا�� ��� ا����ة ��� �� ��ر ا������ ١

ا���� ا��� ���� ا����س و�����، �� ��� وأ��� �����ن ان اّول ��� ���� ��� و�� ا��ٔرض  - و�� ��ٔ�� ��� ا����د �� ����� ا����م ����

 ، و��� ���ب ���� ا�� ا�� ���؟ا����م ����ا����ة ا��� ��� ���� �� ��ن ا����� و�� ا���� ا��� ��ب ���� ا����  

� وا��� �� ���  ��ل: ���� وا��ّ� ا�� ���� ��رون وإ���ء ���� ورواه ���� �� ���ل ا���� و���م ا����� �����ده ا�� أ�� ا����� ���� �

ان ���� و��� ا���  ا����م �������� ���� ���ل ���   ا����م ����و��� ا��� �����ده ا�� ا��ا��� �� ���� ا���ا��� �� أ�� ��� ا��ّ�   ا����م ����

�� ��� ا��ٔ���ظ وا���ق أ��ل: ��� ا����ف  ا����م ������ ���   ا����م ���������ده ا�� ا���� �� ����� �� ���� �� ���� �� ����  

 �� ��� ا����ة:

 
 ن ��� ���� ��ن ����اك ����:.�� د���� �� ا���آن و�� �� ا���� وا��� ا٢
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ياة ميت او علّها هي منهــا حتــى يتــذاكر ملتقى البحرين، و� يكن يدري فتاه أن من آيات ملتقاه ح
  الحوت، رغم أن رسبه العجب هو آية امللتقى:

): ذلــك البعيــد املــدى العظــيم املحتــوى، امللتقــى ۶۴قاَل ذلَِك ما كُنّا نَبْغِ فَاْرتَّدا َعىل آثارِِه� قََصصاً (
مــع بيــنه� مــن نفــس فل�جــع اىل مج -ه »نبغ«طول سفرنا  »ما كنا«املدلول عليه بآية الرسب العجب 

  :»قصصا«آثار األقدام يف مشيته�  »َعىل آثارِِه�«رجوعا إليه »فارتدا«الطريق الذي جئنا 
  تتبّعا لتلكم اآلثار كيال يخطاها.

  ).۶۵فََوَجدا َعبْداً ِمْن ِعباِدنا آتَيْناُه رَْحَمًة ِمْن ِعنِْدنا َو َعلَّْمناُه ِمْن لَُدنّا ِعلْ�ً (
ن من شعف وشغف، ما ينيس نصب السفر ووعثاءه، وكيــف عــرف مــوىس خرضــه؟ فيا لوجد الوجدا

طبعا ك� عرّف بوحي ّهللا مكانه، كذلك عرّف مكانته واملــٔون ينظــر بنــور ّهللا! تعريــف إلهــي لطيــف 
! »ْن لـَـُدنّا ِعلْــ�ً (َو َعلَّْمناُه مِ  -۳ »(آتَيْناُه َرْحَمًة ِمْن ِعنِْدنا -۲ »(َعبْداً ِمْن ِعباِدنا -۱بخرض يف زوايا ثالث 

خاصة، ثم »من عندنا«فرحمة عىل صاحبها:  -فانه الّول العابدين -هنالك عبودية يف ك�لها دون أكملها
دون تعلم خلقي، إ�ا عل� لدنيّا بوحي او الهام ليس يف نطاق وحــي النبــوة لزامــا، إّال »ِمْن لَُدنّا ِعلْ�ً «

وأرضابه يف الوحي آله و عليه هللا صىلحي ظاهرا وباطنا كالرسول محمد  األنبياء األولياء الذين جمعوا علمي الو 
  .١القمة أو إلهامه

و تلك الرحمة ليست هي العلم لقرنها به، فهي من مدارج الرحمة املعرفية واملعارج العملية، فلقــد 
كانت عبودية ذات جناح�، العل� دون معرفة وال معرفة دون علم، مه� كان علــم ظــاهر الرشــيعة 

  ، رغم أنه معلمه من علم الباطن وك�السالم عليهالرسول  تقليديا عن رسول ك� كان هو يقلد موىس 
»إ� وكلت بعلم التطيقه ووكلت بعلم الأطيقه«قال: 

ا� عىل علم من علم هللا علمنيه التعلمه «وقال  ٢
»أعلمه أنت وأنت عىل علم من علم هللا

٣.  
لإلفاضة والتعظيم. وخرض هذا تتواتر يف »من عبادنا«هنا للتفخيم ك� اإلضافة  »عبدا«و قد يكون تنك� 

وانه باق اىل قيام املهدي (صلوات ّهللا عليه) وال تنــايف حياتــه لهــذا  ٤شأنه الروايات اإلسالمية وسواها

                                                        
����� �ـ� ا��ـ��� �ـ�  ا����م ������ ا��ل ا����� �����ده ا�� ��� ا����ر ��ل: ��� �� أ�� ��� ا��ّ�   ١٤٢ج  ٢٧٥: ٣.��ر ا������ ١

��ة ��� �� أ��ا �����: ��� ����� ��� ���ل: ورب ا����� ���ث ��ات �� ��ـ� �ـ�� ����� ���، �������� ���� و� ا����م ����ا���� ���ل  

أ���ـ� ��ـ� �ـ� �ـ�ن و�ـ� ����ـ�  ������ا����م���� و��� ��ٔ������� ا�� ا��� ����� وا���ٔ���� ��� ��� �� أ������ ��ن ���� وا����  

�� و���) ورا��.��� �� ���ن و�� �� ���� ��� ���م ا����� و�� ور���ه �� ر��ل ا  ��ّ� (��ّ� ا��ّ� ���� وآ

 
����  »إِ��َ� �َْ� �َْ�َ�ِ��َ� َ�ِ�َ� َ�ْ��اً «��ل �� ا����  ������ا����م�� ���ب ��� ا���ا�� �� ���� �� ����   ١٥٤ج  ٢٨١: ٣.��ر ا������ ٢

 .»��ٔ��«��ل ����  ٢٧٩: ١٣ر و��� .. و�� ا����

 
 .ا����ر.٣

 
َ�ْ��اً ِ�ْ� «�� ����� ا���� وا���ر�� ����ت و�����ت ��ل ��� �� ����� ذ���� ا�� �� ��� ���� ا���آن �� ���� ا������ ب  .�����٤

�ر ا�����ر ���ة ! و�� رو�� ا���� �� ا���� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��� ��� �� ا�»ِ���ِد�� آ�َْ���ُه َرْ�َ�ً� ِ�ْ� ِ��ِْ��� َو َ���ْ���ُه ِ�ْ� �َُ��ّ� ِ��ْ��ً 
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ن نبيا، إّال بانقطاع الوحي عنه يوم نبئ الرسول محمد  الحد اصل من األصول اإلسالمية، اللّهم إّال إذا كا
وهــو يف السـالم عليـهحيث ال نبوة بعد نبوته وال وحي بعد وحيه اىل يوم القيامة، وك� يف املســيح  آله و عليه هللا صىل

الس�ء حيث ينزل زمن املهدي (صلوات ّهللا عليه)، فالخرض واملسيح وسائر املكلف� أيا كــانوا وأيــان، 
نهم منذ بزوغ الرسالة املحمدية أصبحوا من أمته وتحت لوائه، وهل عزل املسيح عــن رســالته بعــد إ 

نصبه؟ إنه انعزال عن أمته وليس عزال! ثم البأس بعزل ليس فيه مهانه! قاَل لَُه ُموىس َهْل أَتَِّبُعَك عَىل 
  فقال الخرض:السالم عليهعليه موىس   ) عند اللقاء الحبيب سلم۶۶أَْن تَُعلَِّمِن ِمّ� ُعلِّْمَت ُرْشداً (

  و أ� بأرضك السالم؟ قال: أنا موىس! قال: موىس بني إرسائيل؟
أتيتك لتعلمني م� علمت رشدا، قال: إنك لن تستطيع معي صربا، يا موىس! ا� عىل علم  -قال: نعم

»مــهمن علم ّهللا علمنيه التعلمه أنت وأنت عىل علم من علم ّهللا علمــك ّهللا الأعل
إ� وكلــت بــأمر « ١

»ووكلت بأمر الأطيقه»التطيقه
٢  

بعد ما يتحمل أعباء السفر ووعثاءه ليلقى الخرض، تراه كيف يحرتمــه ويتــأدب  مالسـال  عليهموىس الرسول  
عنده، وهو رسول إليه يف الرشعة اإللهية، وويل عليه، وان كان الخرضــ علـّـم مــن علــم التأويــل مــا � 

عىل سواء! ولكنه يعلمنا أن املتعلم أيا كان عليه يف سبيل الــتعلم  -ألقل تقدير -يعلمه موىس فليكونا
َِّبُعَك ..«من أّي كان ان يحرتمه ويتأدب لديه:  ؟ دون ان تأخذه طنطنة األعلمية الرسالية فيقول: »َهْل أَت

  او يتنزل شيئا: »اتبعني آخذ عنك م� عندك،«
هل اتبعك .. استيئذانا منه يف اتباعه تعل�، حال أنه رسول ّهللا، وقد أمــره ّهللا «ولكنه قال:  »أتبعك ..«

اتباعا ألمرك يف سبيل التعلم، ومتابعة لك أين� تذهب، دو�ــا اســتقالل  »اتبعك«عنده!  ان يتعلم م�
إن تسمح يل، تواضعا مضاعفا أمام املعلّــم مهــ� كــان  »أتبعك«أمامك فاستغاللك لصالح التعلم، وا�ا 

يف مقــام  املتعلم إمامه يف رشعته وهو يقتيض كونه متبوعا او مساويا ومستقال بجنبه التابعــا، ولكنــه
تواضع آخر أنني الأعنــي مــن هــذه املتابعــة ان  »ما علمت«دون  »ِمّ� ُعلِّْمَت «التعلم يتأدب هكذا! و

أن تعلمني بعض ما علّمت! ثم وليس ذلك اإلتباع تقليدا أعمــى وا�ــا  »ِمّ� ُعلِّْمَت «أصبح مثلك وإ�ا 
  :»َعىل أَْن تَُعلَِّمِن ِمّ� ُعلِّْمَت رُْشداً «

                                                                                                                                                         
��ق �� ار��ب ا���ا�� ������ري و���� وا������ وا�����ي و����� �� ا�� ���س �� أ�� �� ��� �� ا���� (��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� 

 و���):

 
 .».�� ���� ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��� و�� ذ���� ���ات ����١

 
ا���� ����� ���� �� ��� �� ���ل �� ���� ��ل: ا���ـ� �ـ��� و��ـ�م ا�ـ� ا�ـ�ا��� �ـ� ا��ـ���  -١٢٨ح  ٢٧: ٣.��ر ا������ ٢

أ���� �� ا��� و�� ���ز ان ���ن ��� ���� ��� �� و��� و�ـ� ��ـ� ا��ّـ� �ـ� و�ـ� ��ـ� ���ـ�؟ ��ـ�ل  ما��ـ�� ����ا��ي أ��ه ����  

���ٔ���� �� ذ�� ���� �� ا���اب أ�ـ� ���ـ� ا��ـ��� ��ٔ�ـ��� �ـ� ���ـ�ة �ـ�  ا����م �������� ا�����: �����ا ا�� أ�� ا���� ا����  

��ٔ��� ا����م إذا ��ن ��ٔرض ��� ���� ���م ��ل: �� أ�ـ�؟ �ـ�ل: ا�ـ� ���ـ� �ـ�  ��ا�� ا���� ���� ����� وا�� ����� ���� ���� ����

��ل: ��� �����؟ ��ل: ��ـ� ������ـ� ��ـ� ���ـ� ر�ـ�ا،  -��ل: أ�� ���� �� ���ان ا��ي ���� ا��ّ� ������؟ ��ل: ��� -���ان

 ��ل: ا�� و��� ��ٔ�� �� ����� وو��� ��ٔ�� �� أ����.
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تباعك ورشدا في� تعلمني ورشدا م� علمت، فاتباع املعلم وتعليم الرشــد يف أســلوب غــ� رشدا يف ا
رشيدة، غ� سديد، كتعليم الضالل يف أسلوب رشيده، فانه ضالل بعيد حيــث يخيــل اىل املــتعلم أنــه 

  رشيد.
اْإلِنْســاُن إِىل  فَلْيَنْظُرِ «فعىل املتعلم أن يكون عىل بص�ة للحصول عىل رشدي التعلم بعد رشد اإلتباع: 

  : اي اىل علمه الذي يأخذه عمن يأخذه وكيف يأخذه؟»طَعاِمهِ 
و بهذا األدب الالئق بنبي يستفهم دون جزم ويطلب العلم الراشد من املعلــم الراشــد، باتبــاع راشــد 
 فانه ليس ليستسلم أمام ذلك التعليم ما � توافق مواده موازين العقل والرشعة اإللهية! لذلك ينبهه

  العبد الصالح �ا ئول أمره، الختالف ميزا� الظاهر عند املتعلم، والباطن عند املعلّم.
  ).۶۸) َو كَيَْف تَْصِربُ َعىل ما لَْم تُِحْط بِِه ُخْرباً (۶۷قاَل إِنََّك لَْن تَْستَِطيَع َمِعَي َصْرباً (

حيث النكرة يف نطاق النفي املٔود ان يصرب معه صربا، وال يف مادة واحدة،  »لن -إن«إحالة يف تأكيدي: 
  وال سي� املحيل، إنها تفيد االستغراق الحاسم الجاسم.

و ل� التكون هذه البداية مزعجة غ� مرتقبــة مــن صــالح اىل نبــي، وبعــد هــذه اآلداب، والحرمــات 
رشعة وهــو خــالف عىل ما ترى من خالف ال»َو كَيَْف تَْصِربُ «ب  »لَْن تَْستَِطيعَ «املسبقة، يعذره املعلم يف 

العدالة العصمة أن يسكت صاحب الرسالة عن التنديد بأمر إمر، أو نكــر، او خــالف العقــل، حيــث 
وحيطة الخرب لزام عقيل »َعىل ما لَْم تُِحْط بِِه ُخْرباً «التقرير زاوية من مثلث السنة! يعذره عن أن يصرب 

ألم� عىل ظاهره غ� األمــ� فيصــرب ورشعي في� يخالف ظاهره الرشع او العقل، ل� يتغلب باطنه ا
عىل إمر الظاهر ألمر الباطن، والصرب ما أوله مّر وآخره حلو فمن دخله من أواخره فقــد دخــل ومــن 

»دخله من اوائله فقد خرج ومن عرف قدر الصرب اليصرب ع� منه الصرب ..
وموىس يعرف قدر الصــرب  ١

وموقعه فال يصرب ع� منه الصرب وهــو عصــيان يف ظــاهر الرشــعة وحتــى يف احــت�ل أن آخــره حلــو! 
ن حرمة املعلم ايّا كان، إذا تناحرتــا، فــال طاعــة فالرشعة اإللهية أعىل محتدا وواجب رعاية وحرمة م

يف معصية الخالق، وك� المعصية ملخلوق يف طاعة الخالق، وا�ــا هــي طاعــة ّهللا  -وال رعاية -ملخلوق
السواه، واحاطة الخرب فريضة عادلة يف كل فعل او ترك ان يعرف وجهه يف رشعة ّهللا فئوى به او يرتك، 

صالح، وليس موىس ممن يقلد خرضا فا�ا �يش و�يض بوحي، ثم التقليــد  بوحي او اجتهاد او تقليد
الصالح قد يجابه �ا يح� العقل فسٔوال وجوابا مقنعا ام تركا واعرتاضا محتاطا! ومه� يكفي خرب ما يف 
فعل او ترك اليرفضه العقل، ويفرضه ظاهر الرشع، فال يكفي في� يرفضه حكم العقل وظاهر الرشع 

 »لَْن تَْستَِطيعَ «اطة الخرب لحّد يحوله اىل مسموح او مفروض! نرى موىس حين� يواجه ويجابه ب إّال اح
إِْن شــاَء «حيث تحيل أهليته لذلك التعلم، اليتربّم وينزعج فيرتك تعل� فيه مهانة، بل يجيبه �ا ئولــه 

تعلــيم صــعب وتعلـّـم »إِْن شاَء هللاُّ « فيميض يف هذه الرحلة الدراسية عىل ضوء»إِْن شاَء ّهللاُ «ويعذره »ّهللاُ 
  صعب عىل عبدين من الرعيل األعىل يف علم الظاهر والباطن.

  ).۶۹قاَل َستَِجُدِ� إِْن شاَء ّهللاُ صابِراً َو ال أَْعِيص لََك أَْمراً (

                                                        
َو �َْ�َ� �َْ��ُِ� « ������ا����م��ل ا��ّ� ����� �� ��� ���� وا����  وا���ل �� ����� ����ٓ��  ا����م ����.����ح ا������ �� ا����م ا���دق  ١

 !»َ��� �� �َْ� �ُِ�ْ� �ِِ� ُ�ْ��اً 
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 و�شــية ّهللا يف -يقولها موىس وال يدري أنه يواجه امرا إمرا او نكرا او خــالف العقــل! وحيــث الصــرب
  .السالم عليهاليرتّجاه مٔون فضال عن موىس الرسول   -هكذا أمر

  َستَِجُدِ� ...«هنا هي مشية ّهللا ترشيعا فتكوينا ف  »إِْن شاَء هللاُّ «و 
  مه� أبهم أمره، ما وافق رشعة ّهللا ثم شاءه ّهللا توفيقا ملا أشاءه. »صابِراً َو ال أَْعِيص لََك أَْمراً 
يف بعــديها، فــال خلــف يف وعــده وال  »إِْن شــاَء هللاُّ «رشط  السـالم عليهرب من موىس  و هذه تكفل حتمية الص

تخلف عن مشيئة ّهللا إذ � يصرب عىل أمر إمر أو نكر، إذ اليشاءه ّهللا يف رشعة ظاهرة، وال تكوينا بعد 
  ان اليصرب موىس حسب تكليفه الظاهر.

أمرك عصيانا ّ� وإمرا، فقد �ت رشوطات وآداب الــتعلم مــن إّال ان يكون  »َو ال أَْعِيص لََك أَْمراً «اجل 
  وثم ماذا من الخرض؟السالم عليهموىس  

ٍء َحتّى أُْحِدَث لََك ِمنـْـُه ِذكْــراً ( ) ينبّهــه أن أمــره يثــ� الســٔول ۷۰قاَل فَإِِن اتَّبَْعتَِني فَال تَْسئَلِْني َعْن َيشْ
عليه اآلخر املطاف ترك العجال يف الســٔول ويربطــه العاجل وقد اليصرب عنه إىل آجل، فلذلك يشرتط 

دون ان يفرض عليه عدم السٔول إال برشط »فَإِِن اتَّبَْعتَِني«�تابعته التي هي اّول املطاف يف هذا املجال! 
اتباعه املطلق يف رحلته املدرسية، الذي لزامه التسليم أمام املعلم ك� يراه لصالح التعليم، تأدبا أمام 

ك� تأدب هو أمامه مع أنه إمامه يف الرشعة اإللهية! إذا فال سٔول في� يأ� مــن  السالم عليهسول  موىس الر 
هو اجابة عن كل سٔول عىل أية حال يف هــذه  »لََك ِمنُْه ِذكْراً «دون سٔول  »َحتّى أُْحِدثَ «امره كيف� كان 

ان موىس الرسول املحيط خربا بكل الرحلة العلمية إحداثا منه وابتداء دون سٔول! ويا لها من صعوبة 
ما يفعل او يقول، او ئوى أمامه عن اي فاعل او قائل، أن يسكت طول هــذه الرحلــة عــن مجاهيــل 
األمر، عىل احت�ل ان فيه نكرا او إمرا! لكنه مأمور ملواصلة هذه الرحلة، وهكــذا مــأمور معــذور إّال 

ه الرشع والعقل، ف�ىض موىس محتاطا يف صــربه في� اليعذر، فعليه التحمل ما � يكن حمال ال يحمل
رقابة تامة عىل ظاهر الرشعة، وعىل ضوءها ما يحدث يف رحلته  »إِْن شاَء ّهللاُ «وعدم عصيانه وسٔوله ب 

مواصلة لها، وقد يتناىس لرعاية الرشعة لزوم صربه وإن كان عىل أمر إمر، وخرض يستأجله يف تأويل ما 
تعود عىل االلتزام بظاهر الرشع ولرسول معصوم ال�هله ان يصرب حيث يراه � يحط به خربا، ولكن� ال

  إه�ال للرشع! ..
ــِفينَِة َخرَقَهــا قــاَل أَ َخرَقْتَهــا لِتُْغــرَِق أَْهلَهــا لََقــْد ِجئـْـَت َشــيْئاً إِْمــراً  ) ۷۱(فَانْطَلَقا َحتّى إِذا َركِبا ِيف السَّ

رك فتاه يف امللتقى، وألن االنطالق هو التخيل عــن وثــاق دليل ان موىس ت»انطلقوا«هنا دون  »(فانطلقا
ك� الطالق تخلية عن وثاق، فقد كان وثاق حتى امللتقى فمن هناك االنطــالق، وثــاق مــوىس بفتــاه، 

يعني لكّل انطالق� واىل مجمع  »فانطلقا«ووثاقه بعلم الظاهر، ثم وثاق خرض بوحدته وبعلم الباطن، 
  بحري الظاهر والباطن:

ِفينَةِ  ...« معرفة تلمح أنها بخصوصها كانت مقصودة للخرضــ كــأّول  »السفينة«..  »َحتّى إِذا َركِبا ِيف السَّ
تؤد هذه املعرفة املستبقة عن السفينة، فهــ� »إذا«ك� وأن  »سفينة«املطاف يف هذه الرحلة، فلم يقل 

! مســافر بــاجرة ام »خرقها« -علم!يتابعان واجب التعليم والت»يف السفينة«إذا يف هذه الرحلة املدرسية 
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؟ أمر امر: داهية عظيمة، تستقبل موىس بدايــة »خرقها«وال �لك السفينة وحتى لو ملكها  ١دون اجرة
خلفهــا كغايــة ي »قاَل أَ َخرَقْتَها لِتُْغــرَِق أَْهلَهــا«األمر! لن يستطيع موىس امامه صربا فيبتدر يف اعرتاض: 

حكــم  »لََقْد ِجئَْت َشيْئاً إِْمــراً «خرقها وان � يقصد به غرقها ولكنه حسب العادة يعرف غرقها بخرقها! 
حيث اإلمر وهو الداهية العظيمة هناك، كان إمرا من جهات عدة  »لقد«عىل أمره بإمره يف تأكيدين: 

ألقــل  -وفيه ضمن أهلها غرقه�، وفيه »هالِتُْغرَِق أَْهلَ «أعظمها الذي ذكره كغاية كأنها املقصودة فقط: 
ترصف ضار يف مال الغ�، فالن تعريض الغ� وال سي� ج�عــة اىل الخطــر أنكــر مــن تعــريض  -تقدير

حيث الخرق كان لحد  »لِتُْغرَِق أَْهلَها«النفس ك� هو أنكر من إتالف املال، اليأ� هنا من إمر أمره إّال 
هنا معذورا يف اعرتاضه بلفظة قاسية، ويعذره موقفه الرسايل من ناحية، مالسال  عليهالغرق. لقد كان موىس  

وعلّه � يدر ان خرق السفينة هو من موارد تعليمه ومواده من اخــرى، حيــث تعــود الــتعلم بــوحي 
الرشعة قوال، واّما ان عمال ما كهذا داخل يف التعليم فلم يتعوده رساليا، ففوجــأ هنــا بــالخرق الغــرق 

؟! سفينة تحمله� بركاب لها وهم وســط اللجــة تلعــب بهــا يف »أَ َخرَقْتَها ... إِْمراً «نا أسفا فانربى غضبا
فيخرقها ليغرقها وأهلها، انها السالم عليهجزرها ومدها، ثم يأ� عبد الصالح يف رحلة تعليمية ملوىس الرسول  

ِ� إِْن شــاَء ّهللاُ َســتَِجدُ «طامــة كــربى وداهيــة عظمــى تغطــي عــىل موقــف املعلّــم ومــا وعــده مــوىس 
ولكن كيف يشاء ّهللا صربا يف مثل هذه الداهية، فحق له أن ينىس ما وعده وإن � يست� وقــد »صابِراً 

  استثنى! ثم العبد الصالح اليزيد عىل ما بدء.
معها، وك� قلت  ): وهذه اّول خطوة يف رحلتنا ما صربت۷۲قاَل أَ لَْم أَقُْل إِنََّك لَْن تَْستَِطيَع َمِعَي َصْرباً (

لك بداية الرحلة، وما هي الفائدة يف تعليم التتوفر رشوطــه ولــن:!؟ إذا فــاتركني وشــأنك وشــأ�، ام 
ِخْذِ� ِ�ا نَِسيُت َو c۷حاول إلحالة ظاهر الحال اإلمر إىل باطن األمر بصرب هو مفتاح الفرج! قاَل ال تُٔو'

نسيت وعدك دون تقص�، بل نســيان او تنــاس واجــب بظــاهر  ) فا�ا۷۳ال تُرِْهْقِني ِمْن أَْمِري ُعْرساً (
: التغشني بقهر يف تكليف التكلـّـف أّال »َو ال تُرِْهْقِني«الرشع فرتك ذلك النسيان عصيان، فال تٔوخذ�! 

ـا«تعل� يف هذه الرحلة العس�ة  »ال تُرِْهْقِني ِمْن أَْمِري«أنىس ومن حقي أن انيس أو أتناىس  عــىل  »عرسـ
فان � اصرب أنا ولن .. فاصرب أنت إذا، ول� ننهي أمرنا عىل إمره، فال تزد إمرا عىل إمر وعرسا عرسها، 

يشمل  »امري«! و»ال تُرِْهْقِني ِمْن أَْمرِي ُعْرساً «عىل عرس! والتكليف يف عرس مرفوض يف ظاهر الرشع ف 
  بعد ما نسيت. أمري النسيان والرحلة املدرسية، فال تندد � إذ نسيت وال ترتك تعليمي

نرى هنالك اجتمعت املشيئتان التكوينية والترشيعية التي تبنتها أن � يصرب عىل امره اإلمــر، وينهــاه 
                                                        

������� �����ن ��� ���� ا���� ���ت ��� ����� ������� «.ا��ر ا�����ر �� ���� ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��� �� ا���� ١

���� �����وم ���ل �� ���� ��م �����ا. ا���� �����ه ���� ��ل ���� ر��� ا������ ��� ����ٔه ا�� وا���� و�� ��� ���� �� أ��اح ا��

 ������ ���� ��ل ���ت ا�� ������� ������� ����ق أ���� ��� ���� ا��ا ...

��ل ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��� ���� ا��و�� �� ���� ������ ��ل و��ء ����ر ���� ��� ��ف ا������ ���� �� ا���� ���ة 
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موىس عن مٔوخذته �ا نيس وإرهاقه من أمره النسيان والتعليم عرسا، ولو كان نسيانه محظورا لكانت 
خذة وإرهاق وليس لينهى إّال حســب املٔوخذة عليه حقا يف ظاهر الرشع، فل� ذا ينهاه موىس عن مؤ 

� تكن فرية عىل الخرضــ وحكــ� عــىل  »أَ َخرَقْتَها لِتُْغرَِق ..«الرشع، ك� � يصرب حسب الرشع! وترى 
إِنََّك لَْن تَْستَِطيَع َمِعَي َصْرباً .. فَال «أمره بإمره، ومجال االحت�ل لحلية أمره واقع حيث التنبيه املسبق 

  ؟»تَْسئَلِْني ..
لََقــْد «إّال عىل سٔوله ال فريتــه، و»أَ لَْم أَقُْل ..«الجواب انه سٔول استفهام وليس حك�، و� تكن املٔوخذة 

حكم عىل فرض عدم الجواب املقنع، او حكم بظاهر الرشع دون باطنه فال محظــور »ِجئَْت َشيْئاً إِْمراً 
اً فََقتَلَُه قاَل أَ قَتَلَْت نَْفســاً َزكِيَّــًة بَِغــْ�ِ نَْفــٍس لََقــْد فيه، وقد أعذره الخرض! فَانْطَلَقا َحتّى إِذا لَِقيا ُغالم

  ).۷۴ِجئَْت َشيْئاً نُْكراً (
انطالقة ثانية يف مواصلة الرحلة املدرسية، انطلق موىس تخليــا وتخلصــا عــن وثــاق الوعــد:  »فانطلقا«

إرهاقــه العرســ  السالم عليه موىس  النسيان االعرتاض يف سٔول التنديد، وانطلق الخرض عن املٔوخذة �ا نيس
: قتلــه فــور لقــاءه دون حــوار، وحســب الظــاهر دون »لَِقيا ُغالمــاً فََقتَلـَـهُ «وقعا يف وثاق ثان »حتى إذا«

فانه يخلّف الغرق وقد �نعه مانع من  ١معرفة مسبقة عن حاله، وهذا أمر وأدهى من خرق السفينة
نربة أشد من األوىل ناســيا وعــده سّد الخرق ك� فعل، ولكن� القتل واقع اليجرب بيشء، فانربى موىس 

  .»قاَل أَ قَتَلَْت نَْفساً َزكِيًَّة بَِغْ�ِ نَْفٍس لََقْد ِجئَْت َشيْئاً نُْكراً «هنا وكان أحرى إذ يرى نكرا بعد ما رأى إمرا 
  ترى وكيف عرف ان الغالم نفس زكية، أو أن قتله كان بغ� نفس؟

وهو نفس زكية عىل أية حال حيث كونه مرفــوع القلــم  أ كانت زكية حيث الغالم الئح يف غ� البالغ،
  حتى وان قتل نفسا فالدية إذا عىل العاقلة دونه.

و لكن فرض الدية عىل العاقلة اليجعل القاتل غ� البالغ زكيا وغ� قاتل، وان � يجز قتله حيث القلم 
وسواه، وقد نتبلّغ بلوغه هنا عنه مرفوع! أو أنه كان بالغا والغالم من بلغ حّد الغلومة والشبق بالغا 

فََخِشينا أَْن «الالئح يف تجويز قتله بنفس، ومن ثم الجواب يف تجوز قتله بكفره املرهق »بَِغْ�ِ نَْفٍس «من 
َو الِْفتْنَُة أَكَْربُ «والكفر املرهق الطاغي م� يفرض القتل فانه فتنة وفساد كب�  »يُرِْهَقُه� طُْغياناً َو كُْفراً 

فانها قتل لنفوس مٔونة ال�انها! وكيف عرف موىس انه نفس زكية دون معرفة عنه مسبقة،  »َقتْلِ ِمَن الْ 
وانه � يقتل نفسا او � يأت �ا يهدر دمه؟ علّه ألنها كانت لقياه االوىل، واألصل يف كــل نفــس كونهــا 

بَِغْ�ِ «قيا يف ارض كافرة، ف زكية غ� كافرة، وانها � تقتل نفسا، أو انها زكية عن قتل الغ� ان كانت الل
تأكيد لكونها زكية، وأصل الرباءة حكم من ظاهر الرشع يحكم بهذه وتلك، إّال ما خرج بدليل،  »نَْفٍس 

لََقْد ِجئَْت «رسول وامام يحكم بظاهر الرشع: السالم عليهوال دليل عىل خالفه حارضا يف هذه اللقيا، وموىس  
رف �وقفه!. او ان حكمه � يكن بتا حيث احت�ل الرباءة قائم، فا�ا حكم : يستنكره كل عا»َشيْئاً نُكْراً 

  .»لََقْد ِجئَْت َشيْئاً نُْكراً «وإذا »نَْفساً َزكِيًَّة بَِغْ�ِ نَْفٍس «رشط كونها 
ان قتل النفس إ�ا يجوز بنفس؟ علّه ألنه املسوغ  »بَِغْ�ِ نَْفٍس «و ملاذا يذكر موىس مسوغا واحدا للقتل 

                                                        
�� ا������ ������ ��� �����ن ��� ا����� إذا ا���  .ا��ر ا�����ر �� ���� ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��� �� ا���� �� ����١
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َمْن قَتََل نَْفســاً بَِغــْ�ِ نَْفــٍس أَْو «ل لقتل النفس قصاصا ثم يلحقه غ�ه من فساد يف األرض ام ماذا األص
ا قَتََل النّاَس َجِميعاً   »زكيــة«) نقال قرآنيا عن ذلك الحكم يف التوراة! او ان ۳۲: ۵(»فَساٍد ِيف اْألَرِْض فََكأَ�َّ

بارتــداد إّمــا ذا، ام مفســدة يف األرض؟ وقــد أجمــل عــن تلمح اىل سبب عام يف هدر الدم، انها كافرة 
أسباب اخرى كهذه حيث الغالم بعيد عنه إفساد عىل غلمته! فــإذا كانــت املرحلــة االوىل مــن هــذه 

امــر نكــر »قتــل نفــس زكيــة بغــ� نفــس«الرحلة خرق السفينة واحت�ل غرق من فيها، ففــي الثانيــة 
وا�ا  »ِ�ا نَِسيُت «نا دو�ا نسيان، وك� � يعتذر كاألوىل اليستطيع موىس أن يصرب عليه، فقد يستنكر ه

ٍء بَْعَدها فَال تُصاِحبِْني ..«  -وبعد هذا السٔول العضال -هنا -دو�ا تأول سبب يعتذره»إِْن َسأَلْتَُك َعْن َيشْ
  يردد املعلم تنديده األديب.

  ).۷۵اً (قاَل أَ لَْم أَقُْل لََك إِنََّك لَْن تَْستَِطيَع َمِعَي َصربْ 
اقل لك موىس الرسول كليم ّهللا متابعي يف هذه الرحلة، لك السواك، لك  »لك«ك� مىض دون زيادة إّال 

كمستحيل عليك ان تســتطيع معــي صــربا، حيــث »إِنََّك لَْن ..«مرت�: قبل الرحلة وعند الخطوة االوىل 
بحكم الرشعة الظــاهرة، كــذلك فك� التطيق أنت معي صربا »وكلت بأمر التطيقه ووكلت بأمرأطيقه«

  أنا الأطيق عىل سٔولك صربا بحكم الرشعة الباطنة!
لو كانت لهذا املعلم والية مطلقة إلهية عىل ذلك املتعلم كان عليه التسليم املطلق، ولكــن� الواليــة  

يف رحلته وان  وهو من أمته، فكيف يستلم لهالسالم عليهعىل خرض   السالم عليهاملطلقة هناك ا�ا كانت ملوىس  
كان وعده متابعته واتباعه، ولكنه استثناها �شــيئة ّهللا يف بعــديها، وهــذه تختلــف يف بعــد املشــيئة 
الترشيعية عن املتابعة املطلقة ملن لــه الواليــة املطلقــة كأنبيــاء ّهللا وأرضابهــم، والبعــد التكــويني يف 

ٍء إِ�ِّ فاِعٌل ذلَِك َغداً إِّال أَْن يَشاَء َو ال«استثناء املشيئة كائن أيا كان وألي كان وك� الرسول   تَُقولَنَّ لَِيشْ
  .»ّهللاُ 

لذلك اليستسلم موىس أمام الخرض إّال عىل ضوء ظاهر الرشعة اإللهية مه� بلغ يف رحلتــه مــن رهــق 
  الصعوبة او الحرمان.

ٍء بَْعَدها فَال تُصاِحبِْني قَْد بَلَْغَت    ).۷۶ِمْن لَُد�ِّ ُعْذراً (قاَل إِْن َسأَلْتَُك َعْن َيشْ
تحملنــي وأنــا  إن املرة الثالثة بعد األوىل والثانية هي آخــر املــرات وليســت آخــر الخطــوات، ولكنــك

ٍء بَْعــَدها«الأحملك الختالف املعيارين، ف  فـَـال « -»إِْن شــاَء هللاُّ «وأحــاول أّال اســأل »إِْن َســأَلْتَُك َعــْن َيشْ
حيث أعذرك يف ترك الصحبة إذ »ِمْن لَُد�ِّ ُعْذراً «إذا  »قد بلغت«لرحلة ف استمرارا يف هذه ا »تُصاِحبِْني

التتحمل سٔويل قبل ان تحدث يل جوابا، ولكننــي اتحملــك يف تأجيــل الجــواب مهــ� الاتحملــك عــن 
 ! فحيّاه إىل»قد بلغت عذرا من لد� ولدنك«دون »قَْد بَلَْغَت ِمْن لَُد�ِّ «تعجيل السٔول، والفرق الئح من 

  املشهد الثالث واألخ�.
ُد أَْن يَنَْقضَّ فَانْطَلَقا َحتّى إِذا أَتَيا أَْهَل قَْريٍَة اْستَطَْع� أَْهلَها فَأَبَْوا أَْن يَُضيُِّفوُه� فََوَجدا ِفيها ِجداراً يُِري

  ).۷۷فَأَقاَمُه قاَل لَْو ِشئَْت َالتََّخْذَت َعلَيِْه أَْجراً (
ن تلك الرحلة املدرسية هــي أخــف وطــأة مــن ســابقتيها فانهــا يف ظــاهر خطوة ثالثة وهي االخ�ة م

َحتّــى إِذا أَتَيــا أَْهــَل قَْريـَـٍة «كّل من وثاقه  »فانطلقا«الحال خالف العقل وليس محرما رشعيا ام يخف! 
ز األهل الثا� علّهم األهل من أهلها: من فيه األهلية ان يستطعم، أ ترى كيــف يجــو  »اْستَطَْع� أَْهلَها

عليه� االستطعام؟ أ سٔوال وهو حرام إال عند الرضورة املدقعة بقية عــىل حيــاة و� تكــن حيــث أقــام 
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  ؟ فكذلك األمر وان كان أه�.»فَأَبَْوا أَْن يَُضيُِّفوُه�«الجدار! ام استضيافا ك� 
يــٔول  علّه كان جوعا لحد الحرج حيث اليسطعان مواصلة الرحلة الواجبة، واالستضياف عنده، وممن

لإلضافة هو يف حّد الوجوب، ام ألقل تقدير يجوز، ثم وليظهر لهم لٔوهم، فتظهر اقامــة الجــدار دون 
طلب ألجر أك� واظهر عجابا ملوىس فتكتمل الرحلة بذلك األمر األمر العجاب، وليخجلوا ملا رأوا إقامة 

  الجدار دون بغية األجر، إّما ذا من حكم مجوزة او موجبة الستضيافه�.
وقد يروى أنهم ملا سمعوا نزول هذه اآلية استحيوا وجــاءوا اىل  »أبوا أَْن يَُضيُِّفوُه�«و ما األمهم حيث 

  :آله و عليه هللا صىلبحمل من الذهب وقالوا يا رسول ّهللا  آله و عليه هللا صىلرسول ّهللا  
ا اللــٔو؟ فــامتنع رســول ّهللا  لينــدفع عنــا هــذ »أتــوا«تــاء:  »أبــوا«نشرتي بهذا الذهب ان تجعل البــاء يف 

  .١..آله و عليه هللا صىل
أ ترى بعد هذه اللئامة اللعينة واإلهانة املهينة يستحق أهل هذه القرية كرامة متعبة مجانــة وعــىل 

عــىل وعثــاء الســفر وشــقوة »فََوَجدا ِفيها ِجداراً يُِريــُد أَْن يـَـنَْقضَّ فَأَقاَمــهُ «رهق الجوعة املهلكة؟ ولكن 
قــاَل لـَـْو ِشــئَْت «وطبعا اليساعده موىس حيــث الســٔول الفــادح:  الخرض، »فأقامه«الجوع ولئامة أهلها 

هنا تلمح اىل حالة من الجوع والنصب ير� لها وتحيل اي عمل فضــال عــن »لو«و »َالتََّخْذَت َعلَيِْه أَْجراً 
  عمال كمستحيل تحميال عىل نفسك التخذت قبله عليه أجرا.»لو شئت«إقامة الجدار، ف 

ف يريد الجدار وال إرادة للج�د، إّال تصويرا ملقارفة االنتقاض، حيث ظهرت جدار يريد أن ينقض، وكي
فيه أماراته من ميل بعد ثبات واضطراب بعد انتصــاب! وتــرى ان الخرضــ اســتأذن صــاحب الجــدار 

عرتض إنه اقامه بوالية رشعية، ولكنه مجهول لدى موىس في »كان لُِغالَمْ�ِ يَتِيَمْ�ِ ِيف الَْمِدينَةِ «فأقامه؟ و
بعد ما أقامه؟ وليس لغ� األجــ� أجــر، بــل وعلـّـه عليــه وزر  »َالتََّخْذَت َعلَيِْه أَْجراً «. وترى »لو شئت ..«

ترصفا يف مال الغ� بدون إذنه! طبعا قبل ما أقامه عليه أن يستأذن أهله عىل اجــر، حيــث الرضــورة 
أجر بقية عــىل حيــاة وتــداوما يف قا�ة هناك عىل أخذ األجر، م� يفرض عرض اإلنسان نفسه لعمل ب

  تلك الرحلة الواجبة.
فحسب الظاهر ليس هذا املوقف موقف الرتحم عىل هٔواء اللئام، فل�حم نفسه وصاحبه بأخذ األجر، 

  فرتكه خالف العقل وال يسمحه الرشع!.
  ).۷۸يِْه َصْرباً (قاَل هذا فِراُق بَيِْني َو بَيِْنَك َسأُنَبِّئَُك بِتَأِْويِل ما لَْم تَْستَِطْع َعلَ 

وقد تعلم منه م� علّمه رشدا، وقد تب�  »فَال تُصاِحبِْني قَْد بَلَْغَت ِمْن لَُد�ِّ ُعْذراً «فراق حسب الرشط 
  الرشد يف كليه� معل� ومتعل� بكل احرتام دون اخرتام.

سٔول دون إعــذار ال»هذا«ي الخطوة االوىل والثانية اعتذرت فأعذرتك وللثالثة أعذرت دون اعتذار ف 
مــا لـَـْم «بتأويل مأخذ ومرجــع  »َحتّى أُْحِدَث ..«ك� وعدتك:  »سأنبئك«ك� اتفقنا  »فِراُق بَيِْني َو بَيِْنَك «

! فراق حنون بعد وفاق حنون وكّل خطى خطواته ك� علّم، وقد حصل مــا قصــد »تَْستَِطْع َعلَيِْه َصْرباً 

                                                        
 : رأ�� �� ��� ا������ت ...١٥٧ص  ٢١.ا������ ا����� ����� ا��ازي ج ١

و �� روآ�� ا�� ������ وا���� ان ��ه ا����� �� ا�����ة ا��� ���� ا�� ا����رى، و�� ����� أن ا��ٔرض ���� آذر����ن وا����� ���� 

 و�� ا����� أ��� ����. و��ن أ���� �����
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يف علم الباطن، مه� كان هو أعلم منه يف علم الظاهر،  كأن يعلم موىس أن يف أمته من هو أعلم منه
اللّهم إّال عّالم الغيوب، فال يزعمّن أحد أنه أعلم الخلق أجمع� وإن كان »فَْوَق كُلِّ ِذي ِعلٍْم َعلِيمٌ «ف 

ا  كموىس الرسول، فضال عمن سواه، حيث العطيات موزّعات بعلم العليم الحكيم حسب القابليات! أَمَّ
ِفي ٍة نَُة فَكانَْت لَِمساكَِ� يَْعَملُوَن ِيف الْبَْحِر فَأَرَْدُت أَْن أَِعيبَها َو كاَن َوراَءُهْم َملِــٌك يَأُْخــُذ كـُـلَّ َســِفينَ السَّ

  ).۷۹َغْصباً (
أراد ّهللا أن تبقى السفينة ملساكينها، ولو شاء لحقق ما يشاء برصف إّما ذا مــن خارقــة. ولكنــه شــاءه 

أردته تحقيقا ملشيئة ترشيعية، واخــرى تأييــدة تكوينيــة »فَأَرَْدُت أَْن أَِعيبَها«ق: بفعل من غ�ه غ� خار 
  إلهية ك� يف كافة الواجبات.

� يقل أردنا حيث � يشاركه موىس، وال أراد ّهللا حيث � يرد ّهللا اإلعابة بفعله خارقة، وإ�ا أراد تعاىل 
  رشعي، واإلصالح فعل ّهللا بس�ح تكويني. إصالحها �ا أعابها الخرض، فاإلعابة فعله بس�ح

فليست الوراء هنا  »يَأُْخُذ كُلَّ َسِفينٍَة َغْصباً «: ملك وراء املساك� يالحقهم أيا كانوا »َو كاَن َوراَءُهْم َملٌِك «
تعنــي مــن مســاك�  »كـُـلَّ َســِفينَةٍ «قة مــن أيــة جهــة كانــت ووا�ا وراء التخلّف واملالح ١وراء الخلف،

يف الظاهر ألصلح  »فَأَرَْدُت أَْن أَِعيبَها«وسواهم حيث هي صالحة لالستث�ر، فلتكن صالحة غ� معيبة، 
  أصلها لكيال تغتصب.

اءهــم عىل امللوك أن يكونوا وراء الشعوب وال سي� املساك� خدمة لهم وإصالحا، وهذا امللك كان ور 
فألنني أحطــت بــذلك خــربا أعبتهــا للحفــاظ عــىل أصــلها، ثــم »يَأُْخُذ كُلَّ َسِفينٍَة َغْصباً «خيانة وإفسادا 

  الحفاظ عىل أهلها عن غرقها حاصل �ا سددنا ثغرتها.
بهذا العيب الصغ� نجت السفينة عن الرضر الكب� الذي يكنه الغيب إن � يكن لها عيــب، ولــتكن 

زرارة يف ظهــر الغيــب حفاظــا عــىل السـالم عليـه األصلح وك� عاب اإلمــام الصــادق  هذه سنة للحفاظ عىل
نفسه، وبهذا املعنى الغاية تربر الوسيلة، فإعابة السفينة محرمة لو الهذه الغاية، دون أن تتــربر كــل 

يــت وسيلة بكل غاية، وإ�ا الغاية األهم بوسيلة دون األهم، فغاية توطيد اركان الخالفة بواسطة تثب
معاوية ردحا من الزمن التتربر، حيث الخالفــة العادلــة الترتيضــ ظلــ� يتبناهــا او يوطـّـدها، وإبقــاء 
معاوية إبقاء للظلم ريث� يثبت العدل ثم يزيل معاوية الظلم، ومن ذا الذي يضمن بقــاء اإلمــام يف 

وى كــ� اإلمــام هذه الفرتة حتى يعزل معاوية، ومن ذا يضمن إمكانية عزله إن بقي اإلمــام وهــو يقــ
يقوى، حيث ه� يف سبيله� إىل االستبقاء! فهنا نرى ان يف امهال معاويــة الطاغيــة رعايــة الســتحكام 

يربرهــا  حكم علوي مجهول، وإبقاء الستمرار واستحكام ظلم الطاغية وهو معلوم، بيد ان غاية العدل

                                                        
دو�� �� ا�� ���س ان ا���� ��ّ� ا��ج ���� �� ����ر وا�� ���� وا�� أ�� ���� وا����� و���� وا�� �� -٢٣٧: ٤.ا��ر ا�����ر ١

 .»و ��ن ا����� ��� ��ٔ�� �� ����� ����� ����«ا��ّ� ���� وآ�� و��� ��ن ���أ 

 »�����«و»وراء��«��ل  »ا�����«دون ان ���ن  »��� أ�����«��� ����  »ا�����«��� ����� ���ن �������، وا��  »�����«أ��ل: ا�� 

��د�� ا���ض و �� ���ق ا�� ��� ا���آن ا����ا�� وا����� ���� ��ال ا���ون ا��������! و���� ���و�� �� ا���آن، ��� ���رده أ 

��ٔ�� �� ����� ����� «���� ا����� »َو ��َن َوراَءُ�ْ� َ��ِ�ٌ «���� �� رواه ا������ �� ���� �� أ�� ��� ا��ّ� (���� ا����م) ا�� ��ن ���ء 

����«. 
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ابطــة طالحــة التصــلح، وا�ــا ضابطة صــالحة التســتثنى، وال ح»الغاية تربر الوسيلة«اي ظلم! فليست 
الضوابط الرشعية االخرى هي التي قد تربر وقــد التــربر، كــ� بــررت يف خــرق الســفينة، دون إمهــال 

  معاوية!.
إذا فكل ما دون قتل النفس من املحرمات تتربر كمقدمات للحفاظ عىل النفس، كأن تغتاب أخاك او 

وكل� هــو فــوق القتــل كضــياع الرشــع أمــاذا  تفرتي عليه او تهتكه وترضبه أّماذا حفاظا عىل نفسه،
التتربر للحفاظ عىل النفس، وهذه الفوقية والتحتية مستفادة من الرشع، فإذا كانا عىل ســواء فعــىل 
سواء، ضابطة عامة يف تقديم األهم عىل املهم! هنالك رشوط عدة يف تربير الغاية الوسيلة، من كونها 

، وكون الغاية األهم قطعية كالوسيلة، فان كانت هي محتملة أهم من الوسيلة ك� يف زرارة والسفينة
والوسيلة قطعية فال تربر، إّال في� املحتملة ايضا أهــم مــن تلــك الوســيلة، كمظنــة حفــظ الــنفس او 

  احت�له حيث تربر وسيلة خفيفة كرضب او شتم او اغتياب إّما ذا؟
م فردا او ج�عة بظلم لئال يظلم بأك� منــه و ان تتوارد الغاية والوسيلة عىل فرد او ج�عة، كأن تظل

ك� يف السفينة، فأما ان تظلم فالنا ليسلم غ�ه من ظلم وان اك� منه فال ك� يف إبقاء معاوية تظلــم 
يف مســتقبل مجهــول وعــن  -وال اكــ� منــه! -الج�عة املٔونة يف فرتة بقاء معاوية لسّد ظلم اكــ� منــه

وعلّهم ليسوا فيها!. النسطع يف هذا املجال الخــارص  -الكلهم -هٔواءج�عة غ� معلومة، عّل فيها من 
الحارص ان نستعرض كل املعارضات ب� الوسائل والغايات من الفقه كله، فنحرش الفقه لنحرشكم عىل 
حافة من املرسح العام، فليتبع ويف كّل ضابطته عل� بان الغاية ليست لتربر الوسيلة كضابطة عامــة، 

بطة وقد التربر بضابطة، فليست هي إذا ضابطة وا�ا السلب واإليجاب لتربيريها حسب فقد تربر بضا
  الضوابط املقررة يف مجاالتها.

يبيدهم وك� فعل  و من أهم السياسات الحفاظية عىل الصالح� كرسهم عند من يريد كسحهم حتى
يرحمــك ّهللا فانــك «له موقفه قائال له بزرارة معتذرا إليه يف تعييبه إياه موضحا السـالم عليهاالمام الصادق  

وّهللا أحب الناس إيل وأحب أصحاب أ� إيل حيا وميتا فإنك أفضل سفن ذلك البحر القمقام وإن مــن 
ورائك مللكا ظلوما غصوبا يرقب عبور كل سفينة صالحة ترد من بحر الهدى ليغصبها وأهلها فرحمــة 

  .١اّهللا عليك حيا وميتا ورحمته ورضوانه عليك ميت
و يف دوران األمر ب� املهم واألهم البــد مــن تشــخيص ذلــك مــن اجتهــاد او تقليــد كــ� يصــح: دون 

  الهوسات والتصورات السطحية الخاطئة، حيث تورّط اىل طامة كربى العالج لها ام يصعب.
ليست ضابطة فقهية عامة، حتى تلعب بها العامة ك� تســتعملها الخاصــة،  »وسيلةالغاية تربر ال«ف 

                                                        
�� ���ب ����� ا��ٔ��ال �� ����� ا��ال ا����ل �� ����� زرارة ا�ـ� أ�ـ�� روى �ـ� ا��ـ��� ان  ١٦٣ح  ٢٨٥: ٣.��ر ا������ ١

ا���و ���ر��ن ا�� �� �� �����ه و����� ����� ��د��ل ا��ٔذى  أر�� ا��� ا��� أ���� د���� ��� ���! ��ن ا���س ا����م ����أ�� ��� ا��ّ�  

���� و������ ������� �� و���� ود��ه ��� و��ون إد��ل ا��ٔذى ���� و���� و����ون �� �� ����ه ����� أ���� ��ٔ�� ر�� ���� ���� و�

ـِ��َ�ُ� �َ���َـْ� «ا����ت ��� و����� إ���� وأ�� �� ذ�� ����م ��� ا���س ����ن ذ�ـ� دا�ـ� �ـ��� ��ـ� ��ـ�ل ا��ّـ� �ـ� و�ـ�  ـ� ا��� ا���

�ـ�ا ا���ـ� �ـ� ��ـ� ا��ّـ� �ـ����، وا��ّـ� �ـ� »ِ�� ا�َْ�ْ�ِ� �َ��َرْدُت ا�ْن ا�ِ��َ��� َو ��َن َوراَءُ�ْ� َ��ٌِ� َ��ُْٔ�ُ� �ُ�� َ�ِ��َ�ٍ� َ�ْ���ً  �َِ���ِ��َ� َ�ْ�َ��ُ�نَ 

�ـ�� ����� ا�� ��� ���� �� ا����، �ٕ���� ا���� ����� ا��ّ� ���� وا��ّ� أ�� ا���س ا�ّ� وا���ب أ�� ا�� ��� و���� ���� أ��� 

 ذ�� ا���� ا�����م وان �� ورا�� ����� ����� ����� ���� ���ر �� �����.
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وحتى إذا كانت ضابطة فال تنضبط يف التحقيق والتطبيق إّال عند أهلها الخاصــة، ولكنهــا كــ� نبهنــا 
ليست آية من كتاب أم رواية من سنة، بل هي حسب املظاهر املواتية للواقع، ضابطة سياسية يــربر 

سة دسائسهم الجهنمية، وك� نجدها يف األصل عند الصهيونية العامليــة، حيــث أوصــلوها اىل بها السا
  حّد إقحام آيات يف التورات وتحريف آيات أخرى إّما ذا من اقتحامات ضالة مضلة.

ثم عىل ضوء الفقه االسالمي السامي نصلح هذه الضابطة غــ� الضــابطة بحيــث تصــلح يف العنــاوين 
  ابط االسالمية القاطعة.الثانوية حسب الضو 

ا الُْغالُم فَكاَن أَبَواُه ُمٔوِمنَْ�ِ فََخِشينا أَْن يُرِْهَقُه� طُْغياناً َو كُْفراً ( ) فَأَرَْدنا أَْن يُبِْدلَُه� َربُُّه� َخــْ�اً ۸۰َو أَمَّ
  ).۸۱ِمنُْه َزكاًة َو أَقْرََب ُرْح�ً (

َو الِْفتْنَُة أَكَْربُ «ده أن يرهق أبويه املٔون� طغيانا وكفرا، هنا يربر الخرض قتل الغالم بفساده كفرا وإفسا
كَتَبْنا َعىل بَنِي إِْرسائِيَل أَنَُّه َمْن قَتََل نَْفساً بَِغْ�ِ نَْفٍس «واإلفساد يف األرض من مربرات القتل  »ِمَن الَْقتْلِ 

ا قَتََل النّاَس َجِميعاً    ).۳۲: ۵(»أَْو فَساٍد ِيف اْألَرِْض فََكأَ�َّ
ا َجزاُء الَِّذيَن يُحاِربُوَن ّهللاَ َو رَُسولَُه َو يَْسَعْوَن ِيف اْألَرِْض فَساداً أَْن يَُقتَّلُــوا أَْو يَُصــلَّبُو « ) ۳۳: ۵( »ا أَْو ..إِ�َّ

انه من أبرز اإلفســاد  -وه� يستحقان رحمة اك� ممن سواه� -وإرهاق األبوين املٔون� طغيانا وكفرا
  والسعي فيه.

فطريا يســتحق القتــل وكون أبويه مٔون� يجعله مرتدا  ١فكون الغالم حينذاك كافرا دليل كونه مكلفا!
وال يستتاب وإن تاب � تقبل! فخشــية ارهاقــه إيــاه� طغيانــا وكفــرا يهــّدر دمــه ثانيــا بعــد تهــدره 
بارتداده! وارادة ابداله� ربه� خ�ا منه زكاة واقرب رح�، زاوية ثالثة تفرض قتله! فحتى لو كان غ� 

  بالغ لكان يحق القتل دفعا لإلفساد املحتوم.
الذي اليبدو يف ظاهره وحارضه انه مستحق القتل، إذا هو يف م� الغيب كافر طاغ يخىش فهذا الغالم 

  ان يرهق أبويه طغيانا وكفرا.
الن إرادة االعابــة � تكــن إّال منــه دون  »فَأَرَْدُت أَْن أَِعيبَها«وهنالك  »فََخِشينا .. فَأَرَدْنا«و ترى ملاذا هنا 

ىس جوازها فال حاجة يف اإلعابة إال ارادة واعابة واحدة، واما موىس حيث نّدد بها! وحتى إذا عرف مو 
الخشية من اإلرهاق، فهي كائنة للخرض ومقدرة ملوىس وعىل كل مٔون باّ� أن يخىش االرهــاق، مهــ� 

  .»أَْن يُبِْدلَُه� َربُُّه� َخْ�اً ..«كان دفع الخشية بالقتل يكفيه واحد، وبعد العلم والخشية تأ� االرادة 

                                                        
ا��ج ا�� أ�� ���� �� ���� �� ��� ا����� �� ����: ���� ����� ��ل ��ن ����� ا�� ����� ��� ��� ا��ج  -٢٣٦: ٤.ا��ر ا�����ر ١

��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��� ��ل:  ���� وا�� داود وا�����ي و��� ا��ّ� �� ا��� �� زوا�� ا����� وا�� ��دو�� �� أ�� �� ��� �� ا����

��) ا����م ا��ي ���� ا���� ��� ��م ��� ����ا و�� أدرك ��ٔر�� أ���� ������ و���ا وروى ���� �� ا�� ���س ��� (��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و�

���� ��� ����د ���� ��� ا����ة، �� ا�� ��� ان ��� ��� ���� ����ا ��ن ا��ّ� �� ���� أ��ا ��� ا »��� ����ا«إ�ّ� ذ���، أ��ل: �� ���� 

 ��ل ا�� إدرا�� أ���� ��� ���ه ار���� ���� ���ا.»و �� أدرك«

ا�� ا����م ���ن ����ا وأ��اه ����� أ��ل: و��ا « ا����م ������ ���� ا����ن روى �� أ�� ��� ا��ّ�   ١٦٤ح  ٢٨٥: ٣و �� ��ر ا������ 

 ����� و��� ���� ���� ا��ٓ��.

��ل: ����� ���ل: ����� ا����� ���� �� ���� إذ �� ����م ���� ��ل:  ا����م ����) �� إ���ق �� ���ر �� أ�� ��� ا��ّ�  ١٦٧و��� (

 .»���� ����ع«��ل: ��د�� ا����� ��ه ������ ���� �ٕ�ذا ���� ����ب  »ا���� ...«����ه ا����� ����� ��ل �� ���� 
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يا موىس لست أنا الوحيد يف هذا امليدان، فأنت معي وكل مٔون باّ� أن نخىش مــا أخشــاه ونريــد مــا 
أريده بعد العلم �وقف الغالم وأبويه املٔون�، وأما إرادة اإلعابة فيكفيها واحد ثم اليريــد ســائر مــن 

ة ا�انيــة يف ارادة يعرف الواقــع إّال الحفــاظ عــىل ســفينة املســاك� بايــة طريقــة ممكنــة، دون رضور 
ج�ه�ية لإلعابة! وترى إن خشية اإلرهاق طغيانا وكفرا وهي دون العلم كيف تربر القتــل وال علــم 

  وال إرهاق حينذاك؟
هنالك املربر لقتل الغالم يكفي كونه مرتدا فطريا ويف حالة اإلفســاد وملـّـا يرهــق أبويــه، ثــم الخشــية 

ع قد يتخلف ع� تعلم، فالصيغة األدبية عن العلم الظــاهر التنايف العلم الحارض الظاهر، حيث الواق
قتل الغالم قصاصا  -إذا -في� اليجوز هي الخشية، خوفا ان يستقبل خالف ما يعلمه حارضا، فلم يكن

قبل الجناية، حيث االرتداد الفطري هو جنايته الحارضة، اضافة اىل خشية اإلرهاق حيــث تلمــح اىل 
  � يبدله� ربه� خ�ا منه زكاة واقرب رح�.حارض السعي يف اإلفساد، ول

أ ترى ان الغالم كان خ�ا وقريب الرحم حتى يبدله� ربه� خ�ا منه زكاة وأقرب رح�؟ كّال فال خــ� 
  مجاراة ظاهرة يف خ� الغالم ورحمه.»خ�ا واقرب«يف هذا الكافر وال رحم ألبويه، وإ�ا االفضلية يف 

ان يغشيه� بقهر طغيانا وكفــرا، ليطغيــا ويكفــرا؟ ام  »يرهقه�«مفعوالن ل  »راً طُْغياناً َو كُفْ «و هل إن 
  ارهاقا له� حالة الكفر والطغيان؟ »يرهقها«حاالن ل 

قد يعنيه� املنصوبان حــال� حــال كــونه� مفعــول� حيــث يــتحمله� أدب اللفــظ وجــ�ل املعنــى، 
والكفر دون زكاة منه وألرحم اك� م� يف غ�  فاملرهق حالة الطغيان والكفر يرهق اىل حالة الطغيان

  حالته.
حيث أبدله� ربهــ� خــ�ا منــه زكــاة: طهــارة وا�انــا يف  »أردنا«بقتله وتحققت  »خشينا«و لقد سلبت 

  .١نفسه، واقرب رح�: رحمة ألبويه
مثلث من موجبات القتل يسبب قتل هذا الغالم الكافر وزاويــة منــه كافيــة ومثلــث آخــر هــي مــن 

  موجبات الرحمة يفرض إقامة الجدار دون اجر:
ا الِْجداُر فَكاَن لُِغالَمْ�ِ يَتِيَمْ�ِ ِيف الَْمدِ  ينَِة َو كاَن تَْحتَُه كَنٌْز لَُه� َو كاَن أَبُوُه� صالِحاً فَأَراَد َربَُّك أَْن َو أَمَّ

ُه� َو يَْستَْخِرجا كَنزَُه� َرْحَمًة ِمْن َربَِّك َو ما فََعلْتُُه َعْن أَْمِري ذلَِك تَأِْويُل ما لَْم تَ  ْسِطْع َعلَيِْه يَبْلُغا أَُشدَّ
  ).۸۲َصْرباً (

م� يف املدينة يريد أن ينقض، تجب إقامته مجانا عىل ويل اليتيم والخرض من أفضل .. جدار هو ليتي
ويكرم  »َو كاَن أَبُوُه� صالِحاً «يجب الحفاظ عليه باقامة الجدار مجانا،  »َو كاَن تَْحتَُه كَنٌْز لَُه�«األولياء 

يا ثالث من فرض إقامة الجــدار الرجل يف ولده، فتجب اقامة الجدار إكراما لوالديه املٔون� مجانا، زوا
) ۶: ۴( »َو َمْن كاَن َغِني�ا فَلْيَْستَْعِفْف َو َمْن كاَن فَِق�اً فَلْيَأْكُْل بِالَْمْعُروِف «الأجر فيها ماديا وك� قال ّهللا 

و� يكن موىس والخرض فق�ين رغم حاجته� الحارضة املفقرة، ولو كانا فقــ�ين فكيــف يــأكالن هنــا 

                                                        
ر�ـ� ���ـ�ت ����ـ� ��ـ�ن ���ـ� و�ـ� ا��ـ� �� ا��ٓ�� إ�ـ� و�ـ�ت �ـ� �� ا����م ����.�� ����� ا���� �� ����ن �� ر�� �� أ�� ��� ا���  ١

��ت ا��� و�� ��� ����ن ����.  ا��وآ
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ُه� َو يَْستَْخرِجا كَنزَُه�«الواجب حفظه حتى  ١ال مال لليتيم� إّال الكنزباملعروف و  وحتــى »يَبْلُغا أَُشدَّ
ذا كان له� مال سوى كنزه� فالفقر املجوز ألكل الويل هو الناتج عن واليته عمليا، ولوالها ملا افتقر إ 

ثم ولو الاقامة الجدار � يكن هنا شغل له أجر! والرحمة الربانية تقتيضــ اّال يــٔوذ مــن مــال اليتــيم، 
 »َرْحَمًة ِمْن َربِّــَك «رضورة الفرضا، فرتك األكل للويل الفق� إّال س�حا حالة ال »فَلْيَأْكُْل بِالَْمْعُروِف «وليس 

و «ك� إقامة الجدار حفاظا عليه وعىل الكنز رحمة من ربك، واالطالع عىل واقع األمر رحمة من ربك 
فكل ذلك كان بأمر من ربك، يرى موىس يف الخطوة االوىل إمــرا ويف الثانيــة نكــرا، »ما فعلته من أمري

اوة، ثم يرى يف الثالثة رحمة زائدة لحــد اليربرهــا مــوىس الرســول وهــو ه� يف الظاهر من أشد القس
رسول الرحمة، كتضاد يف خلق الخرض يشبه طريف النقيض، فكان ملوىس موقفا حرجا لن يستطيع معه 

و� يقم الجدار إّال الخرض، الموىس وال ربه؟ امــا االرادة فلــم »فأراد ربك ورحمة من ربك«صربا! وملاذا 
ربك فان بلوغه� األشد من إرادة ربك، وكذلك الرحمة هنا يف كل زواياها ليست إّال من  تكن إّال من

ربك. اعالما له أن تحته كنز له�، وامرا بإقامته حفظا لكنزه�، وترك األجر وجوبا يف رشعة ّهللا كأجر، 
لهــا إّال مــوىس،  تعني الرتبية الترشيعية وليس رسولها املبلــغ »ربك«وأكال دون اجر رحمة وفضال! ثم و

والرتبية التكوينية وموىس هو امام الخرض في� أخذ منها، فهذه حرمــة وحســن ادب مــن الخرضــ اىل 
فا�ا انا الخرض ماش عىل ضوء الرتبية اإللهية املتمثلة فيك »فَأَراَد َربَُّك .. َرْحَمًة ِمْن َربَِّك «موىس ان قال 

� تدره حيث الرشعة ظاهرة وتلك من الغيب، ك� �  كإمام، املتحققة عمليا بيدي ك�موم، وان كنت
! وقــد نــرى األفعــال »ذلَِك تَأِْويُل ما لَْم تَْســِطْع َعلَيـْـِه َصــْرباً «أكن ادريه لو الرسالتك بالرشعة الظاهرة 

املنسوبة اىل فاعليها كلها يف محالها، فإرادة االعابة بفعلها هي من الخرض، الوموىس وال ان ّهللا أرادها 
كوينا إال ك� يريد فعل كل مختار، وخشية اإلرهاق هي رشيطة اال�ان لكل مطلع عىل ضم� الغيب ت

ولكن� ّهللا ال يخىش، وارادة إبداله� خ�ا تتبع قتله وخشيته�، وما أراد ّهللا األبدال اال يف ظرف هذه 
  ليست إّال من ّهللا ..اإلرادة، واإلبدال فعل من ّهللا دون سواه، ك� وارادة بلوغه� أشده� 

وإ�ا عن أمر ربك، فمه� غاب عنك املوضوع فــالحكم نــازل عليــك  »َعْن أَْمِري«كل ذلك  »َو ما فََعلْتُهُ «

                                                        
.�� ��� ا��وآ��ت ان ا���� ��ن ���� �� ذ�� ������ ��� ��ا��، و�� ا��ٔب ا����� ا�� أ����� ا��ٔ��ب او ا����� او ا����� او ������ ١

 ����ن أ�� او ������� ���.

��ل: ��ح ��  - �� �� ����: و��ن ���� ��� ����ا��ج ا�� ��دو�� �� ��� �� ا���� ��� ا��� ���� وآ�� و� - ٢٣٥: ٤و�� ا��ر ا�����ر 

ذ�� ����ب ���: ���ت ان �� ا�� ا�� ا��� ���ت ان ���� (��� ا��� ���� وآ�� و���) ر��ل ا��� ���� ��� أ��� �����ر ��� 

� ����� ا������ ���ن ���� ��� ��ن �����ت ��� ���ح ���� ��� ���� �� ���� ا���� وا����ر و��ٔ�� ���ٔ���� ���� �����! و�

���ل: ان ا��ّ� ����� ����ح ا���� ا���ن و��ه وو�� و��ه و����� �� دو����  ا����م ������ إ���ق �� ���ر ��ل ���� أ�� ��� ا��ّ�  

��ّ� ��� ���ح أ������ ا�� �� ان ا »َو ��َن ا��ُ�ُ��� ���ِ��ً «ودو��ات ���� ��� ��ا��ن �� ��� ا��ّ� ���ا��� ��� ا��ّ� �� ذ�� ا������� ���ل 

.���� 

ان ا���� (��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و���) ��ل: ان ا��ّ� ����� ا����  ������ا����مو��� �� ����ة �� ���� �� ���� �� ���� �� آ����  

 .»َو ��َن ا��ُ�ُ��� ���ِ��ً «ا����� ��� ���� �� ا��� و���� وان ��ن ا��� ا�� ��ء �� ��ء ��ه ا��ٓ�� 

ر ا�����ر ا��ج ا�� ��دو�� �� ���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� (��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و���): ان ا��ّ� ���� ����ح ا���� ا����� و��ه و�� ا��

 وو�� و��ه وا�� دو��ات ���� ��� ��ا��ن �� ��� ا��ّ� �� دام ����.
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ذلَِك تَأِْويُل ما لَْم تَْسِطْع «رسوال إيل واماما عيل فانا عىل ضوء رشعتك، فبأمر من ربك فعلت ما فعلت: 
الثالثــة كانــت معارضــة بــ� الحكــم الظــاهر والبــاطن بــاختالف ظــاهر ! يف هذه املسارح »َعلَيِْه َصْرباً 

في� يروى عنــه  آله و عليه هللا صىلاملوضوع وباطنه، وقد طبق كل من موىس وخرض واجبه، وترجى رسول ّهللا  
  »يرحم هللا موىس وددنا انه لو صرب حتى يقص علينا من حديثه�«

قــد  »علينا«وك� ان »لو«يحيله ب  آله و عليه هللا صىلك� وهو   السالم عليهيرضب اىل عمق الغيب دون تنديد �وىس  
ما او� كل من يعلم ظــاهرا او باطنــا يف الطــول  آلـه و عليه هللا صىلحيث جمع، وقد او�  آله و عليه هللا صىلتعني غ�ه  

يف صــلحه مــع  التاريخي والعرض الجغرايف وكل خليقة أيا كان وأيان! وقد أعذر اإلمام الحسن نفســه
إذا كنت إماما من قبل هللا تعاىل ذكره � يجب ان يسفه رأيي في� أتيته من «: السالم عليهمعاوية يف قوله  

ملــا خــرق  السـالم عليـهمهادنة او محاربة، وإن كان وجه الحكمة في� أتيتــه ملتبســا، أال تــرى إىل الخرضــ  
فعله الشتباه وجه الحكمة عليــه حتــى أخــربه  السالم عليهالسفينة وقتل الغالم واقام الجدار سخط موىس  

فريض، هكذا أنا سخطتم عيل بجهلكم بوجه الحكمة فيه ولو الما أتيت ملا ترك من شيعتنا عىل وجه 
»األرض أحد إال قتل

١.  
و أنتم أد� من موىس وكان يحق له السٔول لواليته عىل خرض، وانا أعىل من خرض وموىس، ويل الوالية 

  ]۲۰۱اىل  ۸۳): اآليات ۱۸م سٔويل سخطا وتنديدا! .. ] سورة الكهف (عليكم ف� كان يحق لك
) إِنّا َمكَّنّا لـَـُه ِيف اْألَرِْض َو آتَيْنــاُه ِمــْن كـُـلِّ ۸۳َو يَْسئَلُونََك َعْن ِذي الَْقرْنَْ�ِ قُْل َسأَتْلُوا َعلَيُْكْم ِمنُْه ِذكْراً (

ٍء َسبَباً ( ْمِس َوَجَدها تَْغــرُُب ِيف َعــْ�ٍ َحِمئـَـٍة َو َوَجــَد ) َحتّ ۸۵) فَأَتْبََع َسبَباً (۸۴َيشْ ى إِذا بَلََغ َمْغرَِب الشَّ
َب َو إِّما أَْن تَتَِّخَذ ِفيِهْم ُحْسناً ( ) قاَل أَّما َمْن ظَلََم فََسْوَف ۸۶ِعنَْدها قَْوماً قُلْنا يا ذَا الَْقرْنَْ�ِ إِّما أَْن تَُعذِّ

بُُه ثُمَّ يُرَدُّ إِىل رَ  بُُه َعذاباً نُْكراً (نَُعذِّ ) َو أَّما َمْن آَمَن َو َعِمــَل صــالِحاً فَلـَـُه َجــزاًء الُْحْســنى َو ۸۷بِِّه فَيَُعذِّ
ْمِس َوَجَدها تَطْلُُع َعىل قَْوٍم ۸۹) ثُمَّ أَتْبََع َسبَباً (۸۸َسنَُقوُل لَُه ِمْن أَْمرِنا يُْرساً ( َغ َمطْلَِع الشَّ ) َحتّى إِذا بَلَ

) َحتّى إِذا ۹۲) ثُمَّ أَتْبََع َسبَباً (۹۱) كَذلَِك َو قَْد أََحطْنا ِ�ا لََديِْه ُخْرباً (۹۰لَُهْم ِمْن ُدونِها ِسْرتاً ( لَْم نَْجَعْل 
يِْن َوَجَد ِمْن ُدونِِه� قَْوماً ال يَكاُدوَن يَْفَقهُوَن قَْوالً ( دَّ أُْجوَج َو ) قالُوا يا ذَا الَْقــرْنَْ�ِ إِنَّ يـَـ۹۳بَلََغ بَْ�َ السَّ

ا ( ) قاَل ما َمكَّنِّي ۹۴َمأُْجوَج ُمْفِسُدوَن ِيف اْألَرِْض فََهْل نَْجَعُل لََك َخرْجاً َعىل أَْن تَْجَعَل بَيْنَنا َو بَيْنَُهْم َسد�
لَْحِديــِد َحتـّـى إِذا ســاوى بـَـْ�َ ) آتُوِ� ُزبـَـَر ا۹۵ِفيِه َر�ِّ َخْ�ٌ فَأَِعينُوِ� بُِقوٍَّة أَْجَعْل بَيْنَكُْم َو بَيْنَُهْم رَْدماً (

َدفَْ�ِ قاَل انُْفُخوا َحتّى إِذا َجَعلَُه ناراً قاَل آتُوِ� أُفِْرْغ َعلَيِْه قِطْراً ( ) فََ� اْســطاعُوا أَْن يَظَْهــُروُه َو ۹۶الصَّ
ــا ) قاَل هذا َرْحَمٌة ِمْن َر�ِّ فَإِذا جاَء َوْعُد َر�ِّ ۹۷َما اْستَطاُعوا لَُه نَْقباً (  َجَعلَُه َدكّاَء َو كاَن َوْعُد َر�ِّ َحق�

وِر فََجَمْعناُهْم َجْمعــاً (۹۸( ) َو َعرَْضــنا َجَهــنََّم ۹۹) َو تَرَكْنا بَْعَضُهْم يَْوَمِئٍذ َ�ُوُج ِيف بَْعٍض َو نُِفَخ ِيف الصُّ
                                                        

 ا����م �������  �� ���ب ��� ا���ا�� �����ده ا�� أ�� ���� ����� ��ل ��� ����� ا�� ��� �� أ�� � ١٩٢ج  ٢٩: ٣.��ر ا������ ١

�� �� ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و���! �� ��د�� ���و�� و������ و �� ���� ان ا��� �� دو�� وان ���و�� ��ل ��غ؟ ��ـ�ل: 

� �ـ�ل: ا��ـ� ا�ـ�ي �ـ�ل ر�ـ�ل ا��ّـ -��ـ�: ��ـ� ا��ـ��م ������ أ�� ����! ا��� ��� ا��ّ� ����� ذ��ه ��� ���� وا���� ����� ��� أ��  

��ل: ا�� �ٕ�ذا ا��م �� ��� وا�� ا�ـ�م إذا ��ـ�ت، �ـ� أ�ـ�  -(��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و���) ������ ا�����: ا����ن ���� او ���ا؟ ���: ���

���� ��� ������� ����و�� ��� ������ ر��ل ا��ّ� (��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و���) ���� ���ة، و��� أ��� و��ٔ�� ��� ��� ا���ف 

�، أو��� ���ر �������� و���و�� وأ����� ���ر �����ٔو��، �� أ�� ���� إذا ���� ا���� �� ��� ا��ّ� ��ـ��� ذ�ـ�ه �ـ� ��ـ� ان �� ا������

 .»���� رأ�� ���� أ���� ..
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ٍء َعْن ِذكـْـِري َو كــانُوا ال يَْســتَِطيُعوَن َســْمعاً ) الَِّذيَن كانَْت أَْعيُنُهُْم ِيف ِغطا۱۰۰يَْوَمِئٍذ لِلْكافِِريَن َعرْضاً (
  ) ۱۰۲الً () أَ فََحِسَب الَِّذيَن كََفرُوا أَْن يَتَِّخُذوا ِعباِدي ِمْن ُدوِ� أَْولِياَء إِنّا أَْعتَْدنا َجَهنََّم لِلْكافِِريَن نُُز ۱۰۱(

  ).۸۳ْم ِمنُْه ِذكْراً (َو يَْسئَلُونََك َعْن ِذي الَْقرْنَْ�ِ قُْل َسأَتْلُوا َعلَيْكُ 
قُلْنــا يــا ذَا «� يذكر يف سائر القرآن إّال هنا جوابا عــن ســٔول، فهــل كــان نبيــا؟ لخصــوص  »ِذي الَْقرْنَْ�ِ «

ٍء َسبَباً «خطابا يلمح أنه وحي، وعموم  »الَْقرْنَْ�ِ  ومنه سبب الوحي؟ ولكن� القول  »َو آتَيْناُه ِمْن كُلِّ َيشْ
ويف هــذه  »قلنــا«فضال عــن »َو أَْوَحيْنا إِىل أُمِّ ُموىس«النبوة وحتى قول الوحي ك�  من ّهللا اليخص وحي

َو قُلْنا يا آدَُم اْسُكْن «و� يكونوا أنبياء! »َو إِذْ قُلْنَا اْدُخلُوا هِذِه الَْقْريَةَ «اليتيمة فقط! ويشاركه فيه غ�ه 
قُلْنــا يــا ذَا «ولن يكون نبيا! فقــد يعنــى  »قاَل يا إِبْلِيُس «و وما كان نبيا حينذاك ا »أَنَْت َو زَْوُجَك الَْجنَّةَ 

إلهاما دون وسيط ك� يف هٔواء، ام وحيــا بوســيط كــ� يف ســائر الــوحي إىل النــاس أجمعــ�!  »الَْقرْنَْ�ِ 
وظاهر القول الخطاب هو اإللهام ك� يف أم موىس، وليس يف قوله تعاىل هنا ما يحمــل مــادة الــوحي 

  النبوة!
بب هو ما يتوصل به اىل املقصود اليشمل سبب الوحي والنبوة، فال ئوى النبي سبب النبــوة بــل الس 

نفسها، فا�ا سببها عند ّهللا وبيد ّهللا، ومن ثم لو كان نبيا لكان من أبرز التعريف به ترصيحة النبوة، 
  .١دون اختصاصه بالقدرات األرضية، فلم يك نبيا وك� يف أحاديثنا

ٍء «و هل كان ملكا؟ قد يعنيه  ! وال ئوى ملــك مــن كــل »َسبَباً إِنّا َمكَّنّا لَُه ِيف اْألَرِْض َو آتَيْناُه ِمْن كُلِّ َيشْ
قويا �ا آتاه ّهللا، مؤدا من عند ّهللا! كمثــل  ٢يشء سببا! فقد يكون دون النبي وفوق امللك عبدا صالحا

طالوت امللك عىل ضوء نبوة منفصلة! ونعرف من اإلجابات التالية حول ذي القــرن� أن الســٔول كــان 
لخارقة، دون نبوته او ملكه او نسبه وبلده، أم وإذا كان يعم ذلك كله او يخــص الثــا� حول أفعاله ا

ك� هو دأب القصيص� فلم يأت الجواب حسب الحكمة إّال املفيــد املفيــد الــذي فيــه دعــوة إلهيــة 
جواب صالحا وإىل اع�ق املستقبل، فال  آله و عليه هللا صىليشمل زمن الرسول   »و يسألونك«وذكرى إ�انية! ثم 

ولكــن� العهــد  ٣عن ذي القرن� إّال ما أجاب، ومه� كان الســٔول عنــه يف العهــد الرســويل مــن اليهــود

                                                        
�� ذي ا��ـ���� أ ��ـ� �ـ�؟ ��ـ�ل:  ا����م ����ا��ج ا�� ��دو�� �� ���� �� أ�� ا���� ��ل ��� ���   ٢٤١: ٤ا�����ر  .��� �� ا��ر١

 ���ل: �� ��� ���� ا��ّ� �����. ا����م �������� �����  

 
ا��ج ا�� ��� ا���� �� ���ح ��� وا�� ا����ر وا�� أ�� ���� وا�� ا���� �� ا����� �� ���� �� ��� ان  -٢٤١: ٤.ا��ر ا�����ر ٢

ذي ا������ ���ل ��� ��� ا��ٔرض �� ����� ����ٔ���ب و��� أ���� ����  ا������ ان ر��ل ا��ّ� �� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��� ��� ��

�� ا����ازي �� ا��ٔ���ب �� ���� �� ���� ان أ���را �� ا����د ����ا ����� (��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و���) ����� �� ذي ا������ ان ��� ��

�� و�� ��� ���� ���� و��� ���� ا���م ردا ��� �� ز��� ����، ا�� ��ن ���� ام  ا����م �������ل: ... و�� ���رب ا����� �� ���  

 و���ك روا��ت ����ر�� ا��ى �� ��� ����� وإ������.

 
ا��ج ا�� أ�� ���� �� ا���ي ��ل ���� ا����د ����� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و���: �� ����! ا��� ���� ا��ا��� و����  -٢٤٠.ا����ر ٣

��� �� ����ه ا��ّ� �� ا���راة ا�� �� ���ن وا��، ��ل (��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و���): و���� وا������، ا�� ���� ذ���� ��� ��ٔ����� �� 

و�� ��؟ ����ا: ذو ا������، ��ل: �� ����� ��� ��ء �����ا ����� و�� ����ا �� أ����� ��� �����ا ��ب ا���� ��� ��ل ������  

 .»ْ��َْ�ِ�.:َو َ�ْ�َ��ُ��ََ� َ�ْ� ِذي ا�ْ�َ «���اء ا��ٓ��ت ا����م ����
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هنا يدلنا أنه اليقص قصص ذي  »ذكرا«! و»و يسألونك«ل اىل يوم الدين تشمله الرسايل وهو منذ الرسو 
القرن� إّال طرفا منها هاما يذكرنا موقفــه يف �كنــه يف األرض، حيــث � يســتخدمه إّال خدمــة للنــاس 

  يعني قرآنا يذكر قدر الواجب الصالح تذكرة.»ذكرا«وطردا للنسناس الخناس .. و
يســتثني مــا يريــده   حيث القائل هو ّهللا، وإ�ا الناقل هــو رســول ّهللا وهللاّ و اليستثني هنا �شيئة ّهللا 

! ولقد تضاربت اآلراء والروايــات »لَتَْدُخلُنَّ الَْمْسِجَد الَْحراَم إِْن شاَء ّهللاُ آِمِن�َ «�شيئته اللهم إّال تعلي� 
ن وإ�ا شخصيته بذكراه أيا كان ؟ وال يهمنا شخصه ك� سكت عنه القرآ »من هو ذو القرن� هذا«حول 

وأيان! قصارى ما يستفاد من اسمه أنه عر�، وليس من دأب القرآن مسخ األســ�ء األعجميــة، وإ�ــا 
ذي «تغي� ّما قدر ما يجعله وفــق األدب العــر� كــإبراهيم معــرب آبراهــام ومــوىس معــرب موشــه، و

ذواء اليمني� وأنه اســمه الخــاص أم أشــهر تلمح كأنه من األ  »ذي«ال يلمح بسمة غ� عربية، و»القرن�
! فاسمه يدلنا عىل أنه أحد التبابعة األذواء اليمني� مــن »بَياٌن لِلنّاِس «أس�ئه قضية للغة الفصحى يف 

. وألن هذا ١ملوك حم� باليمن وقد تردد ذكره يف عديد من أشعار الحم�ي� وبعض شعراء الجاهلية

                                                                                                                                                         
و��� وا��ج ا�� أ�� ���� �� ��� ���� ��� ��ل: د�� ��� ا�� ا����ب ��� ر��ل ا��ّ� (��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و���) ���ٔ��ه �����ا: �� 

أ�� ا����� ��� ���ل �� ر�� ��ن ���� �� ا��ٔرض؟ ��ل: �� ��� ا�� ��! ������ �� ��� ذ�� إذ ����ا ����� �� ا���� وو�� 

َو �َْ�َ��ُ��ََ� َ�ْ� ِذي ا�َْ�ْ��َْ�ِ� ا��ٓ�� ���� ذ�� ا��� ����ا: أ��ك ���ه �� «ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��� ��� ا���� �� ��ى ��� ����  ر��ل

 أ�� ا����� ����.

�� ��� آ��ت ا���� (��ّ� ���� ���� ��ا����م ������ ��ب ا�����د ������ي �����ده ا�� ���� �� ����   ١٩٩ج  ٢٩٣و�� ��ر ا������: 

ا��ّ� ���� وآ�� و���) و���: و�� ذ�� ان ���ا �� ا����د أ��ه �����ا ���� ا���� ��ي ا���ٔذن ��� ��� ا�� ��� ���ٔ�� ��ل: ���� ��ّ� 

�ل: اذن ��� �����ا ���ل: ������ ���ل ا���� (��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و���): و�� ����ون ���؟ ���� ��� ا��ّ� �� ا��� ا�� �� ����� ر�� �� �

��ل: ��ن ����� �� ا�� ا��وم �� ���  - ��ل: ���� ���ٔ���� �� ذي ا������؟ ����ا: ��� - ا��ٔ���� ��� ���� �� ام أ�����؟ ����ا: �����

 وأ�� ���� ا���� و������ �� ��� ا��� ���� ����ا: ���� ان ��ا ��ا و��ا:

 
������� ا��ٔذواء ا������� �� ���ك ���� ������ �������� �� ��ر�� ا���ب ��� ا�ٕ����م وا�� .ذ�� ��� �� ا������ ان ذا ا������ ا�� ا١

وا�����ا �� ا��� ا��  -���م �� ا����ة وا�����ن وأ�� ر���ن ا����و�� �� ا��ٓ��ر ا������ و���ان �� ���� ا�����ي �� ��� ا����م

������� و�� ا��ي ��� �ٕ���ا��� �� ��� ا���� او ��� ا��ٔ��ن وا��� ���ن او ���� �� ��� ا��ّ� او ��� �� ذي ا���ا�� و�� اّول ا

 :»��� ����«ا��� ا����� ا��ا�� �� ا������� �� ���ن ا��ٔ��ن ���� ��ب ��� ا����� ا�� ا���� ��� ا��ول او ا��� 

 ��� ��� ا���ا�� وا������ ا��� ا�� ���م ���ٔ���:و �� ورد ذ�� ذي ا������ وا������ر �� �� ��ة �� ا���ر ا�������� و��� ���اء ا����

 و ا���� ذو ا������ أ��� ��و�������� �� ��ث أ�� �����

 و ا��� ����ن �� أ�� ا����� ���� ���س ��ل ��� ا��������.

 �� ��ن ذو ا������ ��ي ��������� ���� �� ا����ك و����

 ���� ا����رق وا����رب ���������ب ا�� �� ���� ���

 ��أى ���� ا���� ��� ��و����� ��� ذي ��� و��ٔط ����

 و ��� ���ل ا�����ن �� ����:

 ��� ذا ���ود�� �� ا���س ����ا��ا�� ��و ا������ ��� و����

 و ���ل ��� ا���ر��:

 ���ا ��� وا��ا ���� �������� ا������� ���� ا���� ������
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االسم وصفي وليس االسم الخاص فقد يجوز كونه ترجمة عربية عن حالته الخاصة التــي �يــزه عــن 
غ�ه �يزة وحيدة، إضافة اىل سائر أفعالــه املــذكورة يف هــذه اآليــات، فقــد يجــوز عــدم كونــه عربيــا 

القرن�، املنسوب إليه السد لحد صار مثال  كاسكندر الثا� املقدو� املعروف لدى الخاص والعام بذي
  .٢وقد سيطر عىل الرشق والغرب �ا المزيد عليه ١يقال: كسّد اإلسكندر؟ وك� ورد يف بعض الروايات

صف و ألن هذه السيطرة التخصه، وأنه كان وثنيا من الصابئ� وقد ذبح ذبيحته للمشرتي، والقرآن ي
ذا القرن� بالعدل وصالح العبودية ّ�، إذا فليس هو املقدو�، وقد يجوز أنه اإلسكندر االّول، وبينه� 

  وكان وزيره الخرض؟ ٣) ق م فقد كان عبدا مٔونا صالحا وملكا عادال۲۳۰۰أزيد من الفي سنة (

                                                                                                                                                         
 ��ل �� ������������ وذي ا������ �������� ا���� ��ٔ�� ا�

 و ���ل ا�� أ�� ذ�� ا���ا��: و ��� ا��ي ��������� �����و ا��� �� �� ا����د و����

 ��� ��ل ��ن ا���� ���� و�����و �� ردم ��ٔ��ج ��� �� ����

 و ذ�� ذو ا������ ���� ��������� ��� ��� ���� �����

 ء ��� �����ا ���� ا��م دو���� ��� ���ل ������:و ��� ���� ا���ء ا��ٔذواء ������ك ا������� و�� ������ أذوا

 ا�� ا������� ا����ك و��������ا ���ف ا���� ��� ���ح

 ذو �����ن وذو ���� �� ذو��� وذو ��ن وذو ��واح

 او ذو ���ر ��� او ذو ����و ��� ��� ذا �����ن �� ��

 �� ���� ا��ٔذواء أ����� ���� و�� �� ا����� ��ل ���:

 � ���� ا���� �� ذ���� ا�� ا��ٔذواء ر�� ا���حاو ذو ��ا�

ذو  -ذو ��� - ذو ���� -ا������ - ذو -ذو ���ن - ذو ���ان - ذو ��� -آ���� �� ا��ٔذواء ك: ذو��� ��٥٣ ���� �� ا���ره ا����� ��� 

 ذو ر��� و... -���� ذو - ذو ���ان -ذو ���ح - ذو ��ال -ذو ا������ - ذو أ��� -ذو ����ن -ذو ا����اح -ذو ��ش ذو ��ح -��ن

 
وذ�� ا��� ����� ��  ا����م ����.��وا�� ���� �� ���� �� ا���� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��� وروا�� ��ب ا�����د �� ���� �� ����  ١

 ��� و���دة و�� ا����ٔ���� ا����م ا��ازي �� �����ه.����ء ا������� �� ا������ وا������� ����ذ �� 

 
.��د ���� ا��ازي �� �����ه �����: ان إ����ر ا����و�� ��� ���ك ا��وم وا����ب و����� وا���� ا�� ا���� ا��ٔ��� �ـ� ا�ـ� ��ـ� ٢

��� وورد ��� ا����س وذ�� �� ����� �� ا���� ا�� ار����� و��ب ا��ٔ��اب ودان �� و��� ا������ر�� �� د�� ا���م و��� ��� إ��ا

 ا���ا���ن وا���� وا����� وا����� ��� ا��ان و��� ا���� وا���� و��ا ا��ٔ�� ا�����ة ور�� ا�� ��ا��ن و��� ا���ن ا�����ة �� ر�� ا��

� ود�� ��� و��ش ����� و������ ��� و��ة ���ـ� ا���ـ� ��ـ�ة �ـ��، ���ـ� ا���اق و��ت �� ���زر او رو��� ا���ا�� و��� ا�� ا����ر�

 ��� �����آن ان ذا ا������ ��� ا��� ا�����رة و��� �����ار�� أ�� ا�ٕ�����ر ����� ذو ا������ �� ا�ٕ�����ر.

 
� ا�ـ����� �ـ� ���ـ� �ـ� �ـ��� ا��ج ا�� ��� ا���� �� ���ح ��� وا�� أ�ـ� �ـ��� وا�ـ� ا��ـ�� وا�����ـ� �ـ -٢٤١: ٤.ا��ر ا�����ر ٣

�� و��� و��ق ���� ��ل ����� �� ا�� ا����ب ��� �� ذي ا������ ا�� ان  -ا����� ��ل ��� ا��م ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ

��غ �ـ� ��ل: ان أول ا��ه ا�� ��ن ����� �� ا��وم ا��� ���� ���ر ��� أ�� ���� ارض ��� ������ ����� ���ل ��� ا����ر�� ���� 

��ٔ��� ��� ا��ّ� �� و�� ا��� ���� ���ج �� ������� ��� ا����ء �� ��ل ��: ا��� �� ���� ���ل ارى �ـ����� وارى �ـ�ا�� ���ـ� �ـ� 

��ج �� ���ل ا��� ���ل �� ا����� �� ا���ا�� ��� ا����� �� زاد ���ل ا��� ��ل ارى ������ و���� و �� ارى ����� �ـ�ل �ـ� ا���ـ� 
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إىل  و الن التأريخ اليسجل لنا ملكا قبل املسيح بــأك� مــن ألفــ� وثال�ائــة ملــك األرض مــن أقصــاها
أقصاها وبنى السد و.. فقد الينطبق ذو القرن� عىل واحد منه�! وان كان املحتمل هــو االول قويــا، 

  يف االغريقي� اليونان حيث الوصفية يف التسمية تحل هذه املشكلة!. »ذو«مه� اليوجد 
فــارس ق م) فقد جمع ب� مملكتــي ال ۵۶۰ -۵۳۹أحد ملوك الفرس الهخامنشي� ( »كورش«و علّه هو 

وما دو سخر بابل وأذن يف رجوع اليهود من بابل إىل أورشليم وساعد يف بناء الهيكل وسخر مرص ثــم 
وتشــهد كتــب العهــد العتيــق  ١اجتاز إىل يونان فغلبهم وبلغ املغرب ثم سار إىل اقايص املعمورة رشقا

ك� النقوش والكتابات املخطوطة بالخط املس�ري املــأثورة عنــه ناطقــة بكونــه  ٢عىل ا�انه وصالحه
ثــم نحــى نحــو املرشــق حتــى بلــغ مطلــع  موحدا، وقد سار نحو املغرب فاستوىل عىل ليديا وحواليها

الشمس ووجد عندها قوما بدوي� همجا ثم بنى السد املعروف �ضيق داريال ب� جبال قفقاز قرب 
  مدينة تفليس.

؟ علـّـه ألنــه أدرك قــر� الشــمس رشقــا -أيا كان مــن املــذكورين -و ملاذا يعرب عنه القرآن بذي القرن�
وأيد يف قرنيه  ٤وعاش قرن� ورضب عىل قرنيه وكان لتاجه قرنان وسخر له القرنان الليل والنهار ٣وغربا

                                                                                                                                                         
��ٔرض ���� وا��ي ��ى ���� ��� �� ا���� وا��� أراد ر�� ان ���ـ� ا�ـ�ٔرض و�ـ� ��ـ� �ـ� �ـ���ن ���ـ� ��ـ� ���ـ� ���ـ� ا��� ��� ا

 ا����� و���� ا����� ���ر ��� ��� ���ب ا���� ...

 
ه �� ��� ��� وا��� ا��� ا����� ���� ���� دون ��ر ���ر�� و����ه �� ������ ������ وا�� »�����«.��ر ��� ا����ب ���� ����� ١

».. �ِ�ْ �� ��ر ��� ا����اء ا����� ������ق ��ا�� ������ �ٕ����د ����ة ����� ��و�� ����� ا�����ا ���ك  »َ��ّ� إِذا �َ�ََ� َ�ْ�ِ�َب ا���

ْ�ِ� َوَ�َ��� �َْ��ُُ�::«������د  ����ز ا�����ة �� ��� ا���ر ا�� ا���� و��� ا��ّ� ا�����د �� ���� ���ل  »َ��ّ� إِذا َ��ََ� َ�ْ��َِ� ا���

و��ا ا��� وا�� ��� ����� ������ ����ان �� ������ و�� و��ه ا����� ا��ا��� ��� ����� ا����ل ا������  »دار��ل«ا��ٔ��د و���� 

� �� ��ا���� �� وا������، و��ن ���� �� ��� ا�����ر أ��ام ����ة �� ����� ا����ل ا����� �� آ��� �� ���� ���ل ����ز ا�

ا����ب و����ا �� ��ا�� ا����� ا������ ��� ا�����د �����ا ا����د ���� و���� و���� ��� ����ا ����ى ����� ا��ٓ��ر و��ن ذ�� �� 

 ا���ن ا����� ��� ��� ��رش ������:

 
) و�� ��� ٢٧ -١: ٤٥و ٢٨: ٤٤) و���ب ا����ء (ا�����ح ٢٨: ٦ل (ا�����ح ودا��� ٤ -١: ١.��� �� ���ب ��را ا�����ح ٢

���ا ���ل ا��ب ������ ���رش ا��ي أ���� ������ ��ٔدوس ا���� ا��� وأ���د ��ـ�ك أ�ـ� «) ��� ��٤٥ ا����ء را�� ا��ب و�� (

�ا�� ا����س و������ ا����� ا���: وأ���� �� ��� ا���� ا����ا��� وا��ٔ��اب �� ����: ا�� أ��� ��ا�� وا����ب ا��� ا��� ��

 :»ذ���� ا����� و���ز ا������: ��� ���ف ا�� ا�� ا��ب ا��ي ����ك �����: ����� وأ�� ��� ������

 
 ا�� رأى �� ا����م ا�� أ�� ����� ا���� ���� �� ���� ا���ق وا���ب و��� ��ي ا������. ا����م ������ي  .��ر ا������ �� ا����م ا���٣

 
أ رأ�� ذي ا������ ��� ا����ع ان ���  �ما��� ������ ���ب ���ل ا���� و���م ا����� ��ٔل ر�� ����   ٢١٢ج  ٢٩٦: ٣.��ر ا������ ٤

���  ا����م ����ا���ق وا���ب؟ ��ل: ��� �� ا����ب و�ّ� �� �� ا��ٔ���ب و��� �� ا���ر ���ن ا���� وا����ر ���� ��اء و�� ��� أ�� ���  

 »��ن ���ء ������ ��� ���ء ������ر«��� ا���ر ب 
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الحجــري أخــ�ا يف مشــهد »كــورش«وقــد اكتشــف �ثــال  ١رعد وبرقبكشف من الس�ء فيه ظل�ت و 
نابت� من أم رأسه من منبت واحد أحده� مايل إىل قدامــه  ٢مرغاب جنو� ايران، مثل فيه ذا قرن�

. وأيــا كــان ذو ٣وثانيه� إىل خلفه، وك� يف كتاب دانيال يف رٔواه كــورش عــىل صــورة كــبش ذي قــرن�
القرن� فا�ا يهمنا شخصية قوية روحية منه عن التاريخ الشخصه، وال مفخرة يف كونه عربيا أم روميا 

تفــاخرات! فالتســجيل ام ايرانيا اّمن ذا، ولذلك أهمل القرآن إّال عن شخصيته ولكــيال يجعــل مثــار ال
التاريخي ليس هو املقصود يف قصص القرآن وإ�ا هو العربة املستفادة من القصة وهي حاصلة منهــا 
دون ان تزيدنا معرفة الشخص داللة اللّهم إّال داللة قومية عنرصية والقرآن يطاردها! ثم التأريخ أيــا 

ضه باطل كله، وال نجد الحق كله إّال يف كان ومن اي كان ليس اّال ركاما من خليط الحق والباطل، وبع
قصص القرآن، فهي القصص الحق الجارفــة تخــيالت باطلــة معمــدة او ســاهية ترســبت ودخلــت يف 

                                                        
 �� ���� ا������ه ��� ����� ��ا���� ا����م ������ ا��ٔ��� �� ����� �� ا��� ا������   ٢١٥ح  ٢٩٣: ٣.��ر ا������ ١

 :٢و ��� �� ا���� 

 
��ل ��� �� ذي ا������ ��ل: ��ن ���ا ����� وا��� ���ش ا���ره ا��ّ�  ا����م ������ ا������  �� ا��ٔ��� �� ����� �� ا� ٢١٥.ا����ر ٢

�����ه ��� ��ن رأ�� ا��ٔ��� ���ت ���� ��  ا����م ��������� وا����� ا�� ��ن �� ا���ون ا��و�� �� ����� ا����ب وذ�� ��� ����ن ��ح  

� ��ن �� ا���ون ا��و�� �� ����� ا����ق �����ه و����ه ���� ��� ���� ا��ٔ��� ���ت ���� �� أ���ه أ���ه ا��ّ� ��� ���� ��م ���� ا��ّ� ا�

ا��ّ� ��� ���� ��م و���� �� ا������� ا����� ��� رأ�� ����� �� ���� ا������� أ����� .. أ��ل وأ���� ���� �� ���� ����� �� ا��ر 

 :ا����م ����ورواه ���� �� ا���� ا���� �� أ�� ���� �� ا���دق   ٢٤١: ٤ ا����م ����ر��ء �� ���  ا�����ر ا�� ا���� �� ا����� �� أ�� ا��

 
ا���� ���ت �� ا�� دا���ل رؤا ��� ا��� ���ت �� ��  »�������«�� ا���� ا������ �� ��� «�� دا���ل  ٩ -١: ٨.�� ا�����ح ٣

����� ����� »او��ي«����م: ورأ�� �� ا��ؤا وا�� ��� ���  -ا���� ا��ي �� و����»����«ا�����اء ��أ�� �� ا��ؤا و��ٔن �� رؤاي وا�� �� 

�����ن وا��ا�� أ��� �� ا��ٓ�� وا��ٔ��� ���� أ���ا: رأ�� ا���� ���� ��������� و�����  وإذا ���� وا�� ��� ا���� و�� ����ن وا�����ن

��� ��� ���ان ��ا�� و�� ���� �� ��ه و��� ������� و��� .. �� ���� ��� ���م ا��ؤا أن ������ ��اءى �� و��� رؤاه ��� ����� ��� 

 ��د،ا���� ذو ا���ن ا��ا�� ��� ا�ٕ�����ر ا����و��.ا���� ذو ا������ ��� ��رش و����ه ������ ا���رس و

���ل ����: ا����، ��س  »��رس«��� ���ان  �����٧٤٣ ���� ���� ا������� ����ّ�� ا���ر��� ص  »����س ���ب ا����س«و �� 

��رش و�� ���� ��رش ��  ان دا���ل ��ن ����اك �� د��ان ٢٨: ٦ا���� ا���ر�� و���� ا������ ا����ى، �� ���� �� ���ب دا���ل 

 ق: م): ٥٢٥ا���ا�� ا��� ا����� �� ���� (

����رش دور �� ا���� ا������ ���� ���� ا�� ا����ب و���� ��ٔ��ا ا����ل (��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و���) �� ذي ا������، و�� ا�� �� 

 ا���� ا������ �� ����� ��ه ����� ا�� ��رش:

� �� ��ا ا���� �� ا��وا��ت ا�������� إ�����، ��� ����� ا�� ���ش (��� �� ����� ا������ �� ا��ٔ��� و ��� ���� ���� ��رش أ�ّ� ا�

: و��ن: إ����ر (��� ���� �� روا�� ��ب ا�����د ������ي �� ا����م ����و�� ا�����ن �� ا������ �� ا�����   ا����م ������ ����� �� ���  

و����: ��ز�� �� ��ز�� ا������� ��  »ر ا�����ر �� ��ة �� ���� �� ���� �� ا���� (��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و���):وروا�� ا��ا����م ����ا�����  

 و�� ���� �� ���� �� ��ح (��� �� ا��ر ا�����ر �� ��� �� ا��� �� ا�� ا����ب.)

�ّ� �� ���ك �� ��� (ا���ا�� وا������ �� ا�� ���م و را��: ���� �� ��� ا��ّ� �� ����ن (��� �� ا���ا�� وا������) و����: ��� ا�

 �� ا�����ن.) وا�� ��� ذ��:
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التاريخ! ولنئ استفتينا التاريخ حول ذي القرن� أم أي شخص مجهول، فا�ا نصــدق منــه مــا يصــدقه 
ستفتيه كأصل نفرع عليــه القــرآن فانــه القرآن، ونكذب ما يكذبه ونرتدد في� يسكت عنه! دون أن ن

منكر من القول وزور! ثم هٔواء األذواء الثالثة املٔونون لكل منهم رجاحة متقابلة، فاليمني يرتجح بان 
اليمن بلد األذواد قرابة مائة، واليونا� يرتجح لشهرته العاملية بذي القرن� وذكــره يف بعــض أحاديثنــا 

 قرن� فيه! وااليرا� يرتجح لذكره يف التــوراة ولكــن لــيس فيــه ذو وال ورغم وفرة األذواء يف اليم� فال
  قرن� اللهم اال وصغبا ولكّل وجه.

ٍء َسبَباً (   ):۸۴إِنّا َمكَّنّا لَُه ِيف اْألَرِْض َو آتَيْناُه ِمْن كُلِّ َيشْ
سلفا، ويف  عليه�السالم�ن  دعامتان إلهيتان لهذه السلطة العاملية املنقطعة النظ�، اللهم إّال يف داوود وسلي

وسبب إلهي مــن كــّل  -۲ -�ك� إلهي يف األرض كلها -۱خلفا:  آلـه و عليه هللا صىلاملهدي القائم من آل محمد  
يشء عىل ضوء هذا التمك� ويف سبيله! هنالك �ك� للمرتف� األثرياء ذوي السلطة والكربيــاء يعنــي 

ْكنــا ِمــْن «ذل من أهل الدين املستضعف�: امتحانا وامتهانا وهو من مخلفات التخا أَ لَْم يـَـرَْوا كـَـْم أَْهلَ
) ومن ثم �ك� لبسط الخــ� إكرامــا ملــن يعرفــون نعمــة ّهللا ۶: ۶(»قَبْلِِهْم ِمْن قَرٍْن َمكَّنّاُهْم ِيف اْألَرِْض 

الَة َو آتَوُ «ويشكرونها:  نّاُهْم ِيف اْألَرِْض أَقاُموا الصَّ كاَة َو أََمرُوا بـِـالَْمْعُروِف َو نََهــْوا َعــِن الَِّذيَن إِْن َمكَّ ا الزَّ
ِ عاقِبَُة اْألُُمورِ    ).۴۱: ۲۲(»الُْمنَْكِر َو ِ�ّ

نـّـا لِيُوُســَف ِيف اْألَرِْض ..«و ذلك التمك� قد يكون جانبيا ك� يف يوسف  ) حيــث ۲۱: ۱۲(»َو كَــذلَِك َمكَّ
ّهللا وحجته الكربى وآيته العظمــى محمــد بــن يخص أرض مرص، وآخر عاملي يف درجات أعالها لبقية 

الحسن املهدي صلوات ّهللا عليه وعىل آباءه الكرام، �ك� له ولصحبه الخصوص وملن تابعه عىل وجه 
َف الَّــِذيَن َوَعَد ّهللاُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُْكْم َو َعِملُوا الّصالِحاِت لَيَْستَْخلَِفنَُّهْم ِيف اْألَرِْض كََ� اْســتَْخلَ «العموم: 

لَنَُّهْم ِمــْن بَْعــِد َخــْوِفِهْم أَْمنــاً   يَْعبُــُدونَِني ال ِمْن قَبْلِِهْم َو َلُ◌�َكِّنَنَّ لَُهْم ِدينَُهُم الَِّذي ارْتَىض لَُهْم َو لَيُبَدِّ
  )۵۵: ۲۴(»يُْرشِكُوَن ِ� َشيْئاً َو َمْن كََفَر بَْعَد ذلَِك فَأُولِئَك ُهُم الْفاِسُقونَ 

منها ما كان لداود وسلي�ن ب� النبي� ولذي القرن� ب� امللوك الصالح�، واد� منه ما كان  ثم وأد�
  لطالوت اّمن ذا؟

تعممها يف كافة أرجاء »يف األرض«يف تأكيدات ثالثة ترفع من شأن هذه السلطة املباركة و »إِنّا َمكَّنّا لَهُ «
والسبب أيا كان هو الذي يتوسل به اىل غايــة  املعمورة، فقد ذلت له الصعاب واستسلمت له البالد!

  التحصل إّال به، من عقيل او علمي او عميل.
ثم األسباب لبسط امللك إّما ذا؟ قد تكون حارضة ظاهرة، وأخرى حارضة غ� ظــاهرة، ام ظــاهرة غــ� 
حارضة تحصل �حاولة برشية مه� طالت ام قرصت، صعبت ام يّرست، فهي يف نطاق العلم والقدرة 
البرشية ممكنة! وثالثة المن هذه وال تلك، بل هي خفية عن العلم بعيدة عن القدرة، فال ئويهــا إّال 

ٍء َسبَباً «ّهللا ملن يشاء ويرىض!  يعني ثالثتها وهي األســباب الخارقــة اإللهيــة التــي  »َو آتَيْناُه ِمْن كُلِّ َيشْ
هنا اليعني االستغراق  »كل يشء«إللهية! وتقرص دون التوسل بها العقول والعلوم وساير القدرات غ� ا

يف سبيل �كينه يف األرض، ثــم وال يعنــي كــال  »كل يشء«الشامل لسبب الوحي والنبوة وارضابها! وا�ا 
! فقد آتاه ّهللا بعضا من األسباب »من«من هذا الكل، وا�ا البعض من كّل قدر ما يحتاجه ك� تلمح له 
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 ١نه يف األرض، من اسباب معرفة الحق الناصع الرصاح عــن الباطــلالالئقة من كل يشء يف سبيل �كي
ومن اسباب الضــوء حيــث تيضــء لــه لــيال كــ� تيضــء  ٢ومن اسباب السفر كالسحاب الذلول إّما ذا؟

  الشمس نهارا فهو ذو قر� الليل والنهار حيث ه� عليه سواء؟
و من اسباب الشبع والرّي منّا او سلوى أّماذا؟ ثم ومــن أســباب التفــتح يف مشــارق األرض ومغاربهــا 

  وأرضابه كالطرق وكلها خارقة إلهية. ٣كسبب تفّهم مختلف اللغات
قد تكون هي من أهم األسباب التي تذكر له يف تالية اآليات ثالثة أسباب لثالثة أسفار بعيدة املدى، 

أوتيها يف سفراته، وقد أطبقت أحاديثنا أنها السحاب الذلول وان الصعب منها تختص باإلمام املهــدي 
  .٤عجل ّهللا تعاىل فرجه الرشيف!

اشــارة اىل االّول، فقــد »الســبب«تأ� بنفس الصيغة ثالث مرات، دون أن تأ� ثانية وثالثة  »سببا«و الن 
  تعني ثالث مركبات فضائية مه� كانت كلها من صعبة السحاب أما ذا؟
ثلث األسفار �ا آتــاه ّهللا، قــد هنالك أسباب غيبية أرضية أم فوق االرضية ام الس�وية تستخدم يف م

ــ�واِت َو اْألَرِْض َو مــا بَيـْـنَُه� فَلَْ�ْتَُقــوا ِيف «يشار اىل وجودها وإمكانية التسبب بها:  أَْم لَهُْم ُملْــُك السَّ
) ولو الأن هناك أسبابا ترقي اىل الس�وات � يكن لهذا التحدي مجال عىل أية حال، ۱۰: ۳۸( »اْألَْسباِب 

                                                        
��ل: ان ذا ا������  ا����م ������ ����� ا������ ������ �� ا��� �� ���� �� ���� ر��� ا�� أ�� ��� ا��ّ�   ٣٠٤ص  ٢١٦.ا����ر ج ١

 ��� ���و�� �� ��ار�� �� ��� �� ����ه �� ��ء ا��ّ� �� ر�� ا���� ..

ا�� ����: �� ر���  ا����م ������ ��ر �� ��ا��   - ��ل: ��ٔل �� ذي ا������ ا����م ������� �� ا��ٔ��� �� ����� �� ا��� ا������  ا��� ٢١٥و

ا�� ا����ء ا����� ���� �� �� ا��ٔرض ���� ������ و������ و������ ��� ا��� �� ��� ا����ق وا����ب وآ��ه ا��ّ� �� �� ��ء ���ف 

���� وأ��ه �� ����� ���� �� ا����ء ��� ����ت ور�� و��ق �� ا��� ا�� ا��ٔرض واو�� ا��� ان �� �� ����� ���� �� ا��� وا�

ا��ٔرض و������ ��� ���� �� ا����د وذ�ّ�� �� ا����د ��ٔر����� ���، ���ر ذو ا������ ا�� ����� ا����ب ... ��� ���� ���ب ا���� 

�ْرِض َو آ�َْ���ُه ِ�ْ� �ُ�� َ�ْ�ٍء َ�َ���ً ...«ذ�� ��ل ا��ّ� ��� دان �� ا�� ا����ق وا����ب و ّ� َ����ّ� �َُ� ِ�� اْ��  .»إِ�

 
 ا��ج ا�� أ�� ���� �� ���دة .. ���� ��� ذ��ل ا����ب و������ �����ر ذ����� ���ن ���� �����. -٢٤٢: ٤.�� ا��ر ا�����ر ٢

ا�� ان ذا ا������ �� ��� ��� ا�������� �����ر ا����ل وذ�� ������� ا����  ا����م ������ ا�����   ١١ج  ٤٨١: �����٢ ا�����ن و�� 

����: و�� ا����؟ ���ل: �� ��ن �� ���ب ��� ر�� و����� و��ق ������� ����� ا�� ا�� ���� ا����ب و���� �� ا��ٔ���ب 

 ��� ا���� ��� ��ا�� و����ن ��اب.ا���ب ا����وات ا���� وا��ٔر

 
��ل: ���� �� ذ�� ����� ا������ �ـ�ن »ا��ج ا�� أ�� ���� �� ا�� ز�� �� ����: َو آ�َْ���ُه ِ�ْ� �ُ�� َ�ْ�ٍء َ�َ���ً  -٢٤٧: ����٤ر .ا��ر ا�٣

 �� ���ف ���� ا�� ����� �������.

 
� ا�ـ���ع ان ��ـ� أ را�� ذا ا������ ��ـ ا����م ������ ���ب ���ل ا���� و���م ا����� ��ٔل ر�� ����   ٢١٢ج  ٢٩٦: ٣.��ر ا������ ٤

�� ����� ا������ ��  ٢١٣ا���ق وا���ب؟ ��ل: �ّ�� �� ا����ب و�ّ� �� �� ا��ٔ���ب و��� �� ا���ر ���ن ا���� وا����ر ���� ��اء و

�ـ�ل ��ل: ان ذا ا������ ��� ��� ا����ب ا���� وا����ب ا����ل �����ر ا����ل ���ن إذا ا���� ا�� ��م �ـ�ن ر ا����م ����أ�� ����  

 ���� إ���� ��� �� ���ب ا����.

 



 139

، وقــد يشــار اىل إمكانيــة االرتقــاء اىل الســ�ء بأســباب آلـه و عليـه هللا صـىلركبة املعراجيــة املحمديــة  ومنها امل
ــ�ِء ثـُـمَّ «مصطنعة إّما ذا؟:  نْيا َو اآلِْخرَِة فَلْيَْمــُددْ بَِســبٍَب إَِىل السَّ َمْن كاَن يَظُنُّ أَْن لَْن يَنُْرصَُه ّهللاُ ِيف الدُّ
  ).۱۵: ۲۲(»ْل يُْذِهَ�َّ كَيُْدُه ما يَِغيظُ لْيَْقطَْع فَلْيَنْظُْر هَ 

و لقد خيّل اىل فرعون إمكانية البلوغ إىل أسباب الس�وات، وطبعا � يك يعــرف واقعهــا إّال �عرفــة 
َو قــاَل فِْرَعــْوُن يــا هامــاُن ابـْـِن ِيل َرصْحــاً لََعــيلِّ أَبْلـُـُغ اْألَْســباَب. أَْســباَب «الوحي من مــوىس ام ســواه: 

�و    .١)۳۷: ۴۰(»اِت فَأَطَّلَِع إِىل إِلِه ُموىس َو إِ�ِّ َألَظُنُُّه كاِذباً السَّ
ــْمِس َوَجــَدها تَْغــرُُب ِيف ۸۵املركبة الفضائية االوىل لذي القرن� فَأَتْبََع َسبَباً ( َغ َمْغرَِب الشَّ  ) َحتّى إِذا بَلَ

َب َو إِّما أَْن تَتَِّخَذ ِفيِهْم حُ  ) قــاَل ۸۶ْســناً (َعْ�ٍ َحِمئٍَة َو َوَجَد ِعنَْدها قَْوماً قُلْنا يا ذَا الَْقرْنَْ�ِ إِّما أَْن تَُعذِّ
بُُه َعذاباً نُْكراً ( بُُه ثُمَّ يُرَدُّ إِىل َربِِّه فَيَُعذِّ آَمَن َو َعِمَل صالِحاً فَلـَـُه  ) َو أَّما َمنْ ۸۷أَّما َمْن ظَلََم فََسْوَف نَُعذِّ

) هــل اإلتبــاع هــو اإللحــاق يتبعــه مفعــوالن؟ كــ� َو ۸۸َجزاًء الُْحْسنى َو َسنَُقوُل لَُه ِمْن أَْمرِنا يُْرســاً (
نْيا لَْعنَةً  اتبع سببا؟! ام هــو اللحــوق وال «) إذا ف� هو املفعول الثا� ل ۴۲: ۲۸(»أَتْبَْعناُهْم ِيف هِذِه الدُّ

يْطانُ «ّال مفعوال واحدا: يتبع إ  ) أو أنه ك� نراه يستعمل متعديا اىل مفعول واحد ۱۷۵: ۷؟ (»فَأَتْبََعُه الشَّ
نصا يف اللحوق؟ ولكنه قــد يعنــي يف مفعــول »فتبع«أحيانا واىل مفعول� اخرى؟ إذا أليس من األفصح 

  .٢واحد رسعة اللحوق وك� نراها يف موارده
و القــرن� وهذه طبيعة الحال يف املركبة الفضائية السحابية ام ماذا؟ وهي دائبــة الســ�، فليلحقهــا ذ

ْمِس «رسيعا ك� لحقها!  وهو املغرب األقىص، وبينه وبينه شاسعة املسافة ب�  »َحتّى إِذا بَلََغ َمْغرَِب الشَّ
املرشق األوسط او األد� اىل املغرب األقىص، وال تجتاز تلك البعيدة املــدى مشــيا او ركوبــا بالوســائل 

الزمن، وهي اوىل السفرات الثالث الطائلــة لــذي القد�ة إّال يف سن� �عدات قد تستحيل مه� طال 
س�ويا آتاه ّهللا ملا قطــع واحــدة منهــا إّال انقطــع وملـّـا! مغــرب الشــمس »أَتْبََع َسبَباً «القرن�، فلو الأنه 

وقتذاك هو آخر املعمورة اليابسة من الجانب الغر�، وإّال فال مغــرب للشــمس كنقطــة خاصــة مــن 
  مس مرشق ومغرب عدد أيام السنة!.املعمورة، ولكّل أفق من الش

فألن ذا القرن� كان من الرشقي� أيا كان، فمغرب الشمس بالنسبة اىل مبدءه يف ســفرته هــو املغــرب 
األقىص إىل جانب البحر حيث األفق البحري لغروبها مد البرص يف البحر، هو بحر الظلــ�ت املســمى 

  باملحيط األطالنطيقي.
أ ترى الشمس تغرب يف ع� حمئــة أم غــ� حمتــه، وال غــروب حقيقيــا  » َحِمئَةٍ َوَجَدها تَْغرُُب ِيف َعْ�ٍ «

للشمس، فلها مشارق ومغارب منذ خلقت حتى يوم تكويرها، دون رشوق مطلق، ام غــروب مطلــق 
بالنسبة الرضنا وأرضابها، ام هي شارقة دون غروب بالنسبة لنفسها .. ثم وهي يف مشارقها ومغاربها، 

مغربيها، ويف مرشــقها ومغربهــا، الترشــق او تغــرب إّال يف ملتقــى أفقــي األرض بريــا او ويف مرشقيها و 

                                                        
 .را�� ����� ا��ٓ�� �� ا���ن ��� ��� ������ �� ا���ب ا����وات.١

 
ُ� ِ�ـ��ٌب ُ��ِـ��ٌ ٦٠: ٢٦( ») (�َ���َْ�ُ��ُ�ْ� ُ�ْ�ـِ��ِ��َ ٧٨: ٢٠( »(�َ���َْ�َ�ُ�ْ� ِ�ْ�َ�ْ�ُن �ُِ�ُ��ِدهِ  ٩٠: ١٠ »ُ�ُ��ُدهُ  .�َ���َْ�َ�ُ�ْ� ِ�ْ�َ�ْ�ُن وَ ٢ : ١٥(») (�َ���َْ�َ�ـ

 ).١٠: ٣٧( ») ِ���ٌب ���ِ�ٌ ١٨
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الأنهــا  »َوَجــَدها تَْغــرُُب ..«الجواب يف اآليــة نفســها: دون ع� حمئة إّما ذا؟ نجد  ١بحريا وأفق الس�ء
بيانا ملنتهى املعمورة الغربية باملحيط »وجدها ..«فهي ينظر اىل منظرها يف غروبها دون واقعه  »غربت«

  البحري األطالنطيقي.
ّما ذا، فك� أننا نجد الشمس تغرب يف اآلفاق الصحراوية، يف قلل الجبال او األتالل او مستوية األرض إ

  كذلك سكان الجزائر اليجدون غروب الشمس او وطلوعها إّال يف اآلفاق البحرية.
و كأن ذا القرن� وصل اىل نقطة عىل شاطئ املحيط االطليس (بحر الظل�ت) حيث يخيّل ان اليابسة 
منتهية عنده، وكان عند مصّب أحد األنهار حيث تك� فيه األعشاب وتتجمع حولها ط� حمى: لزج، 

حيث كانت  »الخالدات«: املحيط الغر� الذي فيه الجزائر »َعْ�ٍ َحِمئَةٍ «فرأى الشمس تغرب هناك كأنها 
  مبدء الطول الجغرايف مسبقا ثم غرقت.

و الع� الحمئة قد تعني إضافة اىل السوداء حيث الح�ة هي الط� األسود، قد تعني الحــارة حيــث 
املحميّة واملغرب األقىص يف افريقيا الحارة من أحــّر مــا فيهــا، الح� هي الحرار املتولدة من الجواهر 

يف ح�تــ�! حــرارة يف ســواد وحمــرة، كــ� الشــمس تــرى عنــد  »َعْ�ٍ َحِمئَةٍ «فبحره حار ك� برّه، فهي 
  غروبها محمرّة.

ا! وا�ا القصــد القــوم وكفان»تَْغرُُب ِيف َعْ�ٍ َحِمئَةٍ «ال نعرف بالضبط املحّدد ذلك املكان إّال ما عرّفنا ّهللا 
)؟ ۸۶( »َو َوَجَد ِعنَْدها قَْوماً «الذين عند املغرب األقىص حيث ظلموا وأتاهم ذو القرن� تأديبا وتقو�ا: 

وجد عند الشمس يف مغربها قوما، يف منتهى اليابسة الغربية، العنــد الشــمس ذاتهــا! ام عنــد العــ� 
  الحمئة فيفيد نفس املعنى.

عند ع� ح�ة. أ تراه تغاضــيا عــن أقــوام ظــامل� بينــه وبــ� مغــرب الشــمس يجد هناك قوما حمئا 

                                                        
�� ���ب ا������ ���� ���� �� أ�� ذر �� ا���� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��� ��ل: ��� آ��ا ���  ٢٢١ج  ٣٠٦: ٣.��ر ا������ ١

����� ��� ز��� ���� ا�� ا���� ��� ���� ����: �� ر��ل ا��ّ�! (��ّ� ا��ّ� ���� وآ��  ا���� (��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و���) و��� ������

 و���) أ�ّ� ���� ا����؟ ��ل: �� ا����ء �� ���� �� ���ء ا�� ���ء ��� ���� ا�� ا����ء ا������ ..

���� �� ���ء ا�� ���ء .. ��� ���� «وي، وا�� ���� �� ���� ��� ا��� ���ب �� ����� ا��ٔ���� ا��ر�� وا���� »�� ا����ء«أ��ل ���� 

ا�� ا�� ��ل او ����� ��دود، و��ٔو��� ا�� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��� ا���� ����� ا��ٓ��ق ا��ر��� ا������� ا�� ����  »ا�� ا����ء ا������

 �� ا����� امّ ��ذا.و���ذا؟ �� ��ري! ان ا���� ���ل ��ل ا��ٔرض و���ا�� ��� ���رب ���� و��ّ�� �� ا��ٔ���

�� أ��ل: و�� روي ان ا���� ���ب و���� ��� ���� ا�����ن ا����ق ��� �����ن ا����ة ��� ���ع ا���� و��� ��و���، و�� ��د 

 ��ل: ���ّ� ��� ا����زة �� �� ����، ا��� ���� ا����م ������ ��� روا����� ا�� ���� ��� ا����� �� ���� �� ���� �� أ�� ����  

����ة ر��ع و�� ���د وا��� ���ه ا����ة ��� ���ع ا���� و��� ��و��� ا��� ���� ا����ع وا����ع وا����د ��ٔ��� ���ب ��� ���� 

و���� ا���ار ��� �����، ��� ا��� ا��ي ��وون ان ��ن ����� ا����ة ����� �� ���ة، وان ��ن  »ا�����ن و���� ��� ���� ا�����ن

�ع وا����د �� �� ���� ا�� ا�������ل، �� ا����ع ��� �� ���ة دون ا����ص ��� ���� ا����ع وا����د، �� ��� ���� ���� ا���

��ى ���� ��ر�� ���� ��ه ا����� ا������� او ا��� ����، ���� أ���� إ���ل ا���� و���م ا����� �����ده ا�� ���� �� ���� ا����ي 

���� ���� �� ����ن ا����ي �� ��اب ������ ا�� ���� ا����ن: وا���� ���� ��� �� ��ل ��ن ���� ��رد ��ّ� �� ا���� أ�� 

ا����ة ��� ���ع ا���� و��� ��و��� و��� ��ن ��� �����ن ان ا���� ���� ��� ���� ا�����ن و���� ��� ���� ا�����ن ��� ��ء 

 أ��� �� ا����ة وأر�� أ�� ا�����ن!.
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واألقرب �نع األبعد؟ طبيعة رسالة عادلة كملكية كهذه تقتيض وتقيض بعدم التغايض، ولكنه كيــف؟ 
َب َو إِّما أَْن تَتَِّخَذ ِفيِهْم ُحْسناً (   ).۸۶الندري! .. قُلْنا يا ذَا الَْقرْنَْ�ِ إِّما أَْن تَُعذِّ

هل القول الخطاب هنا دليل عىل نبوة للمخاطب؟ كال! حيث الخطاب أعم من وحي النبوة واإللهام 
ك� يف مريم وأم موىس وآدم قبل توبته وقد يجوز انه كان معه نبي يوحى اليــه بواســطته كــ� كــان 

لحســن لطالوت بنبّي معه! وترى الرتديد التخيــ� بــ� التعــذيب واتخــاذ الحســن لــيس تخيــ�ا بــ� ا
  والقبيح، لقرن التعذيب باتخاذ الحسن؟

تخاذ الحسن فيهم هو الس�ح ع� يستحقونه من النكال رجاء الرجوع والتوبة، والتعــذيب تحقيــق 
النكال، وكل يتبع ظرفه الصالح، إذا فالتخي� هنالك صالح! تخويال قياديا صالحا لسلطة صالحة حسب 

  املصطلحات العادلة الفاضلة.
 »أَّما َمْن ظَلََم .. َو أَّما َمْن آَمَن ..«انوا ظامل� يستحقون العذاب؟ وتقسيمهم يف الجواب و ترى كلهم ك

يطارده! أم جلّهم والباقون اليستحقون العذاب؟ فلكل حكمه وال تخي�! إنهم جلّهم وليس التخي� إّال 
إِّمــا أَْن تَتَِّخــَذ  وَ «يعنــي مــن يســتحق العــذاب مــنهم »تعــذب«وإ�ــا »إما أن تعــذبهم«فيهم، فلم يقل 

  .»حسنا«هم أنفسهم »ِفيِهمْ 
بُُه .. ( ) يعني استمرارية الظلم من قبل وحتى لقاء ذي القــرن� دون ۸۷قاَل أَّما َمْن ظَلََم فََسْوَف نَُعذِّ

آمــن بعــد  »َو أَّما َمْن آَمَن َو َعِمَل صالِحاً فَلَُه َجزاًء الُْحْسنى ..«فال مجال له إّال عذابه  ١ان يفيق فئون
انه فأحسن، ولكّل حسب ا�انــه وعملــه كفرة توبة ع� سلف فحسن، ام آمن من قبل واستمر يف ا�

  : أحسن م� آمن وعمل صالحا فضال من ربك عطاء حسابا!.»َجزاًء الُْحْسنى«الصالح عّدة وعدة ومدة 
و التخي� ب� التعذيب واتخاذ الحسن ليس إّال يف فيمن آمن بعد ظلمه، وقد يشــمل املســتمر عــىل 

قتله جوازا يف قتله والس�ح عنه، تخ�ا عاقال عادال دون  كفره يف فرض بعيد، اللّهم إّال يف غ� الواجب
ا َجزاُء الَّــِذيَن يُحــاِربُوَن ّهللاَ َو رَُســولَُه َو يَْســَعْوَن ِيف «فوىض وك� يف املحارب� واملفسدين يف األرض:  إِ�َّ

فالتخ� »أَْرُجلُُهْم ِمْن ِخالٍف أَْو يُنَْفْوا ِمَن اْألَرِْض ..اْألَرِْض فَساداً أَْن يَُقتَّلُوا أَْو يَُصلَّبُوا أَْو تَُقطََّع أَيِْديِهْم َو 
هناك كالتخ� هنا راجع اىل ما يختاره الحاكم الرشعي وفــق مختلــف املــوازين يف مختلــف املجــرم� 
دون ان يكون أعمى وفوىض ان يجزى اقل الساع� يف األرض فسادا قــتال، ثــم ينفــى أشــد املحــارب� 

بُهُ «يعذب حسب مرسوم الرشعة اإللهية بينا وعرفا: حبسا! املعذب هنا  ومن ثم نكرا: غ� »فََسْوَف نَُعذِّ
بُُه َعذاباً نُْكراً «معروف وال منتظر هنا  حيث ظلم دون إفاقــة بعــد الــذكرى ورٔوة »ثُمَّ يُرَدُّ إِىل َربِِّه فَيَُعذِّ

صادقة او تحتمــل، ثــم أمــره اىل  البأس، واما التائب عند رٔوة البأس فقد اليعذب هنا إذا كانت توبة
ربه! فالظرف هنا للظامل� الجّل �ختلف ظلمهم، وتوبتهم وعدم توبتهم، هــو يقتيضــ تخــّ� الحــاكم 
فيهم ك� اختار ذو القرن� وما أحسنه، وحسب مرسوم الرشعة العادلــة والفاضــلة اإللهيــة: إعالنــا يف 

عاجال، وآجال يزيــد نكــرا، ولغــ� املعتــدين مــنهم  هذه اإلذاعة القرآنية أن للظامل� املعتدين عذابهم
َو َســنَُقوُل لـَـُه ِمــْن «إمهال دون إعجال رجاء الرجوع اىل عدلهم، وللتائب� اآلئب� قول يرســدون عرســ 

                                                        
�� ��ن ��� ذي ا������ ��� ���ه ����، و��  ا�� �� ��� و�� ��ن أ��ل: ����« ا����م ������ ا��� ا������   ٢١٥ج  ٢٩٨: ٣.��ر ا������ ١

 ��� وا�� ا����� ����� ���� ا��ي ��� ����� �� ��ب �� ���� ��ٓ��.
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دون تعذيب وال تأنيب يف قولة الذعة، فاإلسالم يجّب ما قبله! وا�ا قول يرســ حيــث تــاب »أَْمرِنا يُْرساً 
لـِـ�َ قُْل لِلَّ «ع� سلف:   »ِذيَن كََفرُوا إِْن يَنْتَهُوا يُْغَفْر لَُهْم ما قَْد َسلََف َو إِْن يَُعوُدوا فََقْد َمَضْت ُسنَُّت اْألَوَّ

رشعــي للحــاكم  »مــن إمرنــا«) ثم قول يرس في� يتوجب عليه تداركا ملا قــد ســلف، واألمــر يف ۳۸: ۸(
  العرس والتكليف العرس، وإ�ا يرس يف يرس.املتمكن، إشارة اىل أنني لست ممن يتذرع الحكم للقول 

يوسع نطاق الظلم اىل كفر عقائدي وعميل  »الَِّذيَن آَمنُوا َو َعِملُوا الّصالِحاِت «ب  »من ظلم«ثم مقابلة 
 »َجزاًء الُْحْســنى«الزما او متعديا، واىل فسق عميل ملن آمن عىل مراتبه� بأحكامه� الجزائية. وما هو 

وا الصالحات؟ انه جــزاء أحســن مــ� عمــل ومــ� يجــزى يف الحيــاة الــدنيا، فهنــاك للذين آمنوا وعمل
ألنه ثابت حك� عىل أية حال وعمــال ملــن مكــن يف األرض،  »فنعذبه«ترصيحة بعذاب الدنيا ملن ظلم 

وهنا تلميحة للجزاء الحسن وترصيحة باألحسن حيث الثواب يــوم الــدنيا غــ� ثابــت وال موعــود إّال 
  أحيانا!.

: فله الحسنى جزاء، »له اللسواه«وقدم الخرب للحرص  »له«الن الحسنى مبتدء ل «منصوبا  »جزاء«اذا و مل
مــن  -فقــط -والنصب عىل التمييز، دون حاجة اىل تكلفات أدبية اخرى اليرضــاها أدب القــرآن!: فلــه

  .١حيث الجزاء املثوبة الحسنى أحسن م� قدم ويستحقه يف الحياة الدنيا
و هذه طريقة مثيل ومعاملة حسنة مع فريقي الظلم واال�ان، تخ�ا للحاكم املبسوط اليد بالتي هي 

عدل صارم عقابا لزاما، وفضل كارم ثوابــا كرامــا!  دون تخ� فوىض وأعمى، وإ�ا»إما .. وإما«أحسن يف 
إنه ليس الحكم والسلطة اإللهية ظل� وزورا وغرورا مــا وجــدت لهــا ســبيال، وإ�ــا هــي رحمــة عــىل 
املجموعة وقضيتها القضاء عىل املعتدين، فإمهالهم اعتداء عىل املظلوم�، فهي رحمة ما وجدت لهــا 

ح عنهم اليرض باملجموعة وان � تنفعهم توبة، فضــال عمــن سبيال وحتى للذين ظلموا إذا كان الس�
يفيق ويتوب، دستور إصالحي بكل معانيه، يتبني الصالح بكل مبانيه! نرى القمة الرفيعــة مــن هــذا 

ه هللا صىلواأل�ة من آل الرسول  آله و عليه هللا صىلالدستور يف الرشعة اإلسالمية، وتدلنا س�ة الرسول    عىل مدىآلـه و علـي
ــيِّئَةَ «هذه األخالق الفاضلة ومن �اذجها  ) فقــد يــدفع الّيســء ۹۶: ۲۳( »اْدفَْع بِالَّتِي ِهــَي أَْحَســُن السَّ

آخــر  بالس�ح، أم إذا لزم األمر لدفع ظلمه بتأديب وتأنيب ك� يصلحه او يحجز عن ظلمه، وأخ�ا ك
وعة، فكل ذلك الدفع ليس إّال بالتي الدواء ال�، القتل، إذا كانت حياته عىل أية حال ظل� عىل املجم

  )!.۳۴: ۴۱(».. فَإِذَا الَِّذي بَيْنََك َو بَيْنَُه َعداَوٌة كَأَنَُّه َوِيلٌّ َحِميمٌ «هي أحسن، وكصورة اوىل 
َب «ان التعذيب يف  يشمل مراتب النكال هنا اعتداء باملثل او دون ذلك، من رضب اىل قتل  »إِّما أَْن تَُعذِّ
َو «ت، وك� أن حسن الجوزاء وحسناه يف االوىل واالخرى له درجات حسب الدرجات وبينه� متوسطا

  .»ال يَظْلُِم َربَُّك أََحداً 
َو إِّمــا أَْن تَتَِّخــَذ «و بصيغة اخرى إن تحقيق ذلك التخّ� يف مراتب التعذيب وحسن الجزاء هو �ثــل 

ألقــل  -بالنسبة للظامل� رجاء رجوعهم امفان تعذيب الظامل� إحسان باملجموعة وحتى  »ِفيِهْم ُحْسناً 
تقليال لظلمهم. فلو ظلوا طويال ألضلوا وظلموا كث�ا! ك� ومن اتخاذ الحسن فيهم إرشــادهم  -تقدير

                                                        
����ر ا������ و��اء ����� �� ���� �� �� �� ا��ٔ��ى، و����� ��اء ����دة ���� ا��� �� ا���دة، و�� أ���� ���ـ� .������� و�� ١

 و����! ..
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  عن غيّهم ومساعدتهم عن عيّهم ول� يجيدوا اال�ان وعمل الصالحات ويجيدوا عن الطالحات.
ْمِس َوَجَدها تَطْلُُع َعىل قَْوٍم لَْم نَْجَعْل لَُهْم ِمْن ُدونِها ِســْرتاً  ) َحتّى إِذا بَلَغَ ۸۹ثُمَّ أَتْبََع َسبَباً ( َمطْلَِع الشَّ

  ).۹۱كَذلَِك َو قَْد أََحطْنا ِ�ا لََديِْه ُخْرباً (
خطوة ثانية يف مثلث الرحلة كأنها أطولها فانها من أقىصــ املغــرب اىل أقىصــ املرشــق طــوال اليابســة 

هنــا تلمــح للرتاخــي بــ� وصــوله اىل أقىصــ املغــرب »ثــم«ه� بحــار وأنهــار! واألرضية مه� كانت بيــن
ومغادرته عنها، وهذه طبيعة الحال يف سفرة اصالحية كهذه، ويف قــوم � تســبق لهــم ســابقة إصــالح 

  .»ثم«كهذه السابغة الالئقة، هذا وإن كنا الندري زمن ذلك املكوث اللهم إّال ملحة �ة من 
يدلنا انه غ� السبب االّول شخصا، مه� كان من جنسه إّما ذا؟ فال يهمنا  »سببا«وتنك�  »ُ◌مَّ أَتْبََع َسبَباً 

  إليها � يحصل إال �ا آتاه ّهللا.»سببا«شخص السبب وال جنسه ونوعه، وإ�ا 
ْمِس «اتبعه لحوقا رسيعا  �، وك� مطلعها من أقىص اآلفاق الرشقية يف ع� الرا »َحتّى إِذا بَلََغ َمطْلَِع الشَّ

يف مغربها القصاه، يف يابسة املعمورة بجانب البحر املحيط، ف� قيل عن مغــرب الشــمس يقــال عــن 
  مطلعها دون اختالف بينه� إال فارق املغرب عن املرشق وع� حمئة.

غابــات وجبــال .. َوَجَدها تَطْلُُع َعىل قَْوٍم لَْم نَْجَعْل لَُهْم ِمْن ُدونِها ِســْرتاً الســرتا خلقيــا مــن مرتفعــات 
يستغرق نفي السرت أيا كــان  »سرتا«او خيام إّما ذا فتنك�  ١وأشجار واتالل، وال سرتا مصطنعا من بيوت

املالبس فانها سرت عن الحر والقّر! ومه� كان جعله إلهيا دون وسيط من سكان الرشق األقىص  ٢وحتى
حينذاك، كاألّول، ام بوسيط كالثا�، فه� عىل أية حال راجعان إىل ّهللا! إذا فهــم قــوم بــدائيون ومــن 

ظلهم إّال شمسهم وال تقلهم إّال أرضهم، دون اي أبداهم، كانوا يسكنون يف أرض مستوية مكشوفة الت
»قد أحرقتهم الشمس وغ�ت أجسادهم وألوانهم حتى ص�تهم كالظلمة«ظّل او قّل سواه�! ف 

٣.  
عيدة عن الدعوات اإللهيــة فهل كانوا كلهم مٔون�؟ وهو يف العادة مستحيل ولهذه البدائة القاحلة الب

ام وسواها! ثم وملاذا � يحّدث لنا بحديثهم البارع او حديثه لهم! ام كانوا كلهم فاسق�؟ فأحرى بهذا 
املصلح إصالحا لهم او تعذيبا و� يلمح هنا بيشء يف هذا الب�! ام كالقوم االول: منهم مٔونون ومنهم 

! وإذا هم خــارجون عــن هــذا »تِلَْك إِذاً قِْسَمٌة ِضيزى«ء دون ذلك؟ فل� ذا � يكرر لهم ما حصل لهٔوا
املثلث من املكلف� فمن هم إذا؟ وملاذا يتحمل هذا املصــلح العــاملي الكبــ� هــذه الســفرة البعيــدة 

                                                        
�َْ� �َْ�َ�ْ� �َُ�ْ� ِ�ْ� ُدو�ِ�� «) �� ��ل ا��ّ� �� و�� ا����م ������ ����� ا������ �� أ�� ���� �� أ�� ����   ٢٢٢ج  ٣٠٧: ٣.��ر ا������ ١

ا��ج ا�� ا����ر وا�� أ�� ���� وا�� ا���� �� ا����� �� ا��  -٢٤٩: ��٤ل: �� �����ا ���� ا����ت و�� ا��ر ا�����ر  »ِ�ْ��اً �َ��َِ� ..

ْ�ِ� ا��ٓ�� ��ل: ���� �� ا���� �� ���ة �� ���ب ��ل ��ل ا���� (��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� «���� �� ����:  َ��ّ� إِذا �َ�ََ� َ�ْ��َِ� ا���

� ���ء �� ����ا إذا ���� ا���� د���ا أ��ا�� ��� ��� ��ول ا���� أ��ل: و�� ا��� �� ��� ��� »�َْ� �َْ�َ�ْ� �َُ�ْ� ِ�ْ� ُدو�ِ�� ِ��ْ�اً «و���) 

 ��� ا��ٔ��اب ��� ��� ا����ت.»���ا«�� ����� ��ا ا����� ا����اق ا���� �� 
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املدى، وهي ابعد من االوىل واالخرى، دون انتــاج لــه ولهــم؟! يبــدو كــ� تلّمحنــاه أنهــم مــن أبــدى 
يهتدون   عارف�، المٔون� وال فاسق�، ومه� كانوا هم من املكلف�، فهم ممنالبدائي�، كانوا ضّالال غ�

سبيال، منقطع� عن وحي الرساالت أم بلهاء اليعرفونها، إذا فهم مرجون ألمر ّهللا يف مختلف الدرجات 
لُونَ  -۱تكليفا وجزاء:   -)۱۰۱رَُدوا َعــَىل النِّفــاِق .. (َو ِمْن أَْهِل الَْمِدينَِة مَ  -۲ -)۱۰۰( »(َو الّسابُِقوَن اْألَوَّ

) َو قُِل اْعَملُوا فََسَ�َى ّهللاُ َعَملَُكْم َو رَُسولُُه .. فَيُنَبِّئُُكْم ِ�ــا كُنـْـتُْم ۱۰۲َو آَخُروَن اْعَرتَفُوا بُِذنُوبِِهْم .. ( -۳
أصــلح وعليــه مــا  فهٔواء الثالث من قمة اال�ان ودرك الكفر واملتوسط بيــنه�، لــه مــا »۱۰۵تَْعَملُوَن (

بُُهْم َو إِّما يَتُوُب َعلَيِْهْم َو ّهللاُ َعلِيٌم َحِكــيمٌ «أطلح، ومن ثم رابع  : ۹(»َو آَخرُوَن ُمرَْجْوَن ِألَْمِر ّهللاِ إِّما يَُعذِّ
۱۰۶.(  

فليس لذي القرن� كث� »و آخرون«و قد يكون القوم يف أقىص املرشق حينذاك من أبدى البدائي� من 
وكــ� يلمــح  »َو قَْد أََحطْنا ِ�ــا لََديـْـِه ُخــْرباً «مه� أرشدهم ك� يسطعون، ك� قد يلمح له شغل معهم 

  لغاية أخرى من هذه السفرة أن يحيط خربا بأد� املكلف� يف املعمورة.
هنا ترضب إىل أع�ق املايض لحد الحال واالستقبال يف ذي القرن� عىل أية حال، ولكن الخرب  »أحطنا«

لربنا قد يخربنا به وقد يسكت عنه دون ضنّة، وا�ا بحكمة ك� هنا، وعلّنا نستعمل نحن مــا املحاط 
  لدينا من طاقات واستنباطات كالذي قلنا.

يِْن َوَجَد ِمْن دُونِِه� قَْوماً ال يَكادُوَن يَْفَقهُوَن قَْوًال (۹۲ثُمَّ أَتْبََع َسبَباً ( دَّ قالُوا ) ۹۳) َحتّى إِذا بَلََغ بَْ�َ السَّ
) .   )۹۴يا ذَا الَْقرْنَْ�ِ

خطوة ثالثة هي األخ�ة من هذه الرحلة العاملية، يتبع فيها سببا ثالثا نقول فيه مثل الــذي قلنــاه يف 
  :»سببا«الثانية، فهي غ� االوىل والثانية، وعلّه من نوعه ملكان التنك� 

يِْن سفرة بسببه من أقىص ا دَّ يْنِ «ملرشق اىل َحتّى إِذا بَلََغ بَْ�َ السَّ دَّ فأين هو؟ لحد اآلن الندريه! »بَْ�َ السَّ
  قالُوا يا ذَا الَْقرْنَْ�ِ ..؟!«؟ وإذا اليفقهون فكيف »قَْوماً ال يَكادُوَن يَْفَقُهوَن قَْوًال «وأما من هم 

يْنِ «نحن النعرفهم وال مكانهم إّال ما عرّفه القرآن أنه  دَّ لرشــق والغــرب وهو طبعا ب� أقىصــ ا »بَْ�َ السَّ
  ليس مرشق الشمس او مغربها حيث بلغه� قبل هذه. -ش�ال او جنوبا إّما ذا؟ فانه قطعا

ه� ما يسدان ويحجزان، أ ه� صناعيان؟ وا�ا الصناعي لغرض صد املاء دفعا لرضه او  »السدين«ثم 
وهذان السدان انتفاعا من جمعه! والفتحة ناقضة لهذا القصد، او صد الهج�ت عمن وراء السدين؟ 

� يكونا صدين ألّي هاجم، حيث الفتحة بينه� ممّر لكل ماّر، وقد طلبوا إليه أن يجعل بينهم وبــ� 
املفسدين سدا! ثم وهم عىل سذاجتهم لحد اليكادون يفقهون قوال � يكونوا ليفقهوا صناعة سّد وقد 

لســدين طــّ� للفتحــة بيــنه�؟! إذا فقهها املهندسون يف دور التقدم والرقي، ثم و� يكملوا الصــد يف ا
وان »فََ� اْسطاُعوا أَْن يَظْهَُروُه َو َما اْستَطاُعوا لَُه نَْقباً «فه� حاجزان طبيعيان اليظهر عليه� وال ينقبان 

كان يختص هنا بالردم، ولكن السدين ان � يكونا يف هذا اإلختصاص كالردم، كــان جعــل الــردم دون 
صلبان شاهقان، الينقصه� حجزا عــن الهــاجم� إّال ردم بيــنه� وقــد طلبــوه  ١فائدة! إذا فه� جبالن
َدفَْ�ِ َحتّى إِذا ساوى بَْ�َ «إليه! وقد يلمح لذلك    : الجانب� الصلب�.»الصَّ
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) اليعني إّال النفي املعّمق لفقه القول، النفي القول، فرب قائل اليفقــه ۹۳و ال يَكاُدوَن يَْفَقُهوَن قَْوًال (
  ما يقال له ولكنه يفقه ما يقول! او يكاد يفقه قوال.

فقهون لغتهم وقد تكلموا بها ي -ألقل تقدير -قد يعني معنى صالحا من قوله، اللغة، فإنهم »قوال«ثم 
  وال يرجى من أهل كّل لغة إال تفهم لغته دون اللغات االخرى.»قالُوا يا ذَا الَْقرْنَْ�ِ ..«

فعلّهم كانوا يف بساطتهم وســذاجتهم لحــّد اليفقهــون قــول اي قائــل ســواهم اللّهــم إّال مــن هــو يف 
بب إلهي آتاه ّهللا من كل يشء ومنه مستواهم، وذو القرن� كان يتحدث مع أهل كل لغة بلغتهم بس

فقد اليفقه اإلنسان قوال ولكنه يفقه الستعداده ان يفقه »ال يَكاُدوَن يَْفَقهُوَن قَْوًال «يشء اللغة، ولكنهم 
�حاولة، وقد اليستعد التفقه ولكنه يكاد أن يستعد فيفقه، ولكن هٔواء كانوا يف البساطة وخفة الفهم 

ايّا كان هذا القول إّال ممن هو يف مستواهم، ويردد عليهم مفــاهيمهم  »ُهوَن قَْوًال ال يَكاُدوَن يَْفقَ «لحد 
 »ال يكــادون«دون ان يخطوها اىل سواها، وذو القرن� يريد ليحدثهم بلغتهم وبكل بســاطة، إّال أنهــم 
يعنــي »قــوال«حيث الفقه هو التوصل بعلم حارض اىل علم غائب، وهم غيّب عن تفهم اي غائــب ف 

   يحتاج اىل تأمل وتفقه.قوال
هنا ييأس هذا املصلح العاملي ان يفيدهم فقها ويزيدهم عل�، فهل يذرهم بعد ووعثاء السفر دو�ا 

! فهــم مهــ� اليفقهــون قــوال »قالُوا يا ذَا الَْقرْنَْ�ِ ..«إنه أصغى إليهم ما هي متطلباتهم ف  -افادة؟ كّال 
فلــ� رأوه صــالحا قويــا مصــلحا  »يـَـأُْجوَج َو َمــأُْجوجَ «من فقد يفقهون الخطر الحادق عليهم ليل نهار 

  تطلّبوا إليه صد املفسدين أن يجعل سدا.
َعَل بَيْنَنا َو قالُوا يا ذَا الَْقرْنَْ�ِ إِنَّ يَأُْجوَج َو َمأُْجوَج ُمْفِسُدوَن ِيف اْألَرِْض فَهَْل نَْجَعُل لََك َخْرجاً َعىل أَْن تَجْ 

ا ( ):إنهم عىل بساطتهم يرون فيه فاتحا عدال قويا صارما يتوسمون فيه الصالح واإلصالح ۹۴بَيْنَهُْم َسد�
حيــث كــانوا  »يَأُْجوَج َو َمــأُْجوجَ «وهم مستضعفون تحت وطأة اإلفساد الدائب من وراء السدين من 

يهاجمونهم من وراء السدين فيعيثون يف أرضهم فسادا وهم ضعاف عن مقابلتهم، إفسادا يف النسل 
  أما ذا؟ ١الزرعو 

ا(أَْن تَْجَعــَل بَيْنَ  -۱فََهْل نَْجَعُل لََك َخرْجاً؟ ذات داللت� عىل الت�ســهم منــه  هــل  -۲ »نــا َو بَيـْـنَُهْم َســد�
وإذا فهل نجعل لك خرجا: اجرا نخرجه ع� تخرجه من مال او قوة؟ دون زيادة عــنه�،  -تجعل سدا

واألجر أعم من الخرج، فقد يتأجر أك� م� يخرج اعتبارا بلباقة الرأي ولياقة صاحب الرأي، وهو عدل 
� يأخذ عىل تخصصه شيئا، ام اليأخــذ خرجــا  ما � يجحف، او يسوي ب� خرجه وأجره وهو فضل إذ

وإ�ا يساعد طالب العمل العاجز بنفسه فيه، يساعده يف طلبه، وهو فضل حيث اشتغل دون عوض، 
وتفضل عىل صاحب العمل حيث استعمله ك� يستطع دون بطالة، وهكذا يفعل ذو القرن�، كأفضل 

، يتعاون معهم يف صالحهم، دون أن يأخذ ما �كن ان يقّدمه مصلح قوي حكيم ملستضعف� مظلوم�
أجرا أو خرجا إّال ان يستعملهم، ملا يطلبون إعانة بقوة ومال ه� خرج للردم ودون أن يكون له يشء 

  إّال أجر من ربه.
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فذو القرن� يبلغ ب� السدين، ويطلب منه ان يجعل بينهم وب� يأجوج ومأجوج سدا، ان يصــد بــ� 
ادهم يف أرضهم، م� يب� كونهم مستضعف� وغــ� ظــامل�، وإّال تطلبــوا السدين تخلصا لهم عن افس

إليه صد اإلفساد في� بينهم ك� بينهم وب� املفسدين وراء السدين، وبطبيعة الحال هٔواء البله الذين 
اليكادون يفقهون قوال اليسطعون اإلفساد، أم إذا اسطاعوه � يكونوا ليفسدوا في� بينهم، يدل عــىل 

ذلك تطلبهم إىل هذا املصلح العظيم ان يجعل سدا هو صّد عــن اإلفســاد يف أرضــهم! مــن هــذه كل 
الدعوة عىل بساطتها ومن تلكم االجابة الخارقة يف ذلك التعــاون الصــارم نــدرس مــدى وجــوب صــد 
اإلفساد من اي كان وأيا كان وأيان! تكريسا لكافة الطاقات البرشــية مــع التوصــل بامــدادات إلهيــة، 

ا عن االستضعاف وعيث الفساد، دون اي مربر ألية ج�عة مستضعفة يف تصابرهم عىل الفساد خروج
وتخاذلهم أمام املفسدين، فصدا صدا أو سدا سدا! بعد ما كلت كّل املحاوالت للقضاء عىل املفسدين 

ن قولة او عىل فسادهم ام الهجرة عنهم إّما ذا؟ فال يتربر املستضعف تحت ن� اإلفساد من املستكربي
أَ لَْم تَُكْن أَرُْض ّهللاِ واِسَعًة فَتُهاِجرُوا ِفيها فَأُولِئَك َمأْواُهْم «حيث يقال لهم:  »كُنّا ُمْستَْضَعِفَ� ِيف اْألَرِْض «

ال يَْهتـَـُدوَن  إِالَّ الُْمْستَْضَعِفَ� ِمَن الرِّجاِل َو النِّســاِء َو الِْولـْـداِن ال يَْســتَِطيُعوَن ِحيلـَـًة وَ «.. اللهم  »َجَهنَّمُ 
) ف� دام هنا سبيل اىل التخلص اي سبيل، كائنا او متمكنا، فال يعذر املستضعف، وحتى ۹۸: ۴( »َسِبيًال 

ترجيا دون تحــتم! إذ فــيهم  »فَأُولِئَك َعَىس ّهللاُ أَْن يَْعُفَو َعنُْهْم ..«إذا � يستطع حيلة وال يهتدي سبيال 
تصابر عىل تركها بن� الذل حتى زالت استطاعته وحيلتــه ..! إّال من كانت له الهجرة او أية مقاطعة ف

  من انتشأ وظل ب� املستكربين قصورا دون تقص� وقليل ما هم؟
فيا له تكليفا لزاما ما أشمله: مجانبة عوامل الفساد قدر املستطاع، دون س�ح ألي همول او خمول، 

ح فرضا لزاما قدر املســتطاع دون ســ�ح الي سلبا لكل فساد، ومن ثم محاولة دوافع الصالح واإلصال 
  همول او خمول! ولنكن ثالث ثالثة من املستضعف� يف حياة الجهاد الدموي الدائب ..

المستكربين وال مستضعف�، وا�ا مٔون� أقوياء يف دولة مباركة  »ورثة األرض«و اىل رابع أضالع الحياة: 
و نقول القوام يظهرون الزهــد «وسالمه عليهم أجمع�! عاملية زمن املهدي من آل محمد صلوات ّهللا 

ويدعون الناس أن يكونوا معهم عىل مثل الذي هم عليه من التقشف: اخربو� أين أنتم من سلي�ن 
، عبد أحب ّهللا فأحبه ّهللا، طوى لــه األســباب، وملّكــه مشــارق األرض عليه�السـالمبن داود ثم ذو القرن�  

  .١لحق ويعمل به ثم � نجد أحدا عاب عليه!ومغاربها، وكان يقول ا
) آتُوِ� ُزبََر الَْحِديِد َحتـّـى إِذا ۹۵بُِقوٍَّة أَْجَعْل بَيْنَُكْم َو بَيْنَُهْم رَْدماً (قاَل ما َمكَّنِّي ِفيِه َر�ِّ َخْ�ٌ فَأَِعينُوِ� 

َدفَْ�ِ قاَل انُْفُخوا َحتّى إِذا َجَعلَُه ناراً قاَل آتُوِ� أُفِْرْغ َعلَيِْه قِطْراً (   ):۹۶ساوى بَْ�َ الصَّ
من خرجكم .. فأنا أســتع� »خ�«إنه  -� من كل يشء سبباأن مكنني يف األرض وآتا »ما َمكَّنِّي ِفيِه َر�ِّ «

ةٍ «بسبب من ر� عل� وقوة، ثم  برشية، فليست القوة الخارقة اإللهية لتبطــل او تعطـّـل »فَأَِعينُوِ� بُِقوَّ
قوة برشية، فمه� كان باإلمكان جعل الردم بسبب الهي صارم دون تســبب اىل قــوة برشــية، ولكنــه 

للعادة في� تقرص عنه العــادة قــدره، ام تثبيتــا لنبــوة إلهيــة  -لقوة، فا�ا الخارقةعطالة عارمة لهذه ا

                                                        
�� ا����� ��� �� ا��ا��� �� أ��ـ� �ـ� �ـ�رون �ـ� ��ـ�� �ـ� ��ـ��ة �ـ� �ـ��� �ـ� أ�ـ� ��ـ� ا��ّـ�   ٢٣٤ج  ٣٠٨: ٣.��ر ا������ ١

 �� ��ام .... ا����م �������� ���ل ���  ا����م ����
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  ليست لذي القرن�، ام لحجة إلهية آية باهرة عىل رحمته.
و هذه سنة ّهللا الدائبة، عدم التغايض عن الحول والقوة الخلقية، فانه بطالــة، وأحيانــا فعــل خارقــة 

   جعل ذلك الردم.إلهية يساند الفعلة الخلقية، وك� يف
ةٍ « يســد  »ردمــا«قدر املستطاع من مال أو حال، أال جعل لكم سدا كــيف� كــان؟ ال! بــل  »فَأَِعينُوِ� بُِقوَّ

الثلمة، فأيرس طريقة وأقواها هي ردم املمر ب� السدين، ل�دم املاردين املفسدين، فــال يســطاعوا ان 
د يظهر عليه وهــو حديــد، وكــم مــن ســّد رفيــع يظهروه الرتفاعه، وال ان ينقبوه لحّدته، فكم من س

ينقب ألنه وهيد غ� حديد، ولكنه ردم يسد الثلمــة نقبــا وارتفاعــا!. � يكــن هنالــك طريقــة أخــرى 
لصدهم عن اإلفساد إّال بسدهم ردما، فهل يقتل او يعذب املفسدين ثم يرتكهم؟ فمن ذا يضمن عدم 

طع منهم اإلفساد او هو تاركه اآلن أّال يفسد بعد عودة الباق� إىل افسادهم؟ وما ذا يضمن من اليس
اآلن؟ او يبيدهم كلهم؟ فقصاصا قبل الجناية لبعضهم! وعّل يف أنسال مفسديهم صالح� او مصلح�: 

قاَل هذا َرْحَمٌة ِمْن َر�ِّ فَإِذا جــاَء َوْعــُد َر�ِّ َجَعلـَـُه َدكـّـاَء َو «فال طريقة إذا أمثل من صدهم بسدهم! 
اكاَن َوعْ    ).۹۸( »ُد َر�ِّ َحق�

آتُوِ� ُزبََر الَْحِديِد والزبرة واحدتها وهي القطعــة العظيمــة، فقــد طلــب إلــيهم ان يــأتوه قطعــا مــن 
َدفَْ�ِ «الحديد دون تحديد  حيث مأل بينه� من زبر الحديد لحد ســاوى بــ�  »َحتّى إِذا ساوى بَْ�َ الصَّ

  الصدف�:
ركامة حديدية ب� الحاجزين فأصــبحا كــأنه� صــدفتان تغلقــان الجانب� الصلب� من السدين، وهي 

ذلك الكوم املمر حيث الركام سامت القمت�، ومن لطيف الصدف تساوي الصدف� كــ� تــدل عليــه 
  .»ساوى«

و كيف يلحم ب� زبر الحديد حتى تصبح كأنها زبرة واحدة كجبل حديدي ب� الجبل�؟ هنالك نفــخ 
 »نــارا«املنفــوخ  »َحتّى إِذا َجَعلـَـهُ «�نافخ فنفخوا »قاَل انُْفُخوا«أقوى تلحيم! وقطر يلّح�ن زبر الحديد ك

فضم� املفرد رغم جمعية زبر الحديد يلمح اىل حــدة االلتحــام بيــنه� لحــد الوحــدة أو كأنهــا زبــرة 
ة يف الن�ان، ملحة مليحة اىل وحدة نارية بعد وحدة االلتحام وحدتّه، نار واحــد»نارا«واحدة، ومن ثم 

  شدة الحرارة وااللتحام.
و هل يكتفي بذلك، وعّل ب� هذه الوحدة النارية فرجا؟ كّال، إنه القطر: النحاس املذاب، يفرغ عــىل 
هذه النار الزبرة الحديدية فيكتمل أمر السد الردم! قاَل آتُوِ� أُفِْرْغ َعلَيِْه قِطْراً نحاسا مــذابا يتخلــل 

  لص الحديد، قطر عىل حديد ونار عىل نار.الحديد النار ويقويه أقوى من خا
و هذا الخلط كان من األسباب القوية لتحكيم الردم، وقد استخدمت هذه الطريقة حديثا يف تقويــة 
كّل من النحاس والحديد فكل �فرده أضعف من هكذا خلط يجعله� كالفوالذ! ك� وان ذلك النفخ 

حيــث البــداءة والســذاجة يف  »ُدوَن يَْفَقُهــوَن قـَـْوًال ال يَكا«وزبر الحديد ومذاب النحاس بعيد عن قوم 
أبسط مراحلها جعلت منهم بلها اليعرفون شيئا، فكيف لهم بإتيــان زبــر الحديــد، والــنفخ فيــه لحــد 

دون  »آتــو� ...«جعله نارا والنحاس املذاب، فلم يكن لهم شغل يف هذه الثالث اّال إتيان زبر الحديــد 
حيــث  »آتُوِ� أُفِْرْغ َعلَيِْه قِطْراً «ثم إيتاء  »قاَل انُْفُخوا«فخ فيها دون املنفخ استخراجها من معدنها، او ن

إفراغ القطر من فعله دونهم، وإ�ا هم عّ�ل يف هذه الثالث: إيتاء ونفخ وإيتــاء، وأمــا تحصــيل زبــر 
للحديــد  الحديد واملنفخ والنحاس وإذابته فكل ذلك م� آتاه ّهللا من كــل يشء ســببا! فهنــاك معــدن
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دلّهم ذو القرن� عىل استخراجه، ومنفخ دل عىل اصطناعه إّما ذا، ومعدن للقطر ثم مذيب، كل ذلك 
بأسباب خارقة إلهية وهــم عــّ�ل يــٔورون المصــطنعون ومخرتعــون! فَــَ� اْســطاُعوا أَْن يَظَْهــرُوُه َو َمــا 

يظهروه ف� اسطاعوا، وحــاولوا لــه نقبــا ) فقد صدهم هذا السّد، إذ حاولوا أن ۹۷اْستَطاُعوا لَُه نَْقباً (
لينفذوه ف� استطاعوا، فاسرتاح هــٔواء املستضــعفون عــن إفســادهم وكــأنهم ســألوه مــن ايــن هــذه 

ا (   )۹۸الكرامات الخارقة ف :قاَل هذا َرْحَمٌة ِمْن َر�ِّ فَإِذا جاَء َوْعُد َر�ِّ َجَعلَُه َدكّاَء َو كاَن َوْعُد َر�ِّ َحق�
عدل الرٔو يحتاج األرض مشارقها ومغاربها ممكنّا متمّكنا ميرسا له مــن كــل األســباب، وال لك امللك ال

تأخذه العزة باإلثم والكربياء بالخيالء، وال يطغــى تبطــرا، وال يبغــي مــن القــدرة مغــن�، وال يســتغل 
قــاَل «حلقــة السلطة استعبادا، وإ�ا ينرش عدال ورحمة، ويأ� بخارقة تلو األخرى، وعند انتهاء هذه ال

يسند كل ما أ� به اىل رحمة ربه دون سناد إىل نفسه إّال كواسطة يف هذه وتلــك  »هذا َرْحَمٌة ِمْن َر�ِّ 
  الخارقة.

تــدم�ا بعــد تعمــ�ه »فَإِذا جاَء َوْعــُد َر�ِّ «و لكيال يخلد اىل خلد خلود ردمه الفوالذي يدكّه بوعد ربه: 
ا«ما كانت فوالذية مرتفعة صلبة : ليّنة سهلة، بعد »َجَعلَُه َدكّاءَ «   يف دكّها. »َو كاَن َوْعُد َر�ِّ َحق�

إِذا «ترى وما هو ذلك الوعد؟ هل هو الوعد العام بدكداك األرض ومــا عليهــا وبضــمنها ذلــك الــردم: 
ا ِت الِْجباُل بَس� ك�ا، َو بُسَّ   ؟»ُدكَِّت اْألَرُْض َد

وِر فََجَمْعناُهْم َجْمعاً (َو تَرَكْنا بَْعَضُهْم يَْوَمِئٍذ َ�ُوُج ِيف  ) َو عَرَْضنا َجَهــنََّم يَْوَمِئــٍذ ۹۹ بَْعٍض َو نُِفَخ ِيف الصُّ
) تدلنا عىل �اوج األحياء بعد دكداك الــرّدم، ثــم بعــده� نفــخ الصــور وجمــع ۱۰۰لِلْكاِفِريَن َعرْضاً (

َو َحــراٌم َعــىل قَْريـَـٍة «لكــربى: الجمع! ثم وآية األنبياء قد تنارصها أن وعد الدكداك هذا قبل القيامة ا
قـْـَرتََب أَْهلَْكناها أَنَُّهْم ال يَْرِجُعوَن، َحتّى إِذا فُتَِحْت يَأُْجوُج َو َمأُْجوُج َو ُهْم ِمْن كُلِّ َحَدٍب يَنِْسلُوَن. َو ا

 »ِيف َغْفلٍَة ِمْن هــذا بـَـْل كُنـّـا ظــالِِم�َ  الَْوْعُد الَْحقُّ فَإِذا ِهَي شاِخَصٌة أَبْصاُر الَِّذيَن كََفرُوا يا َويْلَنا قَْد كُنّا
)۲۱ :۹۷.(  

َو نُِفــَخ ِيف «ففتح يأجوج ومأجوج بدّك الردم، والدك الفتح ه� يف اآليت� قبــل جمــع الجمــع، فهنــاك 
وِر فََجَمْعناُهْم َجْمعاً  ق فجمع الجمــع والوعــد الحــ »َو اقَْرتََب الَْوْعُد الَْحقُّ «وهنا أدل منها واقرب  »الصُّ

ه� بعد وعد الرب ودّك الردم. وعد اّول خاص يشمل دك الردم، ففتح يأجوج ومــأجوج كرشــط مــن 
  أرشاط الساعة الوعد العام.

عند وعد الرب بهدم الردم وفــتحهم  -الواقع -ثم الوعد الحق يف قيامتي التدم� والتعم� هو مقرتب
ــوِر فََجَمْعنــاُهْم «وتركهم يومئذ �وج بعضهم يف بعض وهم من كل حدب ينسلون، ف  َو نُِفــَخ ِيف الصُّ

الرامي إىل نفخة اإلحياء ليس إّال بعد نفخة اإلماتة، وهي بعد اقرتاب الســاعة بأرشاطهــا التــي  »َجْمعاً 
  ؟ أهم يأجوج ومأجوج؟»َو تَرَكْنا بَْعَضُهْم ..«يف »هم«! وترى من »فَإِذا جاَء َوْعُد َر�ِّ َجَعلَُه َدكّاَء::«منها: 

كان بعضهم مائجا يف بعــض قبــل دكـّـاء الــردم! ام هــم املجموعــة مــنهم والقــوم الــذين كــانوا و هم 
اليكادون يفقهون قوال، مستضعف� ومستكربين، إذ انفتح الردم ففتحوا كــ� كــانوا قبــل ســد الــردم، 
 فأصبحوا كأمواج البحر امللتطم يتالطمون يف �اوج عارم وتهارج صارم، وهو الصحيح! او هم مجموعة

املكلف� من الجنة والناس أجمع�، يرتكهم يومئذ �وج بعضهم يف بعض، يف هرج ومرج وفساد دائــم 
إنهم بعد ذلك الفتح من كل حدب ينسلون،  -أيا كانوا -وظلم عارم، وعلّه األصح! ان يأجوج ومأجوج

بريــة او هو املرتفع، فكّل حدب يعم كّل مرتفع �كن أن يرتفع: من مرتفعــات بحريــة و »حدب«وألن 
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  جوية، محلّق� عىل كل محلق، دون اختصاص بحدب الردم وال حدب له بعد دكّه!.
قــد يعنــي الهــرج »ُهْم ِمــْن كـُـلِّ َحــَدٍب يَنِْســلُونَ «هو: ينفصلون مرسع�، ويلدون، ف  »ينسلون«و ان 

ىل واملرج العاملي من قبيل يأجوج ومأجوج، مسيطرين عىل كل مرتفــع، مرســع� يف االنفصــال عنــه ا
املستضعف�، ناسل� ولدا به يك�ون، وعند ذلك الطامة الوسطى: ان �أل األرض ظل� وجورا  ۲۰الناس 

  نظرة ان �ألها ّهللا بعده قسطا وعدال بالقائم املهدي عجل ّهللا تعاىل فرجه وسهل مخرجه.
هم، ودخــول تــوحي بشــدة اخــتالف»�وج بعضهم يف بعــض«من صفات املاء الكث�، ف  »املوجان«و الن 

بعضهم يف بعض لك�ة اضدادهم، تشبيها �وج البحر املتالطم، والتفاف الدبا املتعاضل، �اوج مختلف 
  املياه عذبا ومالحا ومرا أجاجا.

و هكذا تكون الفتنة العاملية حيث �أل األرض ظل� وجــورا، فــال يبقــى موضــع قــدم إّال وفيــه هــرج 
  ومرج! اين ردم ذي القرن�؟

 »اقـْـَرتََب الَْوْعــُد الَْحــقُّ ...«ردم بدكه وفتح يأجوج ومأجوج هــ� رشط مــن أرشاط الســاعة: الن ذلك ال
فلنحاول يف الحصول عىل معرفة عنها قدر املستطاع عىل ضوء القرآن، وما يال�ه او يثبت من الســنة 

  والتأريخ الجغرايف وسواه.
يس حديديا وذلك الــردم حديــد بقطــر! فهل إن ذلك الردم هو جدار الص�؟ وليس سّدا وال ردما! ول

وليس ب� جبل�، بل ب� سهول وجبال عدة والردم ب� جبل�! وقد بناه ذو القرن� وجدار الص� بناه 
يف طول ألف كيلو مرتا وعرض تسعة امتار وارتفاع خمسة عرش مرتا باألحجــار، وهــو  »ش� هوانك �«

  ى ردمه يف سفرة بعيدة.قاطن الص� دون سفر إليه لبناء جداره وذلك بن
مرتا بحاجة اىل مالي� األطنان من خليط القطــر والحديــد، فــأين  ۱۳۵۰۰۰۰۰۰ثم وبناء سد يف حجم 

سد من جدار وبان من بان؟ فهل هو بعد سد باب الحديد يف ع�لة بلــخ وراء جيحــون �قربــة مــن 
لك الســد وهــو ؟ و� يتضح لنا بعد وجــود هجــ�ت تصــّد بــذ ١مدينة ترمذ ك� جاء يف بعض املٔوفات

  خالف اسمه ليس فيه حديد وقد بناه كرسى نورشوان.
ب�  ٢ام سد ثان يف مضيق جبال قفقاز املمتدة من بحر الخزر اىل البحر األسود، املسمى �ضيق داريال

  والدي كيوكز.بلدة تفليس و 
اي: بــاب الحديــد: يقــع يف ذلــك املضــيق بــ� جبلــ�  »دم� قاثو«و هذا السد املسمى باللغة املحلية 

شاهق� �تدان من جانبيه، وهو الفتحة الوحيدة الرابطة ب� جانبي الجنو� والش�يل مع مــا ينضــم 

                                                        
��� ���� �� ا���ا�� ا�� ا��� ��� �� ا������ت ا������ و��د �� وراء ����ن �� ����� ���  ١٨٨٨.�� ���� ا������ ا����ي ١

و�� �� ا���  »�����«وا��� �� ��ب ا����� ������ �� ����� ���� و�� ا���زه ����ر ��� ����� ود�� ���� ��ف ا���� ا�� ا���� 

وذ�� ا��ّ� �� ����� وذ�� �� أوا�� ا���ن ا����� ��� وذ��ه ا�������:  - ���ه روح و��ن �� ����� و�� ������ ا�������: ���� ���

��ل: ان �� ����� ��ب ا����� ���  -و��ن ر���� �� ��� ����� ������ ����ٔ���� ا��: ����ر��� ����١٤٠٣ ���� �� ر���� ��� 

 ا����� ا����� ��� ������ وا����.

 
 اي: ��ب ا�����. »د��� ����«.���� �� ا�� دار��ل ����� ا����� �������� و���� ������ ا������ ٢
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ومرتات يحجز جنــوب آســيا إليها، من بحر الخزر والبحر األسود، حاجز طبيعي بطول ألوف من الكيل
  من ش�لها.

و كان يهجم يف تلك األعصار أقوام رشيرة من قاطني الش�ل الرشقي من آسيا من مضيق جبال قفقاز 
اىل ما يواليها من الجنوب، فيغ�ون عىل ما دونها من أرمينستان ثم ايران حتــى كلــدة واآلشــور، كــ� 

ا البالد قتال وسبيا ونهبــا حتــى بلغــوا نينــوى عاصــمة هجموا حوايل املائة السابعة قبل امليالد فعممو 
  اآلشور وذلك يف عهد كورش.

و يذكر املٔوخون يف كهردوت اليونا� س� كورش اىل ش�يل ايران إلخ�د نائرة الفــ� املشــتعلة هنــاك، 
ه وكأنه هو با� ذلك الردم يف هذا املضيق، وهو الردم الوحيد الذي بني بالحديد بــ� جبلــ�، ويــذكر 

وبينــه وبــ� كرســى بــا� ســد بــاب الحديــد  ١يوسف اليهودي املٔوخ عند ذكر رحلته اىل ش�يل قفقاز
  .٢وهو اسم كورش عند الغربي�»سايروس«قرون! ثم هناك نهر بالقرب منه يسمى 

لقرن�، او سوف يكتشــف ردمــه، و ألنه الردم الوحيد الذي نعرفه حتى اآلن فعلّه هو الذي بناه ذو ا
هذا، حيث يوافق الردم اس� ومسمى وموقعا »باب الحديد«النتأكد اآلن شيئا، والظاهر لحد اآلن أنه 

جغرافيا، وهو الوحيد في� نعرفه! ثم وال غرض عقالئيا وال قوة عاديا وال موقع جغرافيــا يف بنــاء ردم 
يف نفس املوقع والهــدف والقــوة فلــيكن هــو  »دم� قاثو«فوالذي إّال ك� يقصه القرآن، وإذ النجد غ� 

  . ٣الردم املذكور يف القرآن وّهللا اعلم
  ومن هم يأجوج ومأجوج؟

لقد كث� القيل والقال حوله�، ما يحمل تناقضات من أسطورات تدهش العقول وتــوحش الحقــول، 
فعلينــا النقــب والتنقــ� الكثــ�  ٤ب والسنةوألن فتح يأجوج ومأجوج من أرشاط الساعة ك� يف الكتا

                                                        
ا�� ��� �� ا���ك ���ل: �� ���رة ��� ��� ا�� �� ��  ا����م ����ا��ج ا�� ا����ر �� ��� �� أ�� ����   -٢٥٠: ٤.ا��ر ا�����ر ١

 �ا ���رة �� ا��ٔرض.��ٔ��ج و��ٔ��ج ����� ����ا ����ون ��� ا���س ���ء ذو ا������ ��� ����� و��� ����� ����

 
 وا������ وا������� ���. ٣٩٤ص  ١٦.��ا ا���ر�� ����� �� ا����ان ج ٢

 
ا��ج ا�� ���� وا�� ��دو�� �� أ�� ���ة ا����� ان ر��� ��ل: �� ر��ل ا��ّ� ��� ا��ّ� ���� وآ�� و���! ��  -٢٥٠: ٤.ا��ر ا�����ر ٣

 رأ�� �� ��ٔ��ج: ��ل:

 ��ل: (��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و���) �� رأ���. -��ل: �����د ا���� ����� ��داء و����� ���اء -ا���� �� (��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و���):

 
�� ���ب ا����ل �� أ�� ا����� ���� �� وا��� �� ����� �� أ��� ا����ري ��ل: ��� ����� ��  ٢٣٩ج  ٣٠٩: ٣.��ر ا������ ٤

���� ���ل: ��� أ���؟ ����: ����ث ��ل: ���ذا؟  -ا������ �� �� ���� ��ل: و��ن ر��ل ا��� ��� ا��� ���� وآ�� و��� �� ���� ����� إ

���ل: ا��� �� ��ون ا����� ��� ��وا ����� ��� آ��ت: ���ع ا���� �� ������ وا����ل ودا�� ا��ٔرض و����� ���ف  -�������� �� ا�

���ن �� ا��ٔرض: ��� ������ق و��� ������ب و��� �����ة ا���ب و��وج ���� �� ���� و��وج ��ٔ��ج و��ٔ��ج و���ن 

�� ��ع ����� أ��ا ا�� ���ق ا���س ا�� ا�����، ���� ����ا ���� �� ������ ا��  �� آ�� ا����ن ��ر ���ج �� ا���� �� ��� ا��ٔرض

 ا�����.

���� ����� ��ل ���� ر��ل ا��� (��� ا��� ���� وآ�� و���) ���ل: ��� آ��ت ��� ��ي ا�����: ��� ������ق  ٢٤٠و�� ح 
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لنجعل الكتاب اإلمام أمامنــا، فنــدرس آيتــي ؟ ف»من ه� واين ه� وهل فتحوا حتى اآلن أماذا«حول 
يأجوج ومأجوج نرباسا ين� لنا الدرب اىل معرفته�، ومرتاسا يب� كل يأجوج ومأجوج اختلقتهــا ايــدي 

  الدس والتجديف، وتقولتها ألسنة التحريف.
ِمْن َر�ِّ فَإِذا جاَء َوْعُد َر�ِّ َجَعلَُه  ) قاَل هذا َرْحَمةٌ ۹۷فََ� اْسطاُعوا أَْن يَظْهَُروُه َو َما اْستَطاُعوا لَُه نَْقباً (

ا ( ــوِر فََجَمْعنــاُهْم ۹۸َدكّاَء َو كاَن َوْعُد َر�ِّ َحق� ) َو تََركْنا بَْعَضُهْم يَْوَمِئــٍذ َ�ُــوُج ِيف بَْعــٍض َو نُِفــَخ ِيف الصُّ
) َحتّى إِذا فُتَِحْت يـَـأُْجوُج َو َمــأُْجوُج َو ۹۵( ) (َو َحراٌم َعىل قَْريٍَة أَْهلَْكناها أَنَُّهْم ال يَْرِجُعونَ ۹۹َجْمعاً (

) َو اقَْرتََب الَْوْعُد الَْحقُّ فَإِذا ِهَي شاِخَصٌة أَبْصاُر الَِّذيَن كََفُروا يــا َويْلَنــا ۹۶ُهْم ِمْن كُلِّ َحَدٍب يَنِْسلُوَن (
فَــَ� اْســطاُعوا أَْن «ل  »َجَعلَُه َدكـّـاءَ «مقابلة  ) قد تعني۹۷: ۲۱(»قَْد كُنّا ِيف َغْفلٍَة ِمْن هذا بَْل كُنّا ظالِِم�َ 

إضافة اىل دكداك الردم نفسه، أنهــم ســوف يســطعون ان يظهــروه او »يَظَْهرُوُه َو َما اْستَطاُعوا لَُه نَْقباً 
يستطيعون له نقبا فينقبونه، ظهور الغلبة عليه هدما ام التحليق عليــه دون هــدم! لــذلك تــرى آيــة 

َو ُهــْم «تح اىل يأجوج ومأجوج، دون ترصيحة او تلويحة لدكداك الردم هــدما، بــل األنبياء تنسب الف
قد تلمح أنهم يظهرون عىل حدب الردم ضمن كل حدب دون دّك الّي حدب  »ِمْن كُلِّ َحَدٍب يَنِْسلُونَ 

  حتى الردم.
يــاء! كــ� فان ثبت لدينا فتح لياجوج ومأجوج والردم باق، � يثبت تهافــت بــ� آيتــي الكهــف واألنب

تعني رجعة اإلفساد من يأجوج ومأجوج كوعــد للعــذاب بعــد  »َرْحَمٌة ِمْن َر�ِّ «ب  »َوْعُد َر�ِّ «ومقابلة 
  الرحمة، سواء أبقى الردم ام دّك بدكاء الوعد العذاب.

ــوِر فََجَمْعنــاُهْم َجْمعــاً «و ذلك الوعد هو قبل القيامة الكربى وهو من أرشاطهــا، حيــث   »نُِفــَخ ِيف الصُّ
رشطــا مــن أرشاط الوعــد  »َوْعــُد َر�ِّ «بعده، وفتح يأجوج ومأجوج عند اقرتاب الوعد الحق! وترى إن 

                                                                                                                                                         
���� و��ٔ��ج و��ٔ��ج وا�� ������ و������ �� ا���� و��  و��� ������ب ���� ا��ا�� وا����ل و���ع ا���� �� ������ و���� ��

 ���� ���م ا��ٓ��ت.

ا��ج ا����� و���� �� ����� ��ل ��ل ر��ل ا��� (��� ا��� ���� وآ�� و���) ا�� ا��� ��� �� ا����ل  -٢٥٢: ٣و�� ا��ر ا�����ر 

ا�� ���� ������ و���ب �� ا��ي ��اه ��را ���� ��ء ��رد ��� ���ان أ����� ��ر ��ٔ�� �� ��� �� رآه وا��ٓ�� ��ء ا��� ��ن أدر�� 

وإ���� وا���� ���� ا����� وا����ا ا�� ����ب ��� ����� ���� ���ءه �� ���� و�� �� ���� وان ا��ى ����� ������ ����� ���ة ا�� 

�� ا��ٔردن وا�� ���� �� ا������� ���� و���م ���� ���� �� آ�� ا��ه ��� ��� ا��ٔردن ��� ���� أ��� و�� ا�� ��ن ����� وا���م ا��ٓ�� ��

و���� ��� و��� ����� ا���� ����ل ��� ا������ ���� �� �����ون ان �����ا إ��ا��� �� ����ت ر��� �� ��ن ���ه ��� ���م 

ل ���� �� ���� ا����� ���� ����� �� ��� أ��� و���ا ��� ����� ا���� و����ا ا����ة �� ا����ا ��� ��و�� ���� ����ا ����ن ��

��� ���� ا���ف ��ل ���ا ����ا ���� و ��� ��و ا��� ���وب و��� ا��� ����� �� ا������� ��������� ��� ان ا���� وا���� ����دي 

� و����ن ا����� �� ��� ا��� �� ��� ا����� �� ���� ��ا ���دي ������ ������� ا��� و���� ا������ن �����ون ا����� و�����ن ا�����

������ �� ���� ا��ج ا��� ��ٔ��ج و��ٔ��ج ����ب أو��� ا�����ة و���ء آ���� و�� ا�����ا و�� ����ا ��� ���ة ������ن ����� ��� 

� �� أ��ا ا�� �� ��ن ����� ا�� ��ء ����ء ��� ا��� وأ����� وراءه ��� �����ا ����� �� ��ا�� ������ ���ل ���: �� ������ن ����� ��

�� ا��ٔرض ������ا ����� �� �� ا����ء ����� ا��� ���� ��� ذ�� ����� ����� ���� �� ������ ��� ���� ���� ��� ���ي ر���� 

 ا������� ����� ���� ����� ا��� ����� ر��� ������� �� ا���� أ�����.

�ل ��ل ر��ل ا��� (��� ا��� ���� وآ�� و���) ����� ا��� ���� و��� ا��ج ���� �� ���د �� ا���� وا�� ��دو�� ���� رواه �� ا�� ���س �

 أ��ي �� ا�� ��ٔ��ج و��ٔ��ج ������� ا�� د�� ا��� و���د�� ��ٔ��ا ان ������� ��� �� ا���ر �� �� ��� �� و�� آدم وو�� إ����.
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  الحق، هل يختص بردح خاص من الزمن او قد يتكرر؟
تدلنا عىل كرور الوعــد، فعــّل العــاملي »األرسى«آيات اإلفساد العاملي االرسائييل مرت� ك� رشحناها يف 

أم وعود جانبية ومنهــا الهجمــة الجنكيزخانيــة التــي ســودت وجــه التــاريخ منه اثنان ثم هناك وعد 
االنسا�! ومه� كان يأجوج ومأجوج يف البداية أمت� من بني اإلنسان يف سالف الــزمن، فقــد تعنــي، 

كل امة مفسدة ٔوج ن�ان الفساد يف هذه املعمورة ومــن أفســدها »َحتّى إِذا فُتَِحْت يَأُْجوُج َو َمأُْجوجُ «
  ! مه� كان االّولون من املغول والتتار اّمن ذا؟»: لَتُْفِسُدنَّ ِيف اْألَرِْض َمرَّتَْ�ِ ..»رسائيلإ«

تحرم الرجعــة اىل الــدنيا بعــد املوتــة »َو َحراٌم َعىل قَْريٍَة أَْهلَْكناها أَنَُّهْم ال يَرِْجُعونَ «آية األنبياء األوىل: 
تقرر أمد هذه الرجعة أنها بعد ما فتحــت يــأجوج »َحتّى إِذا فُتَِحْت «والثانية:  ١فهي من آيات الرجعة

ا، ام الهجمــة الجنگيزيــة ومأجوج، وعلّه اإلفساد العاملي الثا� اإلرسائييل قبيل الرجعة، أو األّول قبله
قبله�، ام تعنى الثالثة تعمي� ليأجوج ومأجوج اىل مٔوجي ن�ان الفساد أيا كــانوا وأهمــه اإلفســادان 

او ان بني إرسائيل هــم رٔوس  »َو قََضيْنا إِىل بَِني إِْرسائِيَل ِيف الِْكتاِب لَتُْفِسُدنَّ ِيف اْألَرِْض َمرَّتَْ�ِ «العامليان 
  ين، ويأجوج ومأجوج ئوجانه إّما ذا؟الفساد يف هذ

يأجوج ومأجوج ه� كلمتان أعجميتان معربتان حيث ه� ممنوعا الرصف، وال شك أنه� أمتان مــن 
  امم البرشية ه� أمثولة اإلفساد طول التاريخ �ن يسانده�.

ة بعد ما صدهم ذو القرن� إىل انتشارهم يف أرجاء املعمور  »َو ُهْم ِمْن كُلِّ َحَدٍب يَنِْسلُونَ «و قد يلمح 
عن الرتك فقال: هم سيارة لــيس لهــم أصــل، هــم مــن يــأجوج  السـالم عليهبسّدهم، وقد سئل االمام عيل  

ومأجوج ولكنهم خرجوا يغ�ون عىل الناس فجاء ذو القرن� فسد بينهم وب� قومهم فذهبوا سيارة يف 
»األرض

٢.  
وكذلك نرى االمة االرسائيلية كانوا طول قرونهم واىل احتالل فلسط�، كانوا سيارة يف األرض مفسدين 

  أيا كانوا.
لست أقول انهم من أصل الرتك ويأجوج ومأجوج، فا�ا كونهم سيارة األرض املفســدين يجعلهــم مــع 

م أشد منهم وأن� او هم األصل يف اإلفساد منذ يأجوج ومأجوج أمة اإلفساد يف التاريخ، بل هم لعله
  كانوا وعىل هوامشهم سائر األمم املفسدة.

و الن اللغات متطورة ك� املجتمعات، فقد يقرب القول أنه� املغول والتتار وه� من الرتك، واملغول 
وغ�هــا للعهــد  وكأن الكلمت� نقل عربا� وه� يف الــرتاجم اليونانيــة »منجوك«او  »منكوك«يف الصيني 

كــ� »منكــوك«يقيض انها متطورة مــن  »منكوك«و »ماكوك«واملشابهة الكاملة ب� »ماكوك«و»كوك«العتيق 

                                                        
� ا��ٔ����ء ���ه ��� �������، و�� ا����ه ا��ا��� ان ا�� ���� أ������� ��ام ����� ا����ع ������ ا����ة .����� ا���� ��ل ا١�ٓ

��� إذا ���� .. �ٕ�ذا ���� �����ن �� ������ ا����دة وا��� ������ ا����وة �ٕ���� ��� ��� ا���� ����، ����ٓ�� إذا �� آ��ت 

�� ا����� ������ ����� ا����� ���ٕ����د ا������ ا����� ا�ٕ���ا����، وا����� ����� ا����ل، ا����� و��ل ��� ان ��� ��ٔ��ج و��ٔ��ج ��

 او ا���� �����ن.

 
 �� أ�� ���� ... ا��ج ا�� ا����ر �� ��� -٢٥١: ٤.ا��ر ا�����ر ٢
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  .»مغول«و»منغول«اشتق منه 
فهذا املغول وذلك التتار، وقد ذكــر بعــض املــدقق� أن  »ماكوك«ومأجوج هو  »كوك«فلعل يأجوج هو 

وهو الذي ســ�ه أبــو الفــداء باســم يــأجوج، وقــد كــانوا  »ترك«املغول والتتار من رجل واحد يقال له 
إىل املحيط املنجمد الش�يل وتنتهي  »التبت والص�«يشغلون الجزء الش�يل من آسيا، �تد بالدهم من 

»تركستان«غربا �ا ييل بالد 
١.  

و يذكر املٔوخون املسلمون واإلفرنج أن هذه االمة النكدة كانت تغ� قد�ا ويف مختلــف الــزمن عــىل 
األمم املجاورة لها، ومنهم املتوحشة كالسيول الجارفة التي انحدرت من الهضبات املرتفعة مــن آســيا 

يت والسمرياق واملسجيت والهون، وكم أغاروا عىل الوسطى وذهبت اىل أوروبا قد�ا، فمنهم أمة الس
  .٢بالد الص� وعىل أمم آسيا الغربية التي كانت مقر األنبياء، فكانوا يحذرون قومهم من هٔواء ..

ا فعمل ردما فظلــوا محجــوزين طلب من ذي القرن� أن يجعل بينهم وب� قاطني الرشق األقىص سدّ 
يف مثلــث اإلفســاد  »َحتّى إِذا فُتَِحْت يَأُْجوُج َو َمأُْجوُج َو ُهْم ِمْن كُلِّ َحــَدٍب يَنِْســلُونَ «ردحا من الزمن 

وكــ� يف  -إنــه »جنكيزخان«امللقب نفسه  »�وج�«العاملي، يتكفل أواله يف داهية دهياء وغارة عشواء 
خرج بجيشه الجرار من الهضبات املرتفعة والجبــال الشــاهقة  »لِّ َحَدٍب يَنِْسلُونَ َو ُهْم ِمْن كُ«القرآن: 

جنكيزخان بعد ما يجمع أمة التتــار تحــت  -التي يف آسيا الوسطى يف أوائل القرن السابع من الهجرة
حكمه العارم يخضع الص� الش�لية ثم يذهب إىل البالد اإلسالمية ويخضع سلطان محمد السلجوقي 

ك خوارزم، وكان �تد ملكه عىل بالد تركستان والفرس، فسقطت هذه الدولة بعد عرش ســن� مــن مل
جنكيزخان املغول الفاتح بعد هذه املدة يرتكب من املنكرات هناك مــا � يســمع  -الحرب املتواصلة

يف  -يخمثله يف التأريخ، فقد قتّلوهم رجاال ونساءأطفاال، وارتكبوا من الفــواحش مــا ســّود وجــه التــأر
مدينة خوارزم وحدها، يفتك بها هدما وإحراقا وإهراقا لدماء األبرياء فأصبحت أنهارا من الدماء، ك� 
فعلوا مثلها بسمرقند وبخارى وغ�ه�، وفتكوا بأهايل نيسابور وأفنوهم عن آخــرهم حتــى األطفــال 

وثالثــ� ألفــا! وهــذه نبــذة والحيوان وأحرقوا البلد، وأصبحت القتىل يف واقعة مرو مليونــا وثال�ائــة 
ومــن ثــم كافــة الــبالد إّال شــذرا: فقــد أخضــعوا بــالد الهنــد فــ�ت  ٣يس�ة من بحر فظايحهم هنــاك

) ودمروا (بولونيا) و(بــالد ۷۲۲وملا ملك ابنة (اقطاى) أغار ابن أخيه (باتو) عىل الروس ( »جنكيزخان«
وبعد موت (اقطاى) قام مقامه (جالوك) فحارب ملك الروم وألجأه إىل دفــع  -) وأحرقوا وخّربوااملجر

  الجزية.

                                                        
 ا ان ��اء �� ��ٔ��ج و��ٔ��ج..��� �� ����� ا�����ء وا�� ������ �� (����� ا��ٔ���ق) و�� (ر���� ا��ان ا����) ��� ذ��و١

 
.��� ��� �� ر���� ����� أ��� �� ا������ ا����� وا��ا�� ان ا�� ��ٔ��ج و��ٔ��ج �� ���ن ��� ا����� ا������ـ� �ـ��ل ا��ـ�� ٢

��د�� ��ٔ��� �� ��� ��� و����� در�� �� ا���ض ا������ ا�� ��� ����� در�� ��� و��ه ا����د ا��ٓن �ـ�ء ��ـ�� �ـ� و��دت �

 ا���� و���� ���� ������� ا��ٓن و��� ����ا أ��روا ��� ا��ٔ�� ����� و����ا ������� ������ ���.

 
 .را�� دا��ة ا����رف وا�� ���ون و����� ا�����ء.٣
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ثم مات (جالوك) وقام مقامه ابن أخيه (منجوا) فكلف أخويه (كيالى وهوالكو) ان يستمر يف طريق 
  فعلوا من القتل والتدم�.الفتح، فيتجه األّول اىل بالد الص� والثا� إىل امل�لك اإلسالمية. ففعلوا ما 

أسلمت بغداد سبعة ايام للقتل والسلب والنهب فسالت فيها أنهر الدماء وطرحوا الكتب العلمية يف 
دجلة وجعلوها جرسا �رون عليه بخيولهم وقتل الخليفة العبايس املستعصم بــاّ� وعلقــت جثتــه يف 

  ات املغول إىل سوريا ..ذنب حصان وساروا بها ب� أسوار بغداد .. وقد استمرت فتوح
الفتنة املغولية تفتك بالبالد كلها من مشارق األرض ومغاربها إّال مكة واملدينة وبيت املقــدس، وعلـّـه 
إليها االشارة يف حديث يأجوج ومأجوج أن مقدمتهم يف الشام وساقتهم بخراســان، وكــ� يف ترصــيحة 

  أخرى انهم اليدخلون املدن الثالث.
أصحابه محســورون محقــرون »و يخرج يف آخر الزمان رجل يسمى أم� العصب«و قد يعنيه الحديث 

مقصون عن أبواب السلطان يأتونه من كل فج عميق كأنهم فزع الطريق يورثهم ّهللا مشــارق األرض 
  ومغاربها.

والتجار املرسل� مــن »جنكيزخان«السبب الظاهر يف هذه الفتنة أن سلطان خوارزم يقتل رسل «و من 
ويكتب اليه كتابه يهّدده فيه �ا  »جنكيزخان«سلب أموالهم ويغ� عىل أطراف بالده فيغتاظ بالده وي

  .١فعل
أنها األوىل مــنهم  »َحتّى إِذا فُتَِحْت «وقد تلمح  »يَأُْجوَج َو َمأُْجوجَ «ذلك إفساد يف األرض مرة شاملة من 

، »األرسى«واألخ�ة كرشط من أرشاط الساعة، ومن ثم إفسادان عامليان من بني إرسائيــل كــ� يف آيــة 
نها تخص إفسادهم يف مرت� الكل إفساد من اّي كــان، كــ� وآيــة الفــتح ليــأجوج ومــأجوج تخــص فا

  فتحهم يف افسادهم الظاهر يف مرة.
أو أن فتحهم يعني جنسه الشامل للمرات الثالث، مرة تخصهم ك� مرت، ثم هم يشرتكون يف املــرت� 

مــأجوج هــوامش عمــالء، كســائر املفســدين اإلرسائيليت� العامليت�، طاملا هم فيها أصــالء، ويــأجوج و 
  الهوامش اللّعناء.

فكل من يشارك إرسائيل يف مر� اإلفساد العاملي� من ع�ل الفساد هو يف سجيته وعالنيته ورسيرته، 
  إنه إرسائييل مه� كان من يأجوج ومأجوج اّمن ذا؟

الحال قاضــية أن اإلفســاد  ك� الفتنة اليأجوجية تشمل كل عميل من غ�ه� أيا كان وأيان! وطبيعة

                                                        
��� ���أ�� ��� ا����� ور���� وأ���� ���ر�� و����؟ و�� ورد �� د���� او ��ز �� ا����د�� و������ «.�� ا����ب ���ا: ١

وا �ـ� �ـ� ��ـ�د�� و��ـ�روا �ـ�� �ـ�� �ـ� �ـ�����، و����ـ�ن ا����ـ� ا�����ـ� ان �����ا دم ا������ء او ������ا ا��ال ا��ٔ����ء او ��ـ�د

و�����ن ا���ور ا������ او �� ��ء�� �ـ� ��ـ��� �ـ���� و��ـ��� ان ����ـ�ا �ـ� ا��ـ���� �ـ���� و�ـ� ا���ـ� ا��ـ��� �ـ���� او �ـ� 

ون ا���ر و�����ن ا��ـ�ار و��ـ��� �ـ� او�ـ� و��� �� »ا����ا ا���ك �� ������«����� ��� ����و�� و���ٔ �������  ����� ����و��

�� �� ا��� �� ذ��� ��� ���ه او ���� و�� ����� ��ا�� أو���� او ����، أ�� إن ا����� ����� ��� ������� و�ـ�ه و�ـ��� إ�ـ��� ����ـ� 

وج ��� ا����ء و��ـ�ج و���ـ�� وا������ و�����ا ��ا ا���� ��� ان ���� دا�� ا������م و���م ��ق ا���� و���� �� ا��� �� ��� و��

����� ا��ّ� ا�����م وا������م �� ا����� ا�� ���ـ�م و�ـ� �ـ� ان ا��ـ��� ا��ـ��� وا��ـ��� ا���ـ�� ���ـ� �ـ�  ����� �� ��ٔ��ج و��ٔ��ج

��ٔ��ج و��ٔ��ج ر������ وآ��ر ���� �� ����� ��ن �� ا���ل وا���ة و��� ا����ة ����ة ����ون �� ��اء أ������ ا���� و ������ ����� 

 ).٢٠٤: ��٩ �� ��ب �������ن (����� ا���ا�� 
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العاملي اإلرسائييل يف مرّتيه، اليخص بني إرسائيل إّال كأصول، فكــل مفســد يف األرض يشــاركهم أصــيال 
  وبديال وعميال أّمن ذا؟:

نحن نعيش اآلن اإلفساد االرسائييل العاملي االّول، فاملفسدون األصــالء هــم إرسائيليــون، واملفســدون 
هــٔواء كلهــم  -ار الرشق والغرب، ومن يساندهم من زع�ء املسلم� اّمــن ذاالعمالء او البدالء من كف

اإلفساد العاملي الثا�  »إِذا فُتَِحْت يَأُْجوُج َو َمأُْجوجُ «إرسائيليون فروع! فالكفر ملة واحدة! او قد يعني 
التهــم بعلّوه الكب� من إرسائيل، ويأجوج ومــأجوج وهــ� أمثولــة اإلفســاد رشقــا وغربــا يعملــون ع�

اإلرسائيلية يف مشارق األرض ومغاربها؟ كل محتمل! مــع الحفــاظ عــىل ان هنــاك مراحــل ثــالث مــن 
كأصل� اصيل� يف ذلك اإلفساد،  »يَأُْجوَج َو َمأُْجوجَ «اإلفساد العاملي طول التاريخ الرسايل يتكفل أوالها 

وج وسواهم! وأيــا كــان إفســاد واألصالء يف األخري� هم االرسائيليون وغ�هم عمالء من يأجوج ومأج
َو تَرَكْنا بَْعَضُهْم يَْوَمِئٍذ «يأجوج ومأجوج فالالئح من آيتي الكهف واألنبياء وحدته في� هم فيه أصالء: 

َحتـّـى إِذا فُتَِحــْت يـَـأُْجوُج َو َمــأُْجوُج َو ُهــْم ِمــْن كـُـلِّ َحــَدٍب «فهــو يــوم وزمــن واحــد »َ�ُوُج ِيف بَْعــٍض 
ح واحد بنسل واحد! مه� كانوا يف املرت� اإلرسائيليت� فروعا عمــالء، كــ� قــد يكــون فهو فت»يَنِْسلُونَ 

  هٔواء عمالء يف املرة التي يأجوج ومأجوج فيها أصالء.
و قصارى االقتصار عىل املرت� اإلرسائيليتــ� أن يــأجوج ومــأجوج يف الثانيــة أصــالء كــ� االرسائيليــون 

  األصل الثا�.العمالء، ولكنهم األصل االول وه� 
و قصارى املستفاد من اآليت� يف الزمن التقريبي لفتحه� أنه قبيل الرجعة وقيام املهــدي (عجــل ّهللا 

ــوِر فََجَمْعنــاُهْم َجْمعــاً «تعاىل فرجه الرشيف) حيث عّقب قيام الســاعة:  َو تَرَكْنــا «ب  »َو نُِفــَخ ِيف الصُّ
  َحتّى إِذا فُتَِحْت ..«آية واحدة، ولو الآية األنبياء  يف »بَْعَضُهْم يَْوَمِئٍذ َ�ُوُج ِيف بَْعٍض 

الحتملنــا قريبــا او قلنــا أن فــتحهم بــ� الرجعــة  »َو َحراٌم َعــىل قَْريـَـٍة ..«بعد  »َو اقَْرتََب الَْوْعُد الَْحقُّ ..
بعد منه وقبله� قرب االسالم عليهوالقيامة! فهنالك قرب قريب إىل الوعد الحق هو الرجعة وقيام املهدي  

َو تَرَكْنــا بَْعَضــُهْم «هو فتح يأجوج ومأجوج، م� يقرّب احت�ل أنه من اإلفساد االرسائييل العاملي! ثم 
يعني ترك املستضعف� واملستكربين املفسدين �وج بعضهم يف بعض، وبه �ــأل  »يَْوَمِئٍذ َ�ُوُج ِيف بَْعٍض 

  .آله و عليه هللا صىلاملهدي من آل محمد   األرض ظل� وجورا ومن ثم مألها قسطا وعدال بالقائم
فَإِذا جاَء «و م� ئوده او ئوده أن هناك وعدين الثالث له�، الوعد االّول يخص فتح يأجوج ومأجوج: 

ق إذا فقبل الوعد الح »َو اقَْرتََب الَْوْعُد الَْحقُّ «والوعد الثا� هو القيامة الكربى  »َوْعُد َر�ِّ َجَعلَُه َدكّاَء ..
فَإِذا جاَء َوْعُد «كأنه وعد واحد، رغم ان اإلفسادين العاملي� اإلرسائيلي� ه� وعدان قبل الوعد الحق 

فليكن الوعد اليأجوجي مع الوعد الثا� اإلرسائــييل! اللّهــم إّال أن  »أُوالُه� ... فَإِذا جاَء َوْعُد اآلِْخرَِة ..
الوعد اليأجوجي متجهة اىل غ�هم حيث هم بفتحهم  الوعدين هذين متجهان اىل االرسائيلي�، وذلك

وعد العذاب عىل العا� أجمع؟ وقد يكون اإلفســاد الثــا� اإلرسائــييل محــط الوعــدين ضــد إرسائيــل 
وعمالئه، وضد العا� اجمع! ومه� يكن من يشء فال ريب أن اإلفساد الثا� واألخــ� العــاملي يشــرتك 

جوج ومأجوج واإلرسائيليون وكافة العمــالء، وفيــه العلــو الكبــ� فيه كافة املفسدين، يفتح فيه كل يأ 
ا كَِب�اً «   .»لَتُْفِسُدنَّ ِيف اْألَرِْض َمرَّتَْ�ِ َو لَتَْعلُنَّ ُعلُو�

  َو تَرَكْنا.«و ألنه من أقرب أرشاط الساعة لحد تلحقه القيامة 
! وأن اإلفســاد »ُكْم ... َو َجَعلْنا َجَهنََّم لِلْكــاِفِريَن َحِصــ�اً فَإِذا جاَء َوْعُد اآلِْخرَِة لِيَُسؤوا ُوُجوهَ « »َو نُِفَخ ..
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وأن  »َو ُهْم ِمْن كُلِّ َحَدٍب يَنِْسلُونَ «العاملي يتطلب نسل املفسدين من كل حدب دون اّي صّد او سّد 
تنــة كال من إرسائيل ويأجوج ومأجوج أصل يف هذه الفتنة العاملية، فقد يقرب ما قربنــاه! ولكــن� الف

املغولية التي هي من يأجوج ومأجوج قد تجعل نسلهم من كل حدب ملرات ثالثتها أقواهــا وهــي يف 
  اإلفساد االرسائييل الثا�.

»ليحجن البيت وليعتمرن بعــد خــروج يــأجوج ومــأجوج« آلـه و عليه هللا صىلو قد يظهر من حديث النبي  
أن  ١

لعمرة ثم ّهللا يفرج عن املستضعف� ويبدلهم من بعد خوفهم أمنا، وليس هذا افسادهم �نع الحج وا
  إّال يف اإلفساد االرسائييل الثا� حيث �أل األرض ظل� وجورا ثم �أل قسطا وعدال.

فإذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل ّهللا تعاىل جربئيل فرفع من «و ك� يظهر من حديثه االخر 
يظهر أن األرض  ٢علم والحجر من ركن البيت ومقام ابراهيم وتابوت موىس �ا فيه ..األرض القرآن وال

يومئذ �أل ظل� حتى في� ب� املسلم� لحد كأن القرآن رفع عنهم والعلم، ولن يرفع عن كونه بينهم 
عن فتح الردم أن لفتحه مراحل أخ�تها املرة األخ�ة آله و عليه هللا صىلي  وإ�ا عن كيانه! وقد يعني حديث النب

  من اإلفساد اإلرسائييل اليأجوجي:
 -ال إله إّال ّهللا ويل للعرب من رش قد اقرتب فتح اليوم من ردم يــأجوج ومــأجوج مثــل هــذه وحلــق«

  .٣ال: نعم إذا ك� الخبث! أ نهلك وفينا الصالحون؟ قآله و عليه هللا صىلقلت يا رسول ّهللا  
مثال عن كل أمة رشيرة، ولفتحهم مراحل عدة اخ�تها التي هي أوسعها تواطئ  »يَأُْجوَج َو َمأُْجوجَ «ف 

لحد ملئت األرض ظلــ� وجــورا! فلقــد أخــذ ذلــك  »إذا ك� الخبث«اإلفساد العاملي األخ� اإلرسائييل، 
منذ الرسول كل� ك� الخبث حتى القرن السابع من الهجرة ففتح شبه العــاملي بــاملغول  الفتح يتسع

والتتار، ثم يتسع اك� واك� يف هذين اإلفسادين العاملي� وأقواه� األخ� بعلو كب�، تتساعد فيه كافة 
وى األصل� أم السواعد الطاغية من مشارق األرض ومغاربها مه� كان اإلرسائيليون هناك أصالء أم أق

  ماذا؟
ا ( ) َو تَرَكْنا بَْعَضُهْم يَْوَمِئٍذ َ�ُوُج ِيف بَْعــٍض َو نُِفــَخ ۹۸فَإِذا جاَء َوْعُد َر�ِّ َجَعلَُه َدكّاَء َو كاَن َوْعُد َر�ِّ َحق�

وِر فََجَمْعناُهْم َجْمعاً (   ).۱۰۰() َو عَرَْضنا َجَهنََّم يَْوَمِئٍذ لِلْكافِِريَن َعرْضاً ۹۹ِيف الصُّ
: (َو نُِفــَخ ِيف ٤ان النفخ يف الصور هو الناقور مرتان، أواله� هي نفخة اإلماتة وأخراه� نفخة اإلحيــاء

                                                        
 .رواه ا����ري �� �����.١

 
 و����، ا����ي. ١١ص  ١.����� ا����ر �����ث ا���� ج ٢

 
ا��ج ا����ري �� ز��� ��� ��� ���� ا����� ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��� �� ���� و�� ����  -٢٥١: ٤.ا��ر ا�����ر ٣

�َ� إِ��� ا��ُّ� ... ��� ا���م �� ردم  وا��ج ا�� أ�� ���� �� أ�� ����ة �� ا���� (��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و���) ��ل: »و��� و�� ���ل: �� إِ

 ��ٔ��ج و��ٔ��ج ��� ��ه و��� ���ه �����.

 
�رِ «��ل ا��ٓ��  ٣٤ا�����ن ص  -٣٠.را�� ج ٤  »َ�ْ�َم ُ�ْ�َ�ُ� �ِ� ا���
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�واِت َو َمْن ِيف اْألَرِْض إِّال َمْن شاَء هللاُّ  وِر فََصِعَق َمْن ِيف السَّ ثـُـمَّ نُِفــَخ ِفيــِه أُْخــرى فـَـإِذا ُهــْم قِيــاٌم  الصُّ
يعنــي جمعــي اإلماتــة  »جمعــا«او ان  »فََجَمْعناُهْم َجْمعــاً «) وعّل هذه نفخة اإلحياء ۶۸: ۳۹(»يَنْظُرُونَ 

ونفخة اخرى يجمعهم بعد جمع  -واإلحياء ك� النفخ يجمع الجمع�، نفخة أوىل يجمعهم اىل املوت
يـَـْوَم يَْجَمُعُكــْم لِيـَـْوِم «إنــه يــوم الجمــع  -قيامة اإلماتة واإلحيــاء -القيامة ككلاملوت إىل الحياة، فيوم 

) جمعا اىل موت ثم جمعا ۷: ۴۲( ») (َو تُنِْذَر يَْوَم الَْجْمعِ ال َريَْب ِفيهِ ۹: ۶۴( »الَْجْمعِ ذلَِك يَْوُم التَّغابُنِ 
  اىل حياة ومن ثم جمع الحساب فالثواب والعقاب:

) يف جمــع اإلحيــاء وبــ� جمــوع األحيــاء تعــرض جهــنم ۱۰۰َجَهنََّم يَْوَمِئٍذ لِلْكاِفِريَن َعرْضــاً ( َو َعرَْضنا
ُمونــا كَــ�  ا لََقــْد ِجئْتُ للكافرين عرضا للعقاب بعد العرض عىل الرب للحساب:َ ُعرُِضــوا َعــىل َربِّــَك َصــف�

َل َمرٍَّة بَْل زََعْمتُْم أَلَّْن نَْجَعَل    »لَُكْم َمْوِعداً  َخلَْقناكُْم أَوَّ
) ثم العرض للمــٔون� عــىل الــرب! ومــن ثــم الكــافرون ۱۸: ۱۱( ») (أُولِئَك يُْعرَُضوَن َعىل َربِِّهمْ ۴۸: ۱۸(

لِّ «يعرضون عىل جهنم النار:  ) �ة عــرض الحســاب ۴۵: ۴۲( »َو تَراُهْم يُْعرَُضوَن َعلَيْها خاِشِعَ� ِمَن الذُّ
  وهنا عرض العقاب وملّا.

العرض وليس الدخول؟ حيث الدخول الحسبان لزامه الحجة العيان، فليعرض الكافر عىل ربه فل� ذا 
ل�ى هل تر� �ا رباه؟ ثم عرضا عىل جهنم هل عمل لها وهو من أهلها؟ فل� رأى الّالتربية هناك يف 

الَِّذيَن كََفرُوا َعــَىل َو يَْوَم يُْعرَُض «النار بحجة باهرة:  -إذا -نفسه، ورأى مجانسته مع النار هنا فليدخل
نْيا َو اْســتَْمتَْعتُْم بِهــا۳۴: ۴۶( »النّاِر أَ لَيَْس هذا بِالَْحقِّ  ) ۳۰: ۴۶(») (... أَذَْهبْتُْم طَيِّباتُِكْم ِيف َحياتُِكُم الدُّ

فبعرضهم عىل الرب يعرف ويعرفون أنهم ما تربوا برتبيته، وبعرضهم عىل النار أنهم من أهل النار إذ 
به يفضحون وينكبون، وبــه يــدخلون النــار ويخلــدون، »عَرَْضنا .. َعرْضاً «لهم طيبات يف الحياة!  � تبق

إعراضا عن الرب هنا، فعرضا عىل الرب وعىل ناره هناك! الَِّذيَن كانَْت أَْعيُنُُهْم ِيف ِغطــاٍء َعــْن ِذكْــِري َو 
  ).۱۰۱كانُوا ال يَْستَِطيُعوَن َسْمعاً (

عن ذكر ّهللا فــال يســتطيع ذكــرا، والســمع املغطيــة عــن اســت�ع كــالم ّهللا فــال  و ترى األع� املغطية
  يستطيعون سمعا كيف يعرض أصحابها عىل الجحيم، واالستطاعة رشط التكليف؟

انها األع� املغطية �ا غطّوها تعاميا عن ذكر ّهللا، أع� األبصار وأع� البصائر عشوا متعمدا متعاميــا: 
� يعتــبهم �ــا صــنع هــو «) ف ۳۶: ۴۳(»ْن ِذكِْر الرَّْحمِن نَُقيِّْض لَُه َشيْطاناً فَهَُو لَُه قَِرينٌ َو َمْن يَْعُش عَ «

»بهم، ولكن عابهم �ا صنعوا ولو � يتكلفوا � يكن عليهم يشء
غطاء الع� ال�نــع عــن الــذكر «ثم و ١

»والذكر اليرى بالع�
  وا�ا الغطاء عىل تبّرص الع� فهي مفتوحة حيوانيا ومغطية إنسانيا. ٢

                                                        
����: أ ������  ا����م ������ ����� ا������ �� ���� �� ���� ��ل: ���� ر��� ا�� أ�� ��� ا��ّ�   ٢٤٢ح  ٣١٠: ٣.��ر ا������ ١

��ل: �� �����  »ا��ِ��َ� ���َْ� ا�ْ�ُ�ُ�ُ�ْ� ِ�� ِ���ٍء َ�ْ� ِذ�ِْ�ي َو ���ُ�ا �� َ�ْ�َ�ِ��ُ��َن َ�ْ���ً «���� ���ل ا��ّ�:  -ا���� ا������؟ ��ل ���ل: ��

ْ�َ� َو �� ���ُ�ا �ُْ�ِ�ُ�ونَ «  ��� ������؟ ��ل: .. »�� ���ُ�ا �َْ��َِ��ُ��َن ا���

 
�ـ�  ا��ـ��م ���ـ����ن ا�����ر �����ده ا�� أ�� ا���� ا���وي ��ل: ��ٔل ا���ٔ��ن أ�� ا���� ��ـ� �ـ� ���ـ� ا���ـ�   ٢٤٣.ا����ر ج ٢

 ����� �ّ�� �ّ� ��� ا������� ������ ��� �� أ�� ���� �������ن �ـ�ٔ��� ���ل: ان ���ء ا���� .. و��� ا� »ا��ِ��َ� ���َْ� ا�ْ�ُ�ُ�ُ�ْ� ...«��ل ا

 .. »�� �َْ��َِ��ُ��َن َ�ْ���ً «����ا ������ن ��ل ا���� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��� ��� 
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ْمعِ لََمْعزُولُونَ  إِنَُّهمْ «فهي السمع املغطاة عن السمع �ا غطّوها و:  ) فل� عشوا عن ۲۱۲: ۲۶(»َعِن السَّ
ْمَع َو «ذكر الرحمن وصّموا عن سمعه، أصبحوا صّ� عميا �ا صموا وعموا ف  ما كانُوا يَْستَِطيُعوَن السَّ

  ) فقد كانوا ينظرون فال يعتربون، او تعرض لهم العرب فال ينظرون.۲۰: ۱۱( »ما كانُوا يُبِْرصُونَ 
أَ فَلـَـْم «شو البرص عمى وصمم االذن، بل تعامي البرصــ وعشــو البصــ�ة وصــمم القلــب: ليس ذلك ع

 َو لِكــْن يَِس�ُوا ِيف اْألَرِْض فَتَُكوَن لَُهْم قُلُوٌب يَْعِقلُوَن بِها أَْو آذاٌن يَْسَمُعوَن بِها فَإِنَّهــا ال تَْعَمــى اْألَبْصــارُ 
ُدورِ  ) (َو ۱۰: ۷( »َو نَطْبَُع َعىل قُلـُـوبِِهْم فَُهــْم ال يَْســَمُعونَ «) لذلك: ۴۶: ۲۲(»تَْعَمى الُْقلُوُب الَّتِي ِيف الصُّ

وَن بِهــا َو لَُهــْم لََقْد ذَرَأْنا لَِجَهنََّم كَِث�اً ِمَن الِْجنِّ َو اْإلِنِْس لَُهْم قُلُوٌب ال يَْفَقهُوَن بِها َو لَُهْم أَْعُ�ٌ ال يُبْ  ِرصُ
). فتلــك هــي أعــ� يف ۱۷۹: ۷(»ِئَك كَاْألَنْعاِم بَْل ُهْم أََضلُّ أُولِئَك ُهُم الْغافِلُونَ آذاٌن ال يَْسَمُعوَن بِها أُول
: ۵۰(»لََقْد كُنَْت ِيف َغْفلٍَة ِمْن هذا فََكَشْفنا َعنَْك ِغطــاَءَك فَبََرصُــَك الْيَــْوَم َحِديــدٌ «غطاء الغفلة والتعامي 

معا وال إبصــارا �ــا خــتم ّهللا عــىل ســمعهم يسمعون بها، فال يستطيعون بعد ذلك ســ ) وهي آذان۲۲
َختََم ّهللاُ َعىل قُلُوبِِهْم َو َعىل َسْمِعِهْم َو َعىل أَبْصارِِهْم ِغشاَوٌة َو لَُهْم َعذاٌب «وعىل أبصارهم ك� ختموا 

  ).۲:۷(»َعِظيمٌ 
يف غطاء منذ كانــت لهــم يرضبان اىل اع�ق املايض، أنهم كانت أعينهم  »كانَْت أَْعيُنُُهْم .. َو كانُوا«ثم و

َجهَــنََّم يَْصــلَْونَها َو بـِـئَْس «أع�، وكانوا اليستطيعون سمعا منذ كانت لهم سمع، امتناعا باالختيار، ثم 
  .»الَْقرارُ 

تجعل أعينهم غارقة يف غطاء حيث غطتها من كل جانب، فال منفذ إذا  »ِيف ِغطاٍء َعْن ِذكِْري«و من ثم 
تجعل عىل آذانهم وقرا وصم� »َو كانُوا ال يَْستَِطيُعوَن َسْمعاً «عمى العمى! ملعاينة الحق وذكره وهذه أ 

محيطا لحّد اليستطيعون سمعا لو أرادوا سمعا وهذه أصم الصمم! حيث األصم قد يسمع إذا صيح 
عليه وأصغى، وذلك اليستطيع سمعا! وك� ملعاينة اآليات وذكر ّهللا وسمعها درجــات، كــذلك لغشــاء 

  مم السمع دركات وهذه أسفل الدركات.األع� وص
تلميحة كترصيحه أن غطــاء األعــ� � تكــن عــىل الحقيقــة يف غطــاء يســرتها، وحجــاز  »عن ذكري«و 

يحجزها، بل كانوا ينظرون فال يعتربون، أو تعرض لهم العرب فال يعربون، فقد كانــت أعيــنهم تــذهب 
ون بها فيذكرون ّهللا ســبحانه وتعــاىل عنــد سدى وصفحا عن مواقع العرب، فال يفكرون فيها، وال يعترب 

  إجالة افكارهم، وترصيف خواطرهم.
  

  ج�عة من النبي� 
يْناُه� َو قَْوَمُه� ِمَن الَْكرِْب الَْعِظــيِم (۱۱۴َو لََقْد َمنَنّا َعىل ُموىس َو هاُروَن ( ) َو نََرصْــناُهْم ۱۱۵) َو نَجَّ

اَط الُْمْستَِقيَم (۱۱۷ناُهَ� الِْكتاَب الُْمْستَبَِ� () َو آتَيْ ۱۱۶فَكانُوا ُهُم الْغالِِبَ� ( )َو ۱۱۸) َو َهَديْناُهَ� الرصِّ
) ۱۲۱) إِنّا كَذلَِك نَْجِزي اْلُ◌مْحِسنَِ� (۱۲۰) َسالٌم َعىل ُموىس َو هاُروَن (۱۱۹تََركْنا َعلَيِْه� ِيف اآلِْخِريَن (

) أَ ۱۲۴) إِذْ قاَل لَِقْوِمــِه أَ ال تَتَُّقــوَن (۱۲۳إِنَّ إِلْياَس لَِمَن الُْمرَْسلَِ� ( ) وَ ۱۲۲إِنَُّه� ِمْن ِعباِدنَا الُْمٔوِمنَِ� (
لـِـَ� (۱۲۵تَْدُعوَن بَْعالً َو تََذُروَن أَْحَسَن الْخالِِقَ� ( بُوُه فـَـإِنَُّهْم ۱۲۶) ّهللاَ َربَُّكْم َو َربَّ آبــائُِكُم اْألَوَّ ) فََكــذَّ

ــوَن ( ) َســالٌم َعــىل ۱۲۹) َو تَرَكْنــا َعلَيْــِه ِيف اآلِْخــِريَن (۱۲۸ِعبــاَد ّهللاِ اْلُ◌مْخلَِصــَ� ( ) إِال۱۲۷َّلُ◌مْحَرضُ
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) َو إِنَّ لُوطــاً لَِمــَن ۱۳۲) إِنَُّه ِمْن ِعباِدنَا الُْمــٔوِمِنَ� (۱۳۱) إِنّا كَذلَِك نَْجِزي اْلُ◌مْحِسنَِ� (۱۳۰ياِسَ� ( إِْل 
يْنا۱۳۳الُْمرَْسلَِ� ( رْنـَـا اآلَْخــِريَن ۱۳۵) إِالّ َعُجــوزاً ِيف الْغــابِِريَن (۱۳۴ُه َو أَْهلَُه أَْجَمِعَ� () إِذْ نَجَّ ) ثـُـمَّ دَمَّ

) َو إِنَّ يـُـونَُس لَِمــَن ۱۳۸) َو بِاللَّيْــِل أَ فـَـال تَْعِقلُــوَن (۱۳۷) َو إِنَُّكــْم َلَ◌�ـُـرُّوَن َعلَــيِْهْم ُمْصــِبِحَ� (۱۳۶(
) فَالْتََقَمــُه ۱۴۱) فَســاَهَم فَكــاَن ِمــَن الُْمْدَحِضــَ� (۱۴۰َق إَِىل الُْفلِْك الَْمْشُحوِن () إِذْ أَبَ ۱۳۹الُْمرَْسلَِ� (

) ۱۴۴) لَ�لَِبَث ِيف بَطِْنِه إِىل يَْوِم يُبَْعثُوَن (۱۴۳) فَلَْو ال أَنَُّه كاَن ِمَن الُْمَسبِِّحَ� (۱۴۲الُْحوُت َو ُهَو ُملِيٌم (
ْذناُه بِالَْعراِء َو هُ  ) َو أَرَْسلْناُه إِىل ِمائَِة أَلـْـٍف أَْو ۱۴۶) َو أَنْبَتْنا َعلَيِْه َشَجرًَة ِمْن يَْقِطٍ� (۱۴۵َو َسِقيٌم (فَنَبَ

  ) ۱۴۸آَمنُوا فََمتَّْعناُهْم إِىل ِحٍ�( ) َف ۱۴۷يَِزيُدوَن (
يْناُه�«هنا منن ربانية عىل موىس وهارون، ابتداء بسلب هو دوما يتقدم اإليجاب  َو قَْوَمُه� ِمَن  َو نَجَّ

وهو فرعون ومأله إذ كانوا يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم ويف ذلــك بــالء مــن  »الَْكرِْب الَْعِظيمِ 
نرصــة بالحجــة منــذ  »َو نََرصْــناُهْم فَكــانُوا ُهــُم الْغــالِِب�َ «ربهم عظيم! ثم إيجاب يف مربع مــن املنــة: 

  ثم. -عون ومألهالدعوة، وأخرى يف خوض اللجة حيث أغرق فيها فر 
) نرصة بعد نرصة، والكتاب هو التوراة، أوتيته موىس أصال، وهــارون ۱۷َو آتَيْناُهَ� الِْكتاَب الُْمْستَبَِ� (

فرعا، وهو املستب� حيث يستب� يف هذه الرسالة السامية ما تتطلبها دعوة لألمة إىل رصاط مســتقيم 
  ك�:

اَط الُْمْستَِقي ) رصاط العصــمة العبوديــة والرســالية ورصاط الــدعوة الصــارخة ۱۸َم (َو َهَديْناُهَ� الرصِّ
  الصارمة، لحد:

) وعلّه مخّمس املنة وال سي� الضلع األخــ�: الرصــاط املســتقيم، ف ۱۱۹َو تَرَكْنا َعلَيِْه� ِيف اآلِْخِريَن (
إِنـّـا «ارية لســالمهم ) سالم معهم وسالم يف اآلخرين الذين هم اســتمر ۱۲۰:َسالٌم َعىل ُموىس َو هاُروَن (

إِنَُّهــ� ِمــْن ِعباِدنـَـا «) الــذين يحســنون الــدعوة إىل ّهللا والدعايــة ّ� ۱۲۱( »كَذلَِك نَْجِزي اْلُ◌مْحِســنِ�َ 
) وقــد تضــاربت األخبــار واألقــوال حــول: مــن هــو ۱۲۳) َو إِنَّ إِلْياَس لَِمَن الُْمرَْسلَِ� (۱۲۲( »الُْمٔوِمِن�َ 

إلياس هو إلياس، فال تهمنا أس�ء تختلف عن النص أو تخالفه، ومحطة رسالته إلياس، واملتقن هو أن 
  ) ّهللا، وبأس ّهللا، وأيام ّهللا؟.۱۲۴( »إِذْ قاَل لَِقْوِمِه أَ ال تَتَُّقونَ «هي اإلنذار: 

نهــا كبــ� اآللهــة ) وبعل هي أحد األوثان املعروفــة، وكأ ۱۲۵أَ تَْدُعوَن بَْعًال َو تََذُروَن أَْحَسَن الْخالِِقَ� (
عندهم، وكيف تــذرون دعــوة أحســن الخــالق� وبعــل مــن مخلوقيــه دون األحســن، وأنــتم أحســن 

لِ�َ «فضال عن بعل »ّهللاَ َربَُّكمْ «وهو  »فَتَبارََك ّهللاُ أَْحَسُن الْخالِِق�َ «املخلوق�  الذين كانوا »َو رَبَّ آبائُِكُم اْألَوَّ
دون ّهللا واآلباء القدامى كلهم من خلقه، ثم يعبد خلق مــن خلقــه يدعون بعال، فالعبّاد واملعبودون 

يعبد بعال وهو يف أدون تقويم، ألنه ج�د فهــو أد� مــن نبــات هــو أد� مــن  -وهو يف أحسن تقويم
أَ تـَـْدُعوَن بَْعــًال َو تـَـَذُروَن «حيوان هو أد� من جان هو أد� من إنسان، ف� هذه الدنائــة يف الــدعوة 

  ؟.»لْخالِِق�َ أَْحَسَن ا
وَن ( بُوُه فَإِنَُّهْم َلُ◌مْحَرضُ ) هم كلهم، من املكذب� وسواهم، إحضارا للحساب، فإىل ثــواب أو ۱۲۷فََكذَّ

كُلُّ نَْفٍس ِ�ا كََسبَْت رَِهينَــٌة. «) إذ السٔول عنهم يوم السٔول ف ۱۲۸( »إِّال ِعباَد ّهللاِ اْلُ◌مْخلَِص�َ «عقاب، 
  .»إِّال أَْصحاَب اْلَ◌�ِ�ِ 

يتنــارصون  -تلو بعضهم لصق بعض -) دعوته ورسالته، حيث املرسلون۱۲۹َو تَرَكْنا َعلَيِْه ِيف اآلِْخِريَن (
  يف الدعوة الرسالية دون خمول وال فتور.
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  ).۱۳۲) إِنَُّه ِمْن ِعباِدنَا الُْمٔوِمِنَ� (۱۳۱) إِنّا كَذلَِك نَْجِزي اْلُ◌مْحِسنَِ� (۱۳۰ياِسَ� ( َسالٌم َعىل إِْل 
مدا  »آل ياس�«دون مّد ك� يف بعض القراآت وهي املثبتة يف القرآن؟ ومن هو  »ال ياس�«ترى من هو 

   ١ك� يف قراءة آخرين؟
٢إلياس«فهل هو 

إل « -إذا -السابق ذكره، وك� يقتضيه الرتتيب يف إبراهيم وموىس وهــارون؟ فلــ� ذا »
 »َو َزكَِريّا َو يَْحيى َو ِعيىس َو إِلْيــاَس كـُـلٌّ ِمــَن الّصــالِِح�َ «دون إلياس املذكور قبله ويف األنعام:  »ياس�

فيعني به إلياس وآله وأتباعه »إلياسي�«؟ أم هو املخفف عن »إل وياس�«الفصل ب� )! وملاذا بعد ۸۵(
هو الشّد دون تخفيف صونا عن أي التباس! وكيف يختص إليــاس بهــذه  -إذا -من املٔون�؟ والصحيح

 »إل«بــ�  -إذا -الكرامة الشاملة دون إبراهيم وموىس وهارون وهم أفضل منه وأنبل؟! وملــاذا الفصــل
! وهكذا األمر لو كان هو نبيا غ� إلياس ال نعرفه يف سائر القرآن! وإذ المجال في� نعــرف ل »اس�ي«و
  ؟»آل ياس�«فهو هو  »إل ياس�«

ألنه ابن ياس�؟ وال نجد يف سائر القرآن نبيا ينسب إىل أبيه أيا كان، فــإن نســبة  »إلياس«ترى أنه بعد 
، وأن يذكر أوال بنسبته »الياس بن ياس�«أو »ابن ياس�«سبة النبوة تغنيه عن أية نسبة! ثم وصحيح الن

  ثم تثنى.
أم إنه آل محمد، فإن ياس� من أس�ءه يف القــرآن، عنــي بــه النــداء يف يــس، والعلــم تخليــا عنهــا يف 

لبيت يف حجاجات وإجابات وك� اتفقت عليه رواية اهل ا ٣آه بعض كبار الصحابة الصافات، ك� ارت
»آل ياس�«عن السٔول حول 

  ؟.٤

                                                        
 .ا��� �� ��اءة ���� وا�� ���� و����ب وز�� �� ��� وا�� ���س و��� �� ا����ب وا���� ��اءة آ����.١

 
 �ج ا�� ا����ر �� ����� �� ا��ٓ�� ��ل: �� ا���س.ا� -٢١٦: ٥.ا��ر ا�����ر ٢

 
��ل: ��� آل ����  »���م ��� آل �����«� ا�� ���س �� ���� ا��ج ا�� أ�� ���� وا����ا�� وا�� ��دو�� � - ٢٨٦: ٥.ا��ر ا�����ر ٣

رواه ��� ��  ٤٤٩ص  ٣آل �����، و�� �����ت ا���ق ا��� ������ ا����� ا����� ا���� ���ب ا���� ا������ ا����� ج 

���� �� ���� ا���م ا���آن وا�� ١٦٢: �����٢٦ ا���م و��� ����� ���د �� و���� ���� ����ل: ���� ��� ا���� ا��ازي �� �����ه 

وا�����ي  ١٤٦وا������ �� ا���ا�� ا������  ٢٠: ٤وا�� ���� �� �����ه  ٣٧٣: ٧وا�� ���ن ا������� �� ا���� ا�����  ١١٩: ١٥

وا���� ا�� ��� ا������ �� ر���  ١٢٩: ٢٣وا��ٓ���� �� روح ا������  ٤٠٠: ٤وا������� �� ��� ا�����  ��٥٤ ����� �����ي 

وا�� ���� ا�������� ����ه  ٤٦٩و���� ا����ش �� ا�����، ���� ��وون ��ل ا�� ���س ا�� آل ����، و�� ����� ا����م  ٢٤ا���دي 

 »ا����م �� رب ا������� ��� ����«�� ا��ٔ��� �� ����� �� ا�� ���س ���� و�� ا�� ������ ����ه �� ا�� ���س �� ا��ٓ�� ��ل 

������ �� ا����� و��� �� أ�� ��� ا����� ا����� ان ��� �� ���ب ��ن ���ء ��ه ا��ٓ�� ���ل ا�� ��� ا�����  ��� ا����م �����وآ�� و 

آل �� �� آل ����، و��� روى �� ��� �� ا����ب ��ا�� ا��� ا�� ��� ا����� ا������ أ���� ��� ���ة ��ق ا�� ������ ا���� �� 

 ا����ل.

 
 ١٠٣ح  ٤٣٢: ٤.ا��ج �� ����� ا����م �� ��ق ا����� ��� ��� ����� ان آل ����� �� ا��ٓ�� �ـ� آل ���ـ� و�ـ� �ـ�ر ا����ـ�� ٤

َو «وا��ـ��� ���ـ�  »َ����ا َ��َْ��ِ «� ���� ���� و��� و���ه ا��ٓ�� ���� و���� ������� ��� ا��ـ��م ������ ���ب ا������ج �� ا��� ا������  

اي ����ا ��� و��ه وا������ ����� ���� و�� ��� �� ا��� ������ و��ا ��� أ����� ا�� �� ���� ��ٔو��� ا�� �� ���  »َ���ُ��ا �َْ��ِ���ً 
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و كيف يسلّم هنا عىل آل ياس� و� يذكر يس بنفسه وهو األصل! وليذكر خا�ة الــذكرى مــن هــٔواء 
يناسب جمع اآلل عىل أية حال! قد »إِنَُّه ِمْن ِعباِدنَا الُْمٔوِمِن�َ «� يف النبي� فإنه خا�هم! ثم إفراد الضم

كال إلياس وآل محمد فان كّال من آل ياس�، وال يردف يس نفسه بهٔواء  -في� يعنيه -»آل ياس�«يعني 
َىل النَِّبيِّ يا أَيَُّهــا الَّــِذيَن إِنَّ ّهللاَ َو َمالئَِكتَُه يَُصلُّوَن عَ «ألنه سيدهم وله صلوات فوق السالم يف األحزاب 

إلياس فانه من آل ياس�، ويعني محمــدا  »إنه«) وقد يعني ۵۶: ۳۳( »آَمنُوا َصلُّوا َعلَيِْه َو َسلُِّموا تَْسلِي�ً 
ياسينان واآلل آالن وهذه الثانية تصبح  -إذا -عىل البدل، فاملرجع واحد عىل أية حال، فياس� آله و عليه هللا صىل

مدا،  »آل«املٔون�! وإذا كانت  »إِنّا كَذلَِك نَْجِزي اْلُ◌مْحِسنَِ�، إِنَُّه ِمْن ِعباِدنَا« »آل ياس�«ها وجيها ل وج
والكتب املتواتر من القرآن دون مّد، فهل ليس ذلك تحريفا يف الذكر الحكــيم؟ كــّال فــان قــراءة املــّد 

  .السالم عليهميت  مروية عن األربعة الكبار وعليها إج�ع أ�ة أهل الب
ه و عليه هللا صىلفقد اختص آل محمد   بالسالم عليهم ضمن السالم عىل هٔواء النبي� الكرام و� يســلم عــىل  آـل

يــا أَيَُّهــا الَّــِذيَن آَمنـُـوا َصــلُّوا َعلَيْــِه َو َســلُِّموا «آلهم، وك� اختص الرسول وآله بالصالة عليهم ب� األمــة 
»تَْسلِي�ً 

١.  
ومن دعــاة رســالته، وقــد نجــاه ّهللا يف  السالم عليه) وهو ابن اخي إبراهيم  ۱۳۳َو إِنَّ لُوطاً لَِمَن الُْمرَْسلَِ� (

ثـُـمَّ «رة مع الغــابرين هي امراته الغابرة يف كفرها، الغائ»إِّال َعُجوزاً ِيف الْغابِِرينَ «رسالته ع� نزل بقومه 
رْنَا اآلَْخِرينَ    .»َعُجوزاً ِيف الْغابِِرينَ «ومنهم »َدمَّ

وهم عىل طريــق  ۱۳۸»ُمْصِبِحَ� َو بِاللَّيِْل أَ فَال تَْعِقلُونَ «عىل آثارهم الخاوية  »َو إِنَُّكْم َلَ◌�ُرُّوَن َعلَيِْهمْ «
  الحجاز إىل الشام.

ملاّرين عليهم القــاطن� يف أرض الحجــاز، ثــم مــرور لكــل و هذا مرور خاص بواقع آثارهم لخصوص ا
  ساكني املعمورة.

�٢ــرون علــيهم يف القــرآن«و من ثم مرور شامل عــىل تــاريخهم كــ� حصــل حيــث 
َوإِنَّ يـُـونَُس لَِمــَن »

                                                                                                                                                         
� وآ�� و�ـ�� ��ـ�ا ا���ـ� ��ـ� ��ن ا��ّ� ��� ا���� ��� ا��ّ� ��� »���م ��� آل �����«��� و��� ذ��� و�� �����ه و���� ���� 

َ�ِ��ِ� إِ��َ� �َِ�َ� ا�ُْ�ْ�َ��ِ��َ «��ل  �ـ� أ��ـ�  ا��ـ��م ���ـ����� �� ���س ����ه �� ا���دق   ٤٧١... و�� ����� ا����م  »�� َو ا�ُْ�ْ�آِن ا�ْ

��� ��ل: �ـ��م ��ـ� آل ���ـ�� ورواه ���ـ� �� ��ه ا��ٓ�� ا�� ��ل ان ر��ل ا��ّ� ا��� �� و��� ا� ا����م ������ ءا���� �� ا��� ا������  

 .ا����م ������ أ��� �� ءا���� ���   ا����م ������ ����� ا�����ر �����ده ا�� ��رح �� ا���دق  

 
�� ا���ٔ��ن �� ا���ق ��� ا����ة وا���� ���� ���� و�� أ����� ��ل ا���ٔ��ن ���  ا����م ���������ر �� ��ب ���� ا����  .و�� ���ن ا١

 »�ـ� َو ا�ُْ�ـْ�آِن ا�َْ�ِ�ـ�ِ� ...«��� ا���و�� �� ��ل ا��ّ� �����  ا��ـ��م �������ك �� ا��ٓل ��ء أو�� �� ��ا �� ا���آن ��ل ا�� ا����  

�ـ�ن ا��ّـ� �ـ� و�ـ�  ا��ـ��م ���ـ����� ا�����ء: ���� ��� ا��ّ� ���� وآ�� و��� �� ��� ��� ا�� ��ل ا�� ا����   »��«� ��� ��� ����

ا��� ����ا وآل ���� �� ذ�� ���� �� ���� ا�� ��� و��� إ�� �� ���� وذ�ـ� ان ا��ّـ� �ـ� و�ـ� �ـ� ��ـ�� ��ـ� ا�ـ� ا�ـ� ��ـ� 

َ�ـ��مٌ َ��ـ� ُ���ـ� َو «و�ـ�ل  »َ�ـ��مٌ َ��ـ� إِْ�ـ�اِ���َ «و�ـ�ل  »َ���مٌ َ��� �ُ�ٍح ِ�ـ� ا�ْ�ـ��َِ���َ «ك و����� ا��ٔ����ء ���ات ا��ّ� ����� ���ل ���ر

 »�ـ��م ��ـ� آل �ـ�«و�� ��� ���م ��� آل ��ح و�� ��� ���م ��� آل ا��ا��� و�� ��� ���م ��ـ� آل ���ـ� و�ـ�ون و�ـ�ل  »��ُرونَ 

 ��ل ا���ٔ��ن �� ���� ان �� ���ن ا����ة ��ح ��ا و�����.���� آل ���� ��� ا��� ���� وآ�� و��� �

 
 .ا����م ����.��ر ا������ �� ا����م ا���دق  ٢
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  )۱۳۹الُْمرَْسلَِ� (
فَلَْو ال كانَْت قَْريٌَة آَمنَْت فَنََفَعهــا إِ�انُهــا إِّال قـَـْوَم يـُـونَُس لـَـّ� «لقد ذكر يونس هنا باسمه، ويف يونس: 

نْيا َو َمتَّْعناُهْم إِىل ِح�ٍ    ).۹۸(»آَمنُوا كََشْفنا َعنُْهْم َعذاَب الِْخزِْي ِيف الَْحياِة الدُّ
ِب الُْحوِت إِذْ نادى َو ُهَو َمْكظـُـوٌم. فَاْصِربْ لُِحْكِم َربَِّك َو ال تَُكْن كَصاحِ «: »صاحب الحوت«هو  »ن«و يف 

اْجتَباُه َربُُّه فََجَعلَُه ِمَن الصّ    ).۵۰( »الِِح�َ لَْو ال أَْن تَداَركَُه نِْعَمٌة ِمْن َربِِّه لَنُِبَذ بِالَْعراِء َو ُهَو َمْذُموٌم. فَ
أَْن لَْن نَْقِدَر َعلَيِْه فَنادى ِيف الظُّلُ�ِت أَْن ال  َو ذَا النُّوِن إِذْ ذََهَب ُمغاِضباً فَظَنَّ «: »ذا النون«و يف األنبياء 

يْناُه ِمَن الَْغمِّ َو كَذلَِك نُنْ   »ِجي الُْمٔوِمِن�َ إِلَه إِّال أَنَْت ُسبْحانََك إِ�ِّ كُنُْت ِمَن الظّالِِمَ�. فَاْستََجبْنا لَُه َو نَجَّ
يذكر بتفصيل من قصته، والثالثة األخرى  ) فيونس ذا النون صاحب الحوت هنا يف الصافات۸۸) -۸۷(

  :»يُونَُس لَِمَن الُْمرَْسلِ�َ «كملتقطات منها، وهوامش لها، ولكّل تفس� يف محله، وهنا 
  )۱۴۰إِذْ أَبََق إَِىل الُْفلِْك الَْمْشُحوِن (

بة عىل و هل إنه إباق عن رسالته وملّا تكمل؟ وهو خالف العصمة واالصطفاء للرسالة! إم إباق املغاض
! وملاذا اإلباق �جرد املغاضبة وهي مستمرة يف تاريخ »إِذْ ذََهَب ُمغاِضباً «قومه؟ وهو ذهاب دون إباق 

كََشــْفنا َعــنْهُْم «: »َعذاَب الِْخزْيِ «الرساالت! أم إباقا خوف العذاب املوعود لهم وهو عىل األرشاف وهو 
  !»َعذاَب الِْخزِْي ...

ا، وطبعا دون إباق عن الرسالة، بل قلة الصمود عليهــا وكــ� يــروى عــن عّل اإلباق يشمل الثالثة كله
كان رجال تعرتيه الحدة وكان قليل الصرب عىل قومه واملداراة لهم، عاجزا ع� حمل «: آله و عليه هللا صىلالرسول  

»من ثقل أوتار النبوة وأعالمها ...
١  

 »أَبََق إَِىل الُْفلِْك الَْمْشُحونِ «عذاب املرشف عليهم، وعن التصّرب يف تداوم الدعوة عن قومه، وعن ال »أبق«
  اململوء من مختلف الركاب، ظنا أن فيه نجاته ولكن:

  )۱۴۱فَساَهَم فَكاَن ِمَن الُْمْدَحِضَ� (
نعرف أن الفلك  »فَكاَن ِمَن الُْمْدَحِض�َ «مساهمة االقرتاع  »ساهم«و الدحض هو إزالة ما اليعنى، فمن 

أصبح ثقيال براكبيه، مرشفا عىل الغرق، فكان وال بد من إنجاء الجميع دحض البعض، ولكيال يتنازعوا 
فَكــاَن «ء،  قدر الالزم من تخفيف العــب »مدحضون«فحصل هنالك »و القرعة لكل أمر مشكل«اقرتعوا 

  يف البحر ولكنه هو ب� املدحض�:»ِمَن الُْمْدَحِض�َ 
) نفسه، ملاذا أبق عن قومه إىل الفلك فأصبح ما ظنه نجاتا سجنا أو ۱۴۲َمُه الُْحوُت َو ُهَو ُملِيٌم (فَالْتَقَ 

ُسبْحانََك إِ�ِّ «قائال:  »َو ُهَو َمْكظُومٌ «هالكا، كرا عىل أّرش م� فّر!. أصبح يليم نفسه من بادرته املرسعة 
  ل� الينايف العصمة، فالرسل درجات وليسوا عىل سواء.املنتقص� ك�ل الدعوة، ظ»كُنُْت ِمَن الظّالِِم�َ 

  ).۱۴۴) لَ�لَِبَث ِيف بَطِْنِه إِىل يَْوِم يُبَْعثُوَن (۱۴۳فَلَْو ال أَنَُّه كاَن ِمَن الُْمَسبِِّحَ� (

                                                                                                                                                         
 
�ـ�ل: �ـ����  ا��ـ��م ���ـ���ـ� ا��ـ� ا��ـ����   ا��ـ��م ���ـ���اء �ـ� أ�ـ� ���ـ�  �� ����� ا������ �� أ�� ����ة ا� ٣٩٧: ٥.��ر ا������ ١

ر��ل ا��ّ� ��� ا��ّ� ���� وآ�� و��� ان ������ ���ـ� ان �ـ��� �ـ� ��ـ� ���ـ� ا��ّـ� ا�ـ� ���ـ� و�ـ� ا�ـ� ��ـ���� �ـ�� و�ـ�ن ر��ـ� ... 

 �� ا�����ن. ٧٨: ٢٩ا����� ����� ذ����ه �� 
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  هنا ترضب إىل عمق املايض وإىل حارض بطن الحوت: »كان«و 
من أن تظلمني  »أَْن ال إِلَه إِّال أَنَْت ُسبْحانََك «الحوت  ظل�ت الليل، والبحر، وبطن »فَنادى ِيف الظُّلُ�ِت «

  !.»ُسبْحانََك إِ�ِّ كُنُْت ِمَن الظّالِِم�َ «أنا الأنت  »إ�«وتسجنّي دون تقص� 
ويف ذلك اللبث املقدر املعلــق »إِىل يَْوِم يُبَْعثُونَ «هنا لبثه ك� كان، فه� إذا حيّان  »لبث«و الظاهر من 

   إمكانية زيادة األع�ر مئات األضعاف واآلالفات.شاهد صدق عىل
فلبقاء اإلنسان حيا يف بطن الحــوت، دون جــو صــالح للتــنفس، وهــو يف البحــر، لــيس لــه إّال دقــائق 

  معدودة، فأين هي وإىل يوم القيامة.
ضــعفا  ۹۳۳۷۰فإذا قّدرنا مكوث اإلنسان حيا يف بطن الحوت لخمــس دقــائق أصــبح مكــوث الســنة/ 

  فات السن� إىل يوم الدين.فكيف باآل 
أهم، أم مكوث صاحب األمــر حجــة بــن الحســن  -وليس إال للنبهة عن خطأ -و هل إن ذلك املكوث

  املهدي عجل ّهللا تعاىل فرجه الرشيف، حيا يرزق، إلقامة دولة إسالمية عاملية سامية.
ر عرشة أضعاف العمر املتعــّود، ) سنة وهي �توسط التقدي۱۱۴۳ما مكث إّال ( -لحد اآلن -السالم عليهإنه  

ضــعفا للمكــوث العــادي هنــاك، فــإذا  ۹۳۳۷۰وسنة واحدة من مكوث يونس يف بطن الحــوت هــي/ 
عرشة أضعاف العمر، � �كث إال كخمس� دقيقة من مكــوث يــونس  -مكث االمام املنتظر لحد اآلن

  ؟»ِم يُبَْعثُونَ يَوْ «/ سنة من مكوث صاحب األمر، فضال عن ۹۳۳۷۰۰۰فتصبح سنة من مكوثه/ 
هو يوم قيامة اإلحياء، وهو الظاهر من البعــث الجمعــي؟ أم قيامــة اإلماتــة؟ إذ  »يَْوِم يُبَْعثُونَ «و ترى 

مجمــع اليــوم�  »يَْوِم يُبَْعثُونَ «البد لكل نفس من موت فكيف يلبث يونس إىل يوم اإلحياء! قد يعني 
لك فرض وتقدير، وال ض� يف عدم املوت إلنسان فان موتهم الجمعي ليس إال لبعثهم جميعا، أم إن ذ

وان البدن يوم الحساب خالصة عن هذا البدن  »كُلُّ نَْفٍس ذائَِقُة الَْمْوِت «يقدر له هكذا تقدير، ولكن 
وليس كله، فال بد إذا من موت حتى يبعثوا ك� يناسب حياة الحساب فَنَبَْذناُه بِالَْعراِء َو ُهــَو َســِقيٌم 

)۱۴۵.(  
هو املكان املكشوف الذي السرت عليه وال ظل فيه، والنبذ يرمز إىل رفض وترذيل ك� يف آياتــه  »اءالعر «

  ).۲۲: ۱۹( »فَانْتَبََذْت بِِه َمكاناً قَِصي�ا«كلها إّال ما هي يف مريم 
ُهَو َمْذُموٌم. فَاْجتَباُه َربُُّه  لَْو ال أَْن تَداَركَُه نِْعَمٌة ِمْن َربِِّه لَنُِبَذ بِالَْعراِء وَ «و لكن يونس نبذ وهو ممدوح 

  وهذه النعمة هي دوام التسبيح واالعرتاف بالظلم.»فََجَعلَُه ِمَن الّصالِِح�َ 
قد يعنــي إىل ســقم الجســم ســق� يف الــروح، ملــاذا ذلــك اإلبــاق؟ ولكييتــأذى بحــّر  »َو ُهَو َسِقيمٌ «ثم 

  الشمس:
). وليكن اإلنبات فور نبذه، فإنه من إكرامه، ويف تأخ�ه دون سرت ۱۴۶( َو أَنْبَتْنا َعلَيِْه َشَجرًَة ِمْن يَْقِط�ٍ 
  بالعراء ذّمه وهو غ� مذموم.

  ).۱۴۸آَمنُوا فََمتَّْعناُهْم إِىل ِحٍ� ( ) َف ۱۴۷َو أَرَْسلْناُه إِىل ِمائَِة أَلٍْف أَْو يَِزيُدوَن (
ما ذهب مغاضبا وأبق إىل الفلك املشحون، فســجن  بعد »إِىل ِمائَِة أَلٍْف أَْو يَِزيُدونَ «لك إرسال له ثان 

هو وزال العذاب عن قومه، معاكسة عجيبة بحساب، ألنه استعجل عن قومه وهم آمنــوا يف غيبتــه: 
 الَْحيــاِة ِيف فَلَْو ال كانَْت قَْريٌَة آَمنَْت فَنََفَعها إِ�انُها إِّال قَْوَم يُونَُس لَّ� آَمنُوا كََشْفنا َعنُْهْم َعذاَب الِْخزِْي «

نْيا َو َمتَّْعناُهْم إِىل ِح�ٍ  آَمنُوا فََمتَّْعناُهْم إِىل  َف «ثانية  »أَرَْسلْناُه ...«) ثم استكمل إ�انهم ملّا ۹۸: ۱۰(»الدُّ
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  .»ِح�ٍ 
وال ترّدد يف علمه سبحانه؟ علّهم ح� أرسله إليهم كانوا مائة ألف، ولو  »أَْو يَِزيُدونَ «و ترى ماذا تعني 

املســتقبل تضــيف إلــيهم  »يزيــدون«الختصت رسالته بهم دون مواليــدهم، ولكــن »أَْو يَِزيُدونَ « � يزد
ــيهم، و ــونس ف ــا دام ي ــدد م ــد الج ــالته إىل »أو«الوالئ ــدى رس ــم م ــٍف «تقّس ــِة أَلْ ــارضين  »ِمائَ أَْو «ح

  مستقبل�.»يَِزيُدونَ 
  

  عزير الحافظ عىل التوراة
ِهَي خاِويٌَة َعىل ُعرُوِشها قاَل أَّ� يُْحيِي هِذِه ّهللاُ بَْعَد َمْوتِها فَأَماتَُه ّهللاُ ِمائـَـَة أَْو كَالَِّذي َمرَّ َعىل قَْريٍَة َو 

 طَعاِمــَك َو عاٍم ثُمَّ بََعثَُه قاَل كَْم لَِبثَْت قاَل لَِبثُْت يَْوماً أَْو بَْعَض يَْوٍم قاَل بَْل لَِبثَْت ِمائََة عاٍم فَانْظُْر إِىل
يَتََسنَّْه َو انْظُْر إِىل ِحــ�رَِك َو لِنَْجَعلَــَك آيـَـًة لِلنّــاِس َو انْظـُـْر إَِىل الِْعظــاِم كَيـْـَف نُنِْشــزُها ثـُـمَّ َرشابَِك لَْم 

ٍء قَِديٌر( َ لَُه قاَل أَْعلَُم أَنَّ ّهللاَ عَىل كُلِّ َيشْ   ).۲۵۹نَْكُسوها لَْح�ً فَلَّ� تَبَ�َّ
أ فليس هو املقصود بنفسه يف هذا التوجيه فجاء مشــبها بــه،  »او كالذي«وهنا  »الذي«هناك يف �رود 

  ومن هو الذي أشبهه حتى يكون هو املقصود؟
  و الذي مر عىل قرية هو أحرى ان يقصد لحارض قصته!؟.

هنا تعمي� للممثل به اىل أرضابه، كيال يظن انه الفريد يف نوعه، فيذهب الســامع  »كالذي«قد تعني 
ال البارع، وقد تذكر أمثاله يف القرآن بصور أخرى يف سور أخرى وهــذه ك اىل اي مذهب من هذا املث

) (فَُقلْنا ۲۴۳: ۳( »الَِّذيَن َخرَُجوا ِمْن ِديارِِهْم َو ُهْم أُلُوٌف َحَذَر الَْمْوِت فَقاَل لَُهُم ّهللاُ ُموتُوا ثُمَّ أَْحياُهمْ «
بُوُه بِبَْعِضها كَذلَِك يُْحِي ّهللاُ الَْمْو�   )۷۳: ۲( »اْرضِ

  ).۵۶(»فَأََخَذتُْكُم الّصاِعَقُة َو أَنْتُْم تَنْظُرُوَن. ثُمَّ بََعثْناكُْم ِمْن بَْعِد َمْوتُِكْم لََعلَُّكْم تَْشُكرُونَ «
فهنا حجج ثالث تعرض كأمثال مرتتبة، حجة عقلية وحسية هي يف الحجــاج االّول، وهــي تعــم كافــة 

  .املكلف�، سواء الذين ئونون او الئونون
ثم حجة واقعية ملموسة هي أعىل من األوىل، كالذي مر عىل قرية، حيث ملس يف نفســه ويف حــ�ره 
إحياء املو�، بعد علمه به ك� يجب، وهي للمٔون� ومن أرسل إليهم. ثم حجة هي أوقع يف القلــب، 

فَِبأَيِّ آالِء «ن اراءة مللكوت االماتة واالحياء، دون ظاهر منه�، او حجة له�، ك� حصلت لخليل الرحم
بانِ    .»َربُِّك� تَُكذِّ

ه و عليه هللا صىلو لقد حلّقت حجج محمد   هذه وزيادة، هي قضــية إمامتــه عــىل  -املخاطب بهذه الثالث -آـل
ترفع من حججه عىل هٔواء إذ أراه ّهللا إياها بعد ميضــ زمنهــا وكأنهــا حــارضة »ا � تر«املرسل� ككّل، و

مر عىل قرية راها بع� اليق�، وابــراهيم رآهــا بحقــه عينــا حــارضا، ولكــن  لديه، بحق اليق�، والذي
  بحق اليق� كأعىل قممه دون ان يساوى أو يسامى. -ترشيفا له -أريها آله و عليه هللا صىلمحمدا  

و ترى الذي مر عىل قرية هو عزير؟ او ارمياه وه� نبيان؟ وهكذا تشّكك يف البعث ال يناسب اإل�ان 
َ لـَـُه قــاَل أَْعلـَـُم ...«! »أَّ� يُْحيِي هــِذِه ّهللاُ بَْعــَد َمْوتِهــا«النبوة  فضال عن تبينــا بعــد البعــث  »فَلَــّ� تَبَــ�َّ

  واستعجابا قبله!.
دون  »اعلم«و لكنه ليس تشككا، بل هو سٔول عن الزمن الذي يحييهم ّهللا، استعظاما لذلك اإلحياء ثم 

َ «ه بإحيائه، والتب� علمت دليل استمرارية علمه دون حدوث هو حارضه املشهود، بعد حارض  »فَلَّ� تَبَ�َّ
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  العلم املعهود.
ذلك، ثم ّهللا ليس ليوحي اىل غ� نبي مه� كان من أخلص املٔون� وقد أوحى اىل الذي مر عىل قريــة: 

  قاَل كَْم لَِبثَْت ... قاَل بَْل لَِبثَْت ... فَانْظُْر ...«
خطابات ست ضمن ترشيفه بإحيائه بعد اماتتــه  »ْجَعلََك آيًَة ... َو انْظُْر إَِىل الِْعظاِم ...َو انْظُْر ... َو لِنَ 

  مائة عام ل�يه بأم عينيه إحياءه بعد موته.
إلخراجه التوراة بعد فقــده أو حرقــة، »ُعَزيٌْر ابُْن هللاِّ «و قد تظافر األثر انه عزيز النبي الذي قالوا عنه 

بعد أن أماته مائة عام مه� ورد شاذا أنه ارمياء، وال يهمنا هنــا معرفــة االســم كــ�  بعد ما أحياه هللاّ 
  أجمل عنه القرآن، فا�ا القصد إىل اصل البعث بعد املوت أيا كان املبعوث وأيان.

َسَة الَّتِي كَتَ «تراها هي بيت القدس؟ و� تأت منكرة يف سائر القرآن فانها  »قرية«و  َب ّهللاُ اْألَرَْض الُْمَقدَّ
  ) وما أشبه!.۱: ۱۷( »الَْمْسِجِد اْألَقَْىص الَِّذي باَركْنا َحْولَهُ «) و۲۱: ۵( »لَُكمْ 

أم هي القرية التي خرج إليها ألوف حذر املوت؟ وهم خرجوا من ديارهم وهم ألوف حــذر املــوت؟ 
! ثم ّهللا أحيى األلوف، فلو وليس لخارج الديار عروش»َو ِهَي خاِويٌَة َعىل ُعُروِشها«الانهم دخلوا قرية! 

دون »قريــة«كانت هي تلك القرية � �ته ثم يحييه، إذ كان يف إحياءهم كفاية عن سٔوله بسٔوله، إنها 
  زيادة او نقصان، حيث القصد هو البعث بعد املوت أيا كان الكائن واملكان.

أهلوهــا، فهتكــوا كــ�  القدس، حيث كانت خربة �ا هاجمها بخت النرص �ا ظلم »قرية«و قد تعني 
وكــ� عــرب عــن مكــة »قريــة«هتكت، هتكا لل�كن واملكان اعتبارا بظلمهم دون املكان، فعرب عنــه ب 

َو كَأَيِّْن ِمْن قَْريٍَة ِهَي أََشدُّ قُوًَّة ِمْن قَْريَتـِـَك الَّتـِـي «: آله و عليه هللا صىلحيث أخرجت الرسول   »قرية«املكرمة ب 
  ).۱۳: ۴۷(»ناُهْم فَال ناِرصَ لَُهمْ أَْخرََجتَْك أَْهلَكْ 

هو استصغار األمر لكرس سورة االستبعاد، ان ذلك وما  »َعىل قَْريَةٍ «و »كَالَِّذي َمرَّ «و جامع األمر يف تنك� 
توهينا له ولحجاجه، وذكــر  »الَِّذي َحاجَّ إِبْراِهيمَ «فوقه عىل ّهللا ه� دون سغب وال صعب، وك� نكر 

ترشيفا له وتكر�ا، وتبيينا انه يف ذلك املوقف منقطع النظ�، اللهم إال ما »رَبِّ أَِرِ� « إبراهيم هناك ويف
  كان من هذا البش� النذير.

عن بكرتهــا.  -شجرية ام حجرية اماهيه -: محطمة عىل قواعدها وسقفها»َو ِهَي خاِويٌَة َعىل ُعرُوِشها«
ق بلســانه قولــة العجــاب، قضــية مشــهد الــبىل وطبيعة الحال يف املار فجأة عىل هكذا قرية ان تســب

  .»أَّ� يُْحيِي هِذِه ّهللاُ بَْعَد َمْوتِها«والخواء دون اّي بواء، وقعا عنيفا يف حسه وعقله لحد القول: 
سٔول عن زمن اإلحياء دون أصله: هل يحيي، أم وصله: كيف يحي، وا�ا ســٔوال عــن  »أَّ� يُْحيِي ...«ف 

  ء.فصله، أيان ذلك اإلحيا
  مه� اختلف كيف عن زمان.»رَبِّ أَِرِ� كَيَْف تُْحِي الَْمْو�«ام انه تطلّب لذلك اإلحياء ك� قال إبراهيم: 

أن يحيي هذه ّهللا بعد موتها، ليزداد ع� اليقــ� إىل علــم اليقــ�،  -ك� يراه هللاّ  -فقد التمس لزمن ّما
  إىل علمه وعينه. ك� تطلّب إبراهيم كيفية اإلحياء مزيدا لحق اليق�

  هنا ليست هي نفس القرية الخاوية، فان صيغتها الصالحة: »هذه«و 
أ� يعمر ّهللا هذه القرية بعد خرابها! ثم وليس من املرجو عاديا وال ســواه تعمــ� القــرى الخربــة إال 

  »فَأَماتَُه ّهللاُ ...«ممن قد يعمرها من أهليها، ثم وال صلة ل 
راب القرية، فانه امر متعّود ملعمري البالد الخربة دون حاجة لتصــديقه اىل بإظهاره القدرة لتعم� خ
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  خارقة االماتة واالحياء بعدها!.
ك� ليست هي امليتات املقبورة، إذ ليست هي م� تح� وتعجب املار بها، بــل هــي باليــة األجســاد، 

بعجــاب  »فَأَماتـَـُه ّهللاُ ...« ونخرة العظام املكشوفة عىل ارض القرية الخاوية عىل عروشها، وهنا ترتبط
  القرية الخاوية، ول� يرى اإلحياء بعد اإلماتة بأم عينيه.

و قد استجاب له ربه ومزيدا حيث أماتــه وحــ�ره مثــاال ذاتيــا لــه يريــه بــه عــ� مــا ســأل يف ذاتــه 
  ومتعلقاته:

  .»َ◌أَماتَُه ّهللاُ ِمائََة عاٍم ثُمَّ بََعثَهُ 
نا هــي اإلســبات، أن ظلــوا يف ســبات كأصــحاب الكهــف، إنــه ســبات مــن و قيلة القائل أن اإلماتة ه

ــبْنا َعــَىل آذانِِهــْم ِيف «التفس�، حيث الصيغة الصالحة له هي صيغته، أم ك� يف اصحاب الكهــف  فََرضَ
  .»الَْكْهِف ِسِنَ� َعَدداً 

مصدر واحد، فلــ� فلم اليجوز املوت، وه� من  -كخارقة -ثم إذا جاز السبات مائة سنة يف قدرة هللاّ 
ذا ذلك االستيحاش من املوت املٔوت يف الحياة الــدنيا، وهــو واقــع الربهــان عــىل الحيــاة بعــد املــوت 

  املطلق؟!.
دون أحياه، حيث البعث هو اإلحياء ك� كــان دون أن  »ثُمَّ بََعثَهُ «ثم ماذا؟  »فَأَماتَُه ّهللاُ ِمائََة عامٍ «اجل 

او تحسب مــن عمــره، ففــي إماتتــه اراءة فجأتهــا كــ� راه يف القريــة  يتسنّه بفرتة املوت �يض املائة،
الخاوية، ويف مكوثه طيلة املائة إراءة ثانية هي أن طول أمــد املــوت لــيس ليــٔور بعــدا أم صــعوبة يف 
اإلحياء، ويف إنشاء العظام ثم كسوها لح� �نظره ومرآه إراءة ثالثة لهوان أمره عىل ّهللا كــ� أنشــأها 

  .»كَ� بََدأَكُْم تَُعوُدونَ «اّول مرة 
وانه سٔول عضال، إذ ليس ليعرف امليت زمن لبثــه، فقــد  »قاَل كَْم لَِبثَْت قاَل لَِبثُْت يَْوماً أَْو بَْعَض يَْومٍ «

يرى الزمن الطويل قص�ا ملالبسة طارئة، ك� يرى اللحظة القص�ة طويلة ملالبسة أخــرى، فا�ــا ســئل 
ن لبثه، وليعرف ان طائل اللبــث يف املــوت الطائــل تحتــه كعرقلــة للحيــاة ليتب� عجزه عن العلم بزم

يف احت�لتها األوىل، فليس قرب زمن املوت وبعده، و�ــزّق االجــزاء وبقاءهــا  »أ�«بعده، إجابة ما عن 
  وما أشبه، م� يقرب اإلحياء أو يبعده، فإن ّهللا هو العيل القدير.

علّه ألنه مات بداية النهار ثم فوجئ باإلحياء بعد الــزوال فقــال  »ْعَض يَْومٍ يَْوماً أَْو بَ «و ملاذا الرتدد ب� 
قاَل بـَـْل لَِبثـْـَت ِمائـَـَة «. »أَْو بَْعَض يَْومٍ «تحسبا ألوله وغفلة عن آخره، فل� انتبه ببقاء النهار قال  »يوما«

ب� ح�رك البايل ورشابك وم� يدلك عىل ذلك الطائل وتلك القدرة الخارقة انك ترى بونا بعيدا  »عامٍ 
  وطعامك ويف كل دليل عىل كّل:

� تأخــذه� ســنون وال ســنة، بــل وال ســاعة، حيــث � يتغــ�  »فَانْظُْر إِىل طَعاِمَك َو َرشابَِك لَْم يَتََسنَّهْ «
وه� يتغ�ان بقص� الزمن، وقد مضت مائة و� يتسنه، وهذا إذا »العص�«وال رشابك  »الت�«الطعامك 

 -ســلطانيه -ك� يف: ماليه -للسكت -إذا -: التغي�، والهاء»السنّ «من السنة، ولكنها من  »يتسنه«كانت 
قد تش� إىل غ� الســنة، ويف  -وال التاء -ماهية، أماهيه وهذا أصلح يف أدب اللفظ حيث الهاء -اقتده

يــوم �ــا دونــه شمول املعنى ومناسبة الحال، حيث الت� والعص� ليسا مــ� تأخــذه� الســنة، بــل و
  يغ�ه�.

إذا فقد تعني عدم التغ� بتا مه� كان قليال، كأن � �ض عليه� حتى يوم او بعــض يــوم فضــال عــن 
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  سنة او مائة!.
؟ الوجه أدبيــا أنــه راجــع اىل املعطــوف عليــه، ثــم »رشابك وطعامك«مفردة وهناك  »لَْم يَتََسنَّهْ «و ملاذا 

معنويا، حيث كان تسارع الفساد اىل رشابه أك� من طعامه،  املعطوف مشمول له بعطفه عليه، وعلّه
فتسنّه طعامه أوىل من رشابه، وقد تظافر الخرب عىل ان رشابه عص� او ل�، وان طعامه ت� طازج، وما 
  ارسع إليه� تسنها وتغ�ا وال سي� يف فضاء فارغ مكشوف، ومهب األرياح وارشاقة الشمس والغبار!.

ول اىل رشابه وطعامه � يتسنه، وال �ت بصلة لتصديق انه لبث مائة عام؟ علّه ألنــه و ملاذا النظر األ 
  انه يف نفسه � يتسنه فكيف لبث مائة عام، فأمر بالنظر األول. -بطبيعة الحال -قد يخيّل اليه

نّه، دلــيال عــىل وقد تســ»َو انْظُْر إِىل ِح�رَِك ...«ثم ليظهر له بع� اليق� ذلك اللبث أمر بالنظر الثا�: 
  لبثه بح�ره ردحا بعيدا من الزمن.

و لقد أجمل عن إماتة ح�ره مع إماتته، تحاشيا عن ذلــك القــرن املــزري، وأدبــا بارعــا ملوقــف ذلــك 
  !»َو انْظُْر إِىل ِح�رَِك ... َو انْظُْر إَِىل الِْعظاِم ...«النبي، وقد علم موته ثم إحياءه من مطاوي اآليات 

تغ� الت� الطازج والعص� يف فضاء فارغ لحد يوم، فقد تضــاعف أمــد التســنّه لهــ� إىل/ و إذا قدرنا 
  ضعفا. ۳۵۵۰۰

و هنا الحجة البالغة لنا عىل ناكري طائل العمر لصاحب العرص والزمان إمام االنس والجان محمد بن 
ره قياســا اىل ذلــك الحسن املهدي القائم عجل ّهللا تعاىل فرجه الرشيف، أن اقل املرجو من طائل عم

سنة إن كان العمر املمكن يف العادة مائة سنة، واين هي من عمره اآلن  ۳۵۵۰۰۰۰الطعام والرشاب/ 
  قرابة ثالثة آالف اضعاف هذه الواقعة له حتى اآلن. السالم عليهسنة، وتلك املقّدرة له   ۱۱۵۱

اَن ِمَن الُْمَسبِِّحَ� لَ�لَبَِث ِيف بَطِْنِه إِىل يَْوِم فَلَْو ال أَنَُّه ك«و من ثم إذا قايسنا لبث يونس يف بطن الحوت: 
إال قرابة خمس دقائق، وكل يــوم/  -وهو له خناق مضاعف -وال يلبث الحي يف بطن الحوت »يُبَْعثُونَ 

وقبل يوم يبعثــون ببضــعة اآلفــات  -ضعفا، فهي حتى اآلن ۱۰۴۲۴۰ضعفا لها، فكل سنة تصبح/  ۲۸۸
ضعفا، فإذا قــدرنا  ۴۱۲، ۷۲۰، ۰۰۰تصبح  -فاصل بيننا وب� يونس ثالثة آالفإذا قدرنا ال -من السن�

، واين ۴۱، ۲۷۲، ۰۰۰، ۰۰۰۰عمره املتعود مائة سنة أصبح املرجو تقديرا لعمره املمكن حسب القرآن 
  سنة �يض حتى اآلن من عمره الرشيف. ۱۱۵۱قرابة أربع� ملياردا بذلك التقدير و

وهو أقوى وأقوم من رشابك وطعامــك �ئــات األضــعاف وقــد بليــت عظامــه  »رَِك َو انْظُْر إِىل ِح�«ثم 
ورمدت، فقد أصيب ح�ره �ا أصيب، ولكن رشابه وطعامه � يتسنه، تباينا ظاهرا يف املصــ�، والجــو 
نفس الجو واملس� نفس املس�، تعرضا ملٔورات جوية، هي عىل رشابه وطعامه اك� من الح�ر �ئــات 

  .املضاعفات
و ملاذا عرض ذلك التغاير املغ� املث�؟ ل� يرى مختلف التقدير مــن العزيــز القــدير والــزمن واحــد، 

  والجو فارد، وباعث التسنة فيه� عىل حد سواء وارد.
ثم ول� يتب� له عيانا بعد بيان انه كان ميتا مائة سنة، فانه � يتب� له طول أمد اللبث بحياته بعد 

  وقد ب� له ح�ره، وأمامه رشابه وطعامه � يتسنه. »أَْو بَْعَض يَْومٍ  يَْوماً «موته اال 
رسولية ورســالية أماهيــه؟ والــواو هنــا عطــف عــىل محــذوف معــروف  »َو لِنَْجَعلََك آيًَة لِلنّاِس «ذلك! 

 بالسياق كالذي سبق، فهو آية لنفسه أوال وآية للناس ثانيا، ولكن األصل هنا هو كونه آية للناس، الآية
  لنفسه إذ كان عىل يق� �ا أصبح له آية!.
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حيــث أحيــاه ّهللا »َو قالَِت الْيَهُوُد ُعَزيٌْر ابـْـُن هللاِّ «و لقد كانت آية للناس قوية لدرجة اعتربوه ابن ّهللا: 
بعد موته مائة عام، وأحيا التوراة املفتقدة بيده، فبهر اليهــود لحــد قــالوا قــولتهم الجاهلــة القاحلــة 

  ! ك� وردت يف روايات عدة.»بُْن هللاِّ ُعَزيٌْر ا«
وقيلة القائــل  »لنجعلكم«دون »لِنَْجَعلََك آيَةً «عظام ح�رك يف القدر املتيقن ملكان  »َو انْظُْر إَِىل الِْعظامِ «

عظامه غ� منرشــة وال  -إذا -الدالة عىل كامل البعث، فكيف بقيت »ثُمَّ بََعثَهُ «انها عظامه مردودة ب 
يَْومــاً أَْو «تى ينظر إليها؟ وما هي الحاجة إىل ذلــك ويف النظــر اىل حــ�ره كفايــة! ثــم مكسوة لح� ح

التساعد عىل ذلك النشز والكســو!. ذلــك! رغــم مــا وردت بــه الروايــة دون ايــة رعايــة او  »بَْعَض يَْومٍ 
  .١دراية

وكــ� نخلقكــم  »نَْكُسوها لَْح�ً «بعد نشزها  »ثم«رفعا لها عن خفضها يف رمادها البالية  »كَيَْف نُنِْشزُها«
فقد كان نشزا عن خفــض األرض، »فََخلَْقنَا الُْمْضَغَة ِعظاماً فََكَسْونَا الِْعظاَم لَْح�ً ...«يف بطون أمهاتكم: 

  كانت نخزه!.وخفض الرماد، إىل عالية العظام بعد ما 
فقد أري الذي مر عىل قرية كيفية نشز العظام وكسو اللحوم، كظاهرة مرئية ببرص الع�، لتزيده ع� 

  اليق� إىل علم اليق�.
ء النظر اىل رشابه وطعامه يح�ه كيف لبــث مائــة عــام وكــل  و يف مثلث األمر بالنظر هنا عرب: فبادى
نخر يحّ�ه كيف هكذا تغ� ان � �ض مائة سنة، ثم وكيف � منه� � يتغ�، وثا� النظر إىل ح�ره ال

بعــ�  »كيف يحيي هذه هللا بعــد موتهــا«يتغ� رشابه وطعامه يف ذلك الغ�! وثالث النظر يوقفه عىل 
  البرص بعد ما كان واقفا عليه بالبص�ة النافذة.

  !.»َك آيًَة لِلنّاِس َو لِنَْجَعلَ «نظرات ثالث تحوي نظرات ثالث من تلك اإلماتة واإلحياء 
َ لَهُ « قاَل أَْعلَُم أَنَّ ّهللاَ «ما � يكن يتب� لوال ما أراه ّهللا، مه� كان يعلم تلك الحقيقة الكربى،  »فَلَّ� تَبَ�َّ

ٍء قَِديرٌ    .»َعىل كُلِّ َيشْ
  تأش�ا الستمرارية علمه، مه� انتقل من علم اليق�. »اعلم«فهنا 

  
  حول داود(ع)

َدنا داُوَد ذَا اْألَيِْد إِنَُّه أَّواٌب (اْصِربْ    ).۱۷َعىل ما يَُقولُوَن َو اذْكُْر َعبْ
ذلك األيدي الداودية هي أيدي السلطة الزمنيــة إضــافة إىل الروحيــة، وثالثــة يــد التجــاوب معــه يف 

 وعىل حد املروي عن الرســول (صــىل»عبدنا«تسبيحه من الجبال والط�، و من أهم أيديه يد العبادة 
ُل الْعابِِدينَ « -اللهم إّال قائله ألنه »ال ينبغي ألحد أن يقول إ� أعبد من داود«ّهللا عليه وآله وسلم):  ! »أَوَّ

عــىل معانــاة الــدعوة  »اصــرب«يئــوب إىل ربــه ويثــوب دائبــة دون وقفــة! »إِنَّــُه أَّواٌب «ل »ذا األيد«وملاذا 
لدعوة، فلتجعل الصــرب زادك يف هــذه الطريــق املــيلء عىل هذه ا »َعىل ما يَُقولُونَ «املعارضة، و الصعبه

                                                        
���ل: وأ��ت ا��ّ� ار��� ا���� ا��ي ��� ا�� �ـ�اب ���� ���� و���  ا����م ������ ا������ج �� أ�� ��� ا��ّ�   ٢٦٩: ١.��ر ا������ ١

��� ا����س و�� ���� ��� ��ا�� ��� ��� و��ل: أ�� ���� ... �� أ���ه و��� ا�� أ����� ��� ����� و��� ���� ا���� وا�ـ� 

  .»ا�ْ��َُ� ا�ن� ا��َّ� َ��� �ُ�� َ�ْ�ٍء �َِ���ٌ «������ و��و�� ��� ���� ���� ا���ى ����ا ��ل: 
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  بالدماء واألشالء، مفعمة بكل ابتالء.
  ).۱۹) َو الطَّْ�َ َمْحُشورًَة كُلٌّ لَُه أَّواٌب(۱۸إِنّا َسخَّرْنَا الِْجباَل َمَعُه يَُسبِّْحَن بِالَْعِيشِّ َو اْإلِْرشاِق (
الشاعرة بظاهر الحــال، هــي تســبح معــه بالعيشــ  و يا لها من يد يف الغيب، ان الجبال الجامدة غ�

معه! بل ومعية تسامع أصواتها  -فقط -معية واقعية، فإنها مع كل الكائنات، وال -فقط -واإلرشاق. ال
  .»لَُه أَّواٌب «من الجبال والط�  »كل«مسخرة معه يسبحن، و»و الط�«يف تسبيحها، ك� 

ن مساء صباح تعب�ا ثانيا عن األوقات كلها، وألنه� ركنا العيش واإلرشاق؟ لعله� تعنيا -فقط -و ملاذا
  األوقات، أم تعنيان وقتي الصالة، أنها كانت مفروضة يف رشعته يف الوقت�.

يف معية التسبيح وتبعيته له، إضافة إىل تســامع أو ســمعه  »لَُه أَّواٌب «ثم هي كلها أوابة ّ� ولكن هنا 
  فقط.
ىل ّهللا، ما يدهش العقول من ضخامة العظمة لهذا النبي امللك العظيم! اللسواه، وكل أوبة إ »له«اجل 

  ).۲۰َو َشَدْدنا ُملْكَُه َو آتَيْناُه الِْحْكَمَة َو فَْصَل الِْخطاِب (
ملك مشدود بعناية ّهللا، شديد عىل أعداء ّهللا، مديد يف أرض ّهللا، إضافة إىل الحكمة وفصل الخطاب، 

الحكمــة دون ملــك غــ� مشــدودة بــالواقع امللمــوس، وهــ� دون فصــل فامللك دون حكمة ساقط، و 
هو الخطاب الفصــل، قاطعــا دون تــردد، مقنعــا »فَْصَل الِْخطاِب «الخطاب مفصوالن ع� يراد منه�! و

دون تبّدد، يفصل ب� الحق والباطل، وب� املتخاصم�، وكذلك كل فصــل حكــيم، كمعرفــة مختلــف 
  .١خاطب� يف اللغاتاللغات حيث تفصل ب� مختلف امل

 � يكن لك ملك، فهناك الحكمة و مع كل ذلك تراه يبىل ببالء، وأنت � تبل �ثل بالئه العناء، فمه�
الحكيمة القاصعة، وفصل خطاب قاطع دون ابتالء يف هذه السبيل مه� ابتليت بقوم لــّد مــا أتــاهم 

  قبلك من نذير!.
ْف ) إِذْ َدَخلُوا َعــىل داُوَد فََفــِزَع ِمــنُْهْم قــالُوا ال تََخــ۲۱َو َهْل أَتاَك نَبَأُ الَْخْصِم إِذْ تََسوَُّروا اْلِ◌مْحراَب (

اِط (   ).۲۲َخْص�ِن بَغى بَْعُضنا َعىل بَْعٍض فَاْحُكْم بَيْنَنا بِالَْحقِّ َو ال تُْشِطْط َو اْهِدنا إِىل َسواِء الرصِّ
الخصم هو الخصومة وكأنه� ه� نفس الخصومة لعظمها وشدتها، ومن آيته تسّور املحراب: ارتقــاء 

ادرة غ� متعددة تكشف عن بالغ الخصومة، لذلك بتكلف إىل سور املحراب، دون بابه املتعّدد، وهو ب
. »َخْص�ِن بَغى بَْعُضنا َعىل بَْعٍض ...«لسنا نحن من خص�ئك، وإ�ا نحن »قالُوا ال تََخْف « -»فََفِزَع ِمنُْهمْ «

م ثم تقريرا لشاكلة الحكم، وكأنهم ه »فَاْحُكْم بَيْنَنا بِالَْحقِّ «الخصم هنا يطالبونه بالحكم بينهم بالحق 
اِط «إفراطا يف البعد عن الحق  »َو ال تُْشِططْ «الحاكمون عليه:  من الحق، وفيــه  »َو اْهِدنا إِىل َسواِء الرصِّ

  فزع لداود عىل فزع، وهو النبي امللك فكيف يشطط؟.
شطط من املختلقــات الــزور أقحمــت يف  »تسعة وتسعون نعجة وواحدة«و »الخص�ن«و هنا يف قصة 

                                                        
���ـ� ا��ـ�س ���ـ���� و�ـ�ن وا��ّـ� ا��ـ�  ا��ـ��م ���ـ�ا�� ������ ����ه �� أ�� ا���� ا���وي ��ل ��ن ا���ـ�   -٤٣: ٤.����� ا�����ن ١

��ـ� ��� ا�� ��ٔ��� �ـ� �����ـ� ��ـ�ه ا���ـ�ت ��ـ� ا���� ا���س وأ����� ��� ��� ���� ���� �� ا�� ر��ل ا��ّ� ��� ا��ّ� ���� وآ��

���ل: �� ا�� ا���� ا�� ��� ا��ّ� ��� ���� و�� ��ن ا��ّـ� ����ـ� ��ـ� ��ـ� �ـ�م �ـ� ��ـ�ف ��ـ���� ا�ـ� ���ـ� �ـ� �ـ�ل ا��ـ� ا��ـ����  

 : وأو���� ��� ا����ب ��� ��� ا����ب ا�� ����� ا����ت.ا����م ����
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لحائط، وعىل من نسب إليه الزنا بامرأة أورياه الحتّي حّد القذف، السي� وأن رواياتنا، ترضب عرض ا
  !.١سلي�ن حسب الخرافة اإلنجيلية ولد منها

) قاَل ۲۳كِْفلِْنيها َو َعزَِّ� ِيف الِْخطاِب (إِنَّ هذا أَِخي لَُه تِْسٌع َو تِْسُعوَن نَْعَجًة َو ِيلَ نَْعَجٌة واِحَدٌة فَقاَل أَ 
ِل نَْعَجتَِك إِىل نِعاِجِه َو إِنَّ كَِث�اً ِمَن الُْخلَطاِء لَيَبِْغي بَْعُضُهْم َعــىل بَْعــٍض إِالَّ الَّــِذيَن c۷لََقْد ظَلََمَك بُِسٔو'

ا فَتَنّاُه فَاْستَْغَفَر َربَُّه َو َخرَّ راكِعاً َو أَناَب (آَمنُوا َو َعِملُوا الّصالِحاِت َو قَلِيٌل ما ُهْم َو ظَنَّ داُودُ أَ  َّ�۲۴.(  
لفرتة الحكم فتنة له، ولــ� اليزهــو بشــد  السالم عليهكأن العصمة العلمية اإللهية هنا انقطعت عن داود  
  التي تعصمه عن األخطاء. -فقط -امللك والحكمة، ويلمس �اما أن العصمة اإللهية هي

تحمل يف باديها ظل� صارخا مستث�ا، لحــد يحمــل داود النبــي األواب  - هي معروضةك� -و القضية
  عىل الحكم العاجل، دو�ا نظرة دفاع للمحكوم عليه أو سٔول عنه.

ا فَتَنّاهُ « وثالثــة بعــد  »ال تشــطط«ملحة من تسّور املحراب، وأخرى من جــرأة الخصــم:  »َو ظَنَّ داُوُد أَ�َّ
ون الحال انتبه خطأ يف حكمه، أو عــّل املحكــوم عليــه اعــرتض عليــه، ملــاذا حكمه وهدوء البال وسك

  بدعوى املدعي دون س�ع إىل املدعى عليه؟. -فقط -الحكم
أنه فتنة وبلية إلهية، وتجربة مرّة تلفت نظره إىل ضعفه عىل قوته وشدة وطأته يف ملكــه!  »ظن«هنا 

  � أخطأ.إىل ربه م»و أناب«لربه  »فخر راكعا«ما ظنّه  »ظن«
فالظن هنا �عناه ك� يف سواه، دون العلــم بتأويــل، إذ المــدخل هنــا للعلــم أنــه فتنــة إلهيــة، وإ�ــا 
مالمحها تدل داللة راجحة غ� قاطعة عىل أنها فتنة! فََغَفرْنا لَُه ذلَِك َو إِنَّ لَُه ِعنـْـَدنا لَزُلْفــى َو ُحْســَن 

  ).۲۵مآٍب (
شطط؟ ألنه كان ابتالء إلهيا، وكان العجال يف الحكم لظاهر الفخامة الحكم ال »غفر لنا له ذلك«و ملاذا 

يف الظلم، فلم يحكم عن شطط، وال عن جهل، بل عن غفلة ابتيل بها كفتنة إلهية يتكامل بها عبــاده 
  كأصل أصيل من حياته اإل�انية.»َو إِنَّ لَُه ِعنَْدنا لَزُلْفى َو ُحْسَن مآٍب «لذلك  »و غفرنا«املخلصون! 

لك تراه يغفر له فور ظنه، ثم �دحه �ا يزيح عنه وصــمة خــالف العصــمة، ثــم يجعلــه خليفــة يف ذ
  األرض:

ْن َســِبيِل ّهللاِ يا داُوُد إِنّا َجَعلْناَك َخلِيَفًة ِيف اْألَرِْض فَاْحُكْم بَْ�َ النّاِس بِالَْحقِّ َو ال تَتَِّبعِ الَْهوى فَيُِضلََّك َعــ
  ).۲۶وَن َعْن َسِبيِل ّهللاِ لَُهْم َعذاٌب َشِديٌد ِ�ا نَُسوا يَْوَم الِْحساِب (إِنَّ الَِّذيَن يَِضلُّ 

أ ترى يوسم داود بوسام الرشف هذا، حاك� مطلقا ب� الناس، ألنه ظلم يف حكمه، أم ألنه غفر له عن 
سالية كانت بعد فتنته أن خالفته الر »إِنّا َجَعلْناَك َخلِيَفًة ِيف اْألَرِْض «شطط حكمه؟! وقد يلمح أو يرصح 

بحكم الرشعة العامة وحكم األقضية الخاصة، وهنا تزول كل مشكلة تحيك حــول »فَاْحكُْم بَْ�َ النّاِس «

                                                        
��ـ� ���ـ�� ا��ـ�ار ����ـ� و�ـ��  -٤٢٦ -٤١٩ص  »����ـ���«را�ـ�  -»(ان داود ا���� و�� �����ن �� ا��� ��ور�ـ� ٦: ١.إ���� ��� ١

ا�� ������ ���� �� ���� �� ���� �ـ�  ٤:٤٥، و�� ����� ا�����ن ا����م ����ا����� ا���را��� ��� داود  ا������ ا������� ا��ٔ����� ��ل 

�� ���� ��ل ��� �� ����� إن ر�� ا���س �� ���� وأ������ �� ���� و��� ��ـ���ن ��ـ� �ـ� ��ـ�� أ���ـ�ء ا��ّـ�  ا��ـ��م ����ا���دق  

� إ�� ا�� �� ������؟ أ�� �����ا أ��ب إ�� ا�� ا���� ������؟ أ�ـ� ���ـ��ا داود إ�ـ� ا�ـ� ��ـ� ا���ـ� أ�� �����ا ���ا����م ����ور��� و����  

 ��� ��� ا�� ا��أة أور�� وا�� ��م زو��� ا��م ا�����ت ��� ��� �� زوج زّو���؟
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هنا ك� يف غ�ه التعني خالفة عن ّهللا، فإنه إرشاك باّ� وأضل سبيال، حيث  »خليفة«عصمة الرسالة، و
  لساقط عن كيانه، سبحان ّهللا العظيم.الخالفة تقتيض مستخلفا عنه متجانسا، امليت أو ا

  و إ�ا تعني خالفة الحكم الرسايل عن رسول أم رسل سابق�.
برهان المرد له أن الحكم ب� الناس بحاجة ماسة إىل جعل إلهي، فال خالفة الرســول  »إِنّا َجَعلْناَك «ثم 

  وانتصاب إلهي.عن رسول، وال خالفة خلفاء الرسول عن الرسول، ليس يشء منه� إّال بجعل 
فخليفة الشورى! هو خليفة الناس دون الرسول، ك� الخالفة الحاصلة بالسيف والنار، دون شورى وال 

  .١جعل إلهي، هو خالفة السيف والنار. فحق لثا� الخلفاء أّال يدري أ خليفة هو أم ملك
رغم ما حكمت بغ� الحق قبــل »الَْحقِّ َو ال تَتَِّبعِ الْهَوىفَاْحكُْم بَْ�َ النّاِس بِ«فألنك خليفة من قبل ّهللا 

  هذه الخالفة، وهو طبيعة الحال يف غ� املعصوم�، وال دليل عىل عصمة غ� أوىل العزم قبل رسالتهم.
  يرى داود هذه التجربة املرة قبل خالفته، ول� يذكر حاله قبل خالفته.

تّف بخطإ واحد، فهال تفّرس عش�ة العرشة عش�تها الواحدة أنها تح السالم عليههنا مواصفات عرش لداود  
  خطيئة صغ�ة، بل وأصغر بكث� من خطيئة آدم، وكلتاه� كانتا قبل الرسالة.

يف أســوة التصــّرب، ولــوال أنــه صــبور عــىل فعــل الطاعــات وتــرك  »َعبَْدنا داُودَ «ثم وتبتدئ هذه العرش 
  وهذه العرشة الكاملة هي:»َو اذْكُْر َعبَْدنا داُوَد ...« الخطيئات ومصابرا يف البليات، ملا صح

إن لــه عنــدنا  -وفصل الخطــاب -آتيناه الحكمة -شددنا ملكه -سخرنا ... -إنه أواب -ذا األيد -عبدنا«
! أ ترى بعد أن هذه العرشة الكاملــة كلهــا »يا داود إنا جعلناك خليفة يف األرض -وحسن مآب -لزلفى

ئة كب�ة هي الزنا بامرأة اورياه الحّقي وقتله ل� يخلــص منــه؟ الجيــاد كــ� يف ملا تحتف به من خطي
مختلقات الروايات، وحتى لو أنها أغفلته عن الصالة ف� ذنبها حتى تــذبح، بــل املــذنب آنــذاك هــو 

 -إذا -نفسه! وح� يرتك هو صالته للجياد، ثم يذبحها، ظلــ� بعــد ظلــم! فكيــف -إذا -نفسه فليذبح
مة رد الشمس؟ وأخ�ا ف� ذا يفيده رد الشمس؟ أ ل� يصيل صــالته قبــل غروبهــا؟ وقــد يستحق كرا

وقــد »صــالة العرصــ«وقبــل غروبهــا »َصالِة الَْفْجــرِ «غربت! وحتى إذا رجعت فعليه صالة قبل رجوعها: 
فاتت الفائتة عىل أية حال! وحتى لو طلعت ليوم واحد عدة مرات، فلكل طلعة وغربة صــلوات فــال 

ب� ردها يف يومه وب� طلوعها عىل سنتها لغدها، ورّدها ليومها يرهقــه ألداء فرائضــه مــرة  -ذاإ  -فرق
وِق َو اْألَْعناقِ «بعد أخرى، فليقض ما فاتته من فريضة ليومه أو غده! أم إذا كان  تحببا إىل  »َمْسحاً بِالسُّ

وارت الشمس بالحجــاب! فلــ� أواب إىل التي أغفلته عن ذكر ربه حتى ت -إذا -الصافنات الجياد، فهو
معّمــدة! كــّال يــا مختلقــي األكاذيــب  -عــىل غفلتــه -ذا تستجاب دعوته لرد الشــمس وقــد زاد غفلــة

املعارضة للذكر الحكيم، أنه تغافل عن الصالة ثــم ردت لــه الشــمس، مهــ� كــان رد الشــمس علقــة 
�س من كرامة العدالــة فضــال عــن  خرافة جازفة جارفة السـالم عليهوذريعة ملن يعتقدونها يف اإلمام عيل  

شكرا لربه طيلة عرض الصافنات الجياد »إِ�ِّ أَْحبَبُْت ُحبَّ الَْخْ�ِ َعْن ِذكِْر َر�ِّ «العصمة! لقد كرر سلي�ن 

                                                        
���ب: وا��ّ� �� ادري ا������ ا�� ام ��� ��ل ���� . ا��ج ا�� ��� �� ا�� أ�� ا�����ء ��ل ��ل ��� �� ا�-٣٠٦: ٥.ا��ر ا�����ر ١

�� ا��� ا������ ان ������ ���� ��ل �� ��؟ ��ل ا������ �� ��ٔ�� ا�� ����� ���� ا�� �� �� وأ�� ا���� ��ّ� ����، وا���ـ� ���ـ� 

 ا���س ���ٔ�� �� ��ا و���� ��ا!
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الِْحجاِب « ليكرر مقالته الشاكرة ويتلطف بالخ� الناشــئ عــن ذكــر  »رُدُّوها َعَيلَّ «ثم قال »َحتّى تَوارَْت بِ
وِق َو اْألَْعناقِ فَطَفِ «ربه  .! ولو كانت املتوارية بالحجاب الشمس املقحمة يف هذا البــ�، »َق َمْسحاً بِالسُّ

الستلزم ذلك أنه أخذ يكرر مقالته تلك و� يصل حتى غابت الشمس، وهو تناقض بّ� حيــث يجمــع 
  .١ب� غفلته عن الصالة طيلة املدة، وذكره أ� غفلت عن ذكر ر�!

و بعد كل ذلك ففي رد الشمس من الناحية الكونية قفزة إىل الوراء، تخلفا عن سنتها يف دائب س�ها، 
مــن غــ� هــذه العرشــ  السالم عليهويف ذلك كورها و�ام دورها وقيامتها قبل قيامتها! والقرآن يذكر لداود  

  فضائل أخرى وفواضل:
َو لَّ� بَرَُزوا لِجالُوَت َو ُجنُوِدِه قالُوا َربَّنا أَفِْرْغ َعلَيْنا َصْرباً َو «فقد يهزم جالوت الجبار برضبته القاضية: 

الُْملَْك َو  هللاُّ  ثَبِّْت أَقْداَمنا َو انُْرصْنا َعَىل الَْقْوِم الْكاِفِريَن. فَهَزَُموُهْم بِإِذِْن ّهللاِ َو قَتََل داُوُد جالُوَت َو آتاهُ 
  ).۲۵۱: ۲( »الِْحْكَمَة َو َعلََّمُه ِمّ� يَشاُء ...

لْنا بَْعَض «ك� ويفضله عىل كافة املرسل� إّال أويل العزم منهم، حيث يفرد بذكر كتابه بينهم:  َو لََقْد فَضَّ
  ).۵۵: ۱۷( »النَِّبيَِّ� َعىل بَْعٍض َو آتَيْنا داُوَد َزبُوراً 

)، فهل إن املولود عن زنــا وهبــة ۳۰( »َو َوَهبْنا لِداُوَد ُسلَيْ�َن نِْعَم الَْعبُْد إِنَُّه أَّواٌب «ثم وهنا بعد آيات 
إلهية ونعم العبد إنه أواب؟! وم� يح� العقول أنــه خــاض ج�عــة مــن املفرســين مــع إرسائيليــات 

زه عنــه طبيعــة مختلقات مقح�ت يف روايات إسالمية حول هذه الفتنة الداوديــة خوضــا كبــ�ا، تتنــ
  اإلنسان العادي غ� املٔون فضال عن ذلك الرسول العظيم!.

و حتى الروايات التي حاولت تخفيف الوطئة عــن تكلــم األســاط� ســارت معهــا شــوطا أو أشــواطا، 
التصلح للنظر، فكل واحدة من أوصافه العرشة جند صامد يذود  -أساسا -وسحبت معها أرشاطا، وهي
ــا «إّال حكمه �ا حكــم حســب الــدعوى:  -أوال وأخ�ا -هنا عنه هذه الوص�ت! وليس َو ظـَـنَّ داُوُد أَ�َّ

لــو أنهــا  »و أنــاب«الحت�ل أنه خطيئــة »فخر راكعا«من الخطيئة  -إذا -وما تيقن الفتنة ف� تأكد»فَتَنّاهُ 

                                                        
أ رأ�ـ� �ـ�ل ا��ّـ� �ـ� و�ـ�: ان  ا��ـ��م ���ـ��� ا�� ������ �� ا����� �����ده ��ل زرارة وا���� ���� ���� ����   ٤٧ :٤.����� ا�����ن ١

ا����ة ���� ��� ا������ ����� ������؟ ��ل: ���� ����� ���و�� و��� ���� و�� ����� ان ��ز ذ�� ا���� �� ����� �� ��� ���ة 

 ��� ����� ���� و���� و��� ��� ذ���� �����. ا����م ����داود   و�� ��ن ���� ���� �����ن ��

�� ��ه ا��ٓ�� ���ل �� ���� ���� �� ا�� ���س! ��� �� ���� ���� ���ل:  ا����م ����و��� �� ا������ ��ل ��ل ا�� ���س ��ٔ�� ����  

و���� أر��� ��� ���� ���ب ����� وأ������ ������ ا���� �����ن ���ض ا��ٔ��اس ��� ����� ا����ة ���ل ردو�� ��� ���� ا��ٔ��اس 

: ��ب ��� و��� ا���� �����ن ���ض ا��ٔ��اس ا����م ���������� ����� ا��ّ� ���� أر��� ��� ���� ��ٔ�� ��� ا���� ������ ���ل ���  

� ������ ردو�� ��� ��دت ���� ا���� ذات ��م ��ٔ�� أراد ���د ا���و ��� ��ارت ا���� ������ب ���ل ��ٔ�� ا��ّ� �������� ا������

 �� و���� وان أ����ء ا��ّ� �� �����ن و�� ��ٔ��ون ������ ��ٔ��� ������ن ����ون.

ا��ج ا����ا�� �� ا��ٔو�� وا��������� �� ����� وا�� ��دو�� ���� ��� �� ا�� أ�� ��� �� ا����  -٣٠٩: ٥و�� ا��ر ا�����ر 

��: ���� ���� �����ق وا��ٔ���ق ��ل: ��� ����� وأ������ ������! أ��ل: و�� وأ������ �� أ��د�� ��� ا��ّ� ���� وآ�� و��� �� ��

 .ا����م ����������� �����ب ��� ��ّ�ق ��� ا�������� ( 

 ���� �����. و��� ��� ا������ أر�� داود إ���� و���� ا�� ���� و��رت �� ا��أة وو��ت �� ا���.

 !»(ان داود ا���� و�� �����ن �� ا��� ��ور�� ٦ :١أ��ل و�� إ���� ��� 
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ن إذ � يكن خطيئة، سرتا ملا ظنه، وعلّه سرت ألصل الظن دون املظنو  »فََغَفرْنا لَُه ذلَِك «بّعدته عن زلفاه 
فبمجرد ظن الفتنة يزدلف إىل ربه ويئوب! »َو إِنَّ لَُه ِعنَْدنا لَزُلْفى َو ُحْسَن مآٍب «وقد تلمح له تعقيبه 

  ... تنبيهات عىل ضوء هذه اآليات:
إن للملك واأليدي زهوة التبقي وال تذر، فليتحذر عنها كل ذي برص، وحتى داود النبي، فليستغفر  -۱

  عن الزهوات الهاجمة إليه:ربه سرتا 
 اْستَْغِفرُْه إِنَُّه إِذا جاَء نَْرصُ ّهللاِ َو الَْفتُْح َو رَأَيَْت النّاَس يَْدُخلُوَن ِيف ِديِن ّهللاِ أَفْواجاً. فََسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك وَ «

ب� الناس أن يتخىل عىل الحاكم  -۲استغفارا يدفع عن النوازل، الأنه يرفع الكائن الحاصل!  »كاَن تَّواباً 
عن كافة الطوارئ، آفاقية وأنفسية، فال يتأثر بأي مٔور، فال يتبع الهوى فتضله عن سبيل ّهللا، ال! وحتى 

  هوى عقله املستثار بإثارة الهدى ك� يف داود، وليجعل الحق ب� عينيه.
ــا َو «إن حالة االستغفار تتطلب كل خضوع وخنوع، وحتى للذي ظن فتنة دون علم  -۳ ظـَـنَّ داُوُد أَ�َّ

  .»فَتَنّاُه فَاْستَْغَفَر َربَُّه َو َخرَّ راكِعاً َو أَناَب 
و هل الركوع هو الركوع؟ والسجود أفضل منه يف الخضــوع! الركــوع املقابــل للســجود هــو الركــوع، 

يعني مطلق الخضوع، ثم القرائن هــي التــي تقــرر موقفــه، وهنــا  -ك� السجود -ولكن� املطلق منه
  وقال:»ص«سب هو السجود وك� يروى عن الرسول (صىل ّهللا عليه وآله وسلم) انه سجد يف املنا

  .»سجدها داود ونسجدها شكرا«
�َء َو اْألَرَْض َو ما بَيْنَُه� باِطًال ذلَِك ظَنُّ الَِّذيَن كََفــُروا فََويـْـٌل لِلَّــِذيَن كََفــُروا ِمــ َن النـّـاِر َو ما َخلَْقنَا السَّ

)۲۷.(  
ق الباطل هو خلق باطل وهو خالف الحكمة، وأن فرض األع�ل يوم الــدنيا دو�ــا جــزاء، ثــم ألن خل

 »ذلَِك ظَنُّ الَِّذيَن كََفــُروا«الحساب بعد املوت، ذلك ييش إىل بطالن خلق الكون، لذلك ينفيه هنا، وأن 
ارِ  فََويٌْل «باّ� واليوم اآلخر، حيث اإل�ان باّ� يقتيض اإل�ان باليوم اآلخر    .»لِلَِّذيَن كََفرُوا ِمَن النّ

والســ�وات واألرض  -وخلقي باطال -حالكو� باطال »ما َخلَْقَت «ترضب إىل ثالوث البطالن:  »باطال«هنا 
باطال، فبطالن األلوهية الحكيمة ينتج خلقا باطال، وكونا باطال، ويف ذلك إبطال األلوهية، فنكران يوم 

  كان معه رشيك أو رشكاء. الحساب نكران لأللوهية وحتى لو
أَْن يُِحقَّ «بل هو الحق، وخلقه حق، والكون مخلوق بحق، م� يتطلب خليفة يف األرض يحكم بالحق 

  .»الَْحقَّ بَِكلِ�تِِه َو يَْقطََع دابَِر الْكافِِرينَ 
ن ) وربك اعلم �ــ۵۴اعلم بكم ان يشا يرحكم او ان يشا يعذبكم وما ارسلناك عليهم وكيال ( ْ◌(ربكم

 »َربُُّكــْم أَْعلـَـُم بِكُــمْ «) ۵۵ىف الس�وات واالرض ولقد فضلنا بعض النبي� عىل بعض واتينا داود زبــورا)(
إن أنــتم مــن أهلهــا  »إِْن يََشأْ يـَـرَْحْمُكمْ «منكم وممن سواكم، يعلم حارضكم ومستقبلكم وغابركم ف 

بُْكمْ «و أن تجعلهــم مــن  »َو ما أَرَْسلْناَك َعلَيِْهْم َوكِيًال «ا) إن أنتم من اهله (و التظلمون نق� »إِْن يََشأْ يَُعذِّ
  أهل الرحمة أو ترحمهم، ف� عليك إّال البالغ.

ســواه، فهــو الــذي يعلــم  فال توكل عىل من سوى ّهللا إّال عىل ّهللا السواه، وال وكيل عىل عباد ّهللا إّال هللاّ 
م مصاير عباده وكــل أمــورهم بدايــة وحتــى الرس وأخفى، يعلم خائنة األع� وما تخفي الصدور، يعل

�واِت َو اْألَرِْض «النهاية، الفحسب بل:  َو لََقْد «وبعلمه يفضل بعضا عىل بعض  »َو َربَُّك أَْعلَُم ِ�َْن ِيف السَّ
لْنا بَْعَض النَِّبيَِّ� َعىل بَْعٍض  فهــو »بـُـوراً َو آتَيْنــا داُوَد زَ «يف درجاتهم وآياتهم املعجزات ويف كتابــاتهم  »فَضَّ
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  أفضل الكتب الس�وية بعد الخمسة ألويل العزم.
الكتب الفروع لألنبيــاء،  وال يأ� ذكر من سائر ١)۱۰۵) واألنبياء (۱۶۳يأ� ذكر الزبور هنا ويف النساء (

نصا وكتاب نوح تلويحا، وقد يذكر الزبور نصا مع التلويح اىل سائر الوحي  ٢وال من األصول إال االربعة
ك� يف النساء، ويبرشنا البشارة العظمى بوراثة األرض  السالم عليهم�ا فيه الوحي اىل نوح وابراهيم وعيىس  

نبياء، ومن ثم نرى هنا يف مقام تفضيل بعض النبي� عىل بعــض يــأ� نقال عن الزبور بعد الذكر يف األ 
  بنموذج من تلك الن�ذج السامية:

َو آتَيْنا داُودَ َزبُوراً! أ فال يدل هذا املثلث البارع من ذكرى الزبور عىل أهمية كربى له ب� الزبر؟ ترى 
عض األصول؟ أقول: علّه ألنــه الحفــيظ انه مفّضل عىل سائر الزبر الفروع، فل� ذا يفّضل أحيانا عىل ب

عىل ما حرّف من الكتب األصول، ولحد اآلن النجد فيــه تحريفــا وال تجــديفا إال القليــل القليــل، بــ� 
الكث� الكث� من التحريف والتجــديف الــذي حصــل يف ســائر الكتــب املقدســة مــن العهــد العتيــق 

  تعب� وأعطفه ما يأخذ بازمة القلوب.والجديد، مع ما يحوي من املعارف الجمة اإللهية بألطف 
فالزبور إذا مهيمن عىل ما حرّف من الكتب األصول، وسياج صارم ضد كــل تحريــف وتجــديف عــىل 
الكتب األصول، يشمل عىل جملة املعارف التي تشمله الكتب املقدسة، متحلال عن كل دّس وتحريف 

  او مّس وتهريف.
حريف ام ليس فيه ك� نجــد يف الزبــور مــن كتــب العهــد ال نجد ب� الكتب املقدسة ما يقل فيه الت

العتيق ويف إنجيل القديس برنابا الحوارى من كتب العهد الجديد، وه� يشهدان دون تكلف ب�اعة 
الوحي القرآ� وبراعته، وبرائته عن كل دّس، وانه كتــاب الــوحي األخــ�، مهــ� كانــت ســائر الكتــب 

  ذلك بتكلّف أحيانا ودون تكلف أخرى.املقدسة عىل تحرفها تأ� شاهدة عىل 
داود امللك النبي اليذكر يف مقام تفضيله إال كتابه الذي �ثل رسالته الروحية، حيث السلطة الزمنيــة 
ليست فضيلة يف ذاتها، وإ�ا هي فضيلة يف معطياتها أن كانت ذريعة للدعوة اىل ّهللا وتطبيــق رشعــة 

  ح� يتحّدث عن نعله املخصوف الذي كان رقعا كله: السالم عليهّهللا وعىل حد تعب� االمام عيل  
  !.»و هللا لهي أحب إيل من إمرتكم هذه إال أن أقيم به حقا أو أبطل باطال«

                                                        
�َْ�َ� �َ�� ا�ْوَ�ْ��� إِ�� �ُ�ٍح َو ا����ِ���َ� ِ�ْ� َ�ْ�ِ�ِه َو ا�ْوَ�ْ��� إِ�� إِْ��اِ��َ� َو ا١��ِْٕ �ْ���ِط َو ِ���� َو �ِ��َ� َو إِْ���َق َو .(إِ�ّ� ا�ْوَ�ْ��� إِ �َْ�ُ��َب َو ا�ْ�

ِ��ُ�� ِ���ِدَي ١٦٣: ٤( »ا����َب َو ُ���َُ� َو ��ُروَن َو ُ��َْ���َن َو آ�َْ��� داُوَد َز�ُ�راً  �ِْ� ا�ن� اْ���ْرَض �َ ُ��رِ ِ�ْ� َ�ْ�ِ� ا��� ) (َو �ََ�ْ� �ََ�ْ��� ِ�� ا���

 ).١٠٥: ٢١(»ا�ّ���ُِ��نَ 

 
��ل ��ل  ا����م ������ ���ب ��� ا���ا�� �����ده ا�� ��� ا��ّ� �� ���� �� أ��� �� آ���� �� ��� �� أ�� ����   ١٧٥: ٣.��ر ا������ ٢

أ ��ٔ�� أ���  ٓا�� و ���� ا��� ���: ���� �� ر��ل ا��ّ�  ا����م �������  : �� ��� ا��ّ� ���� أ��� ��� و�� أ��م ���، ��ل ٓا�� و ���� ا��� ���ر��ل ا��ّ�  

ام ���ا���؟ ���ل: ان ا��ّ� ���رك و����� ��� أ����ءه ا������� ��� ������� ا������� و����� ��� ���� ا������ وا������� وا���� 

 �.���ي �� �� ��� و���ٔ��� �� و��ك �ٕ�ن ا������� ���ا��� و��ام �����

��ل: ان ا��ّ� ��� او�� ا���م �� ا���� ��� ا��ٔ����ء ������ و�����  ا����م ������ ا���ا�� وا���ا�� �����ده ا�� أ�� ��� ا��ّ�   ٢٥٧و��� 

��ّ�   آ�� و ���� ا��� �������� �� ����� و��� ر��ل ا��ّ�   �� ��� ���� ���� ��� ��و��� ����� آ�� و ���� ا��� ����� �� �����ن و����� ��� ر��ل ا

 أ����� وأ���� ���ن ������� ����.
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أولوا العزم من الرسل فّضلوا عىل من سواهم، ك� فضل البعض مــن أوالء عــىل بعــض، والــبعض مــن 
  عىل كافة النبي� وعىل الخلق أجمع�. آله و عليه هللا صىلهٔواء عىل بعض، وقد فضل محمد  

  
  

  حول داود وسلي�ن (عليه� السالم)
) فَقــاَل ۳۱) إِذْ ُعرَِض َعلَيِْه بِالَْعِيشِّ الّصاِفناُت الِْجياُد (۳۰َو َوَهبْنا لِداُوَد ُسلَيْ�َن نِْعَم الَْعبُْد إِنَُّه أَّواٌب (

ــوِق َو �۳۲ِّ َحتّى تَوارَْت بِالِْحجاِب (إِ�ِّ أَْحبَبُْت ُحبَّ الَْخْ�ِ َعْن ِذكِْر رَ  ) رُدُّوها عََيلَّ فَطَِفَق َمْســحاً بِالسُّ
) قاَل رَبِّ اْغِفْر ِيل َو َهْب ِيل ۳۴) َو لََقْد فَتَنّا ُسلَيْ�َن َو أَلَْقيْنا َعىل كُرِْسيِِّه َجَسداً ثُمَّ أَناَب (۳۳اْألَْعناِق (

يَح تَْجــِري بـِـأَْمرِِه ُرخــاًء َحيـْـُث ۳۵ْن بَْعِدي إِنََّك أَنَْت الَْوّهاُب (ُملْكاً ال يَنْبَِغي ِألََحٍد مِ  ) فََسخَّرْنا لـَـُه الــرِّ
ياِطَ� كُلَّ بَنّاٍء َو َغّواٍص (۳۶أَصاَب ( ) هذا َعطأونا فَاْمنُْن ۳۸) َو آَخِريَن ُمَقرَّنَِ� ِيف اْألَْصفاِد (۳۷) َو الشَّ

َدنا أَيُّوَب إِذْ نادى َربَُّه ۴۰) َو إِنَّ لَُه ِعنَْدنا لَزُلْفى َو ُحْسَن مآٍب (۳۹( أَْو أَْمِسْك بَِغْ�ِ ِحساٍب  ) َو اذْكُْر َعبْ
يْطاُن بِنُْصٍب َو َعذاٍب ( ِنَي الشَّ ) َو َوَهبْنا لـَـُه ۴۲) اْركُْض بِرِْجلَِك هذا ُمْغتََسٌل بارٌِد َو َرشاٌب (۴۱أَ�ِّ َمسَّ

) َو ُخْذ بِيَِدَك ِضْغثاً فَاْرضِْب بِِه َو ال تَْحنـَـْث ۴۳َعُهْم َرْحَمًة ِمنّا َو ِذكْرى ِألُوِيل اْألَلْباِب (أَْهلَُه َو ِمثْلَُهْم مَ 
   ۳۰) َو َوَهبْنا لِداُوَد ُسلَيْ�َن نِْعَم الَْعبُْد إِنَُّه أَّواٌب ۴۴إِنّا َوَجْدناُه صابِراً نِْعَم الَْعبُْد إِنَُّه أَّواٌب (

  ك� داود أواب.»إِنَُّه أَّواٌب «وملاذا؟»نِْعَم الَْعبْدُ «بي امللك هنا وهبة ربانية لداود: سلي�ن الن
الفرية التوراتية واالنجيلية عىل داود وسلي�ن، أنه وليد زنا وبا� املعابــد الوثنيــة  -بعد -فهل تصدق

  .١عىل األتالل لنساءه املرشكات أّما هي من هرطقات جارفة هراء!
، أنه ز� ۲۶ -۳: ۱۱) ويف صموئيل ۶: ۱( »إن داود امللك ولد سلي�ن من التي ألوريا«ففي إنجيل متى: 

  بامرأة أوريا فحبلت منه! وقد مضيا.
  مدنيس الكتاب املقدس، إنه وهبة إلهية المن دعارة، وهو نعم العبد إنه أواب.كّال! يا 
من املعبود ... يجعل من العبد قمة مرموقة من العبادة كأنــه هــو العبــادة نفســها  »نِْعَم الَْعبْدُ «و إن 

ة ) موضعا من القرآن بكل تبجيل وتجليل، هي لغة عرباني۱۷وهو مذكور يف ( »سلي�ن«رغم أنه ملك! 
حيث العبودية هــي الســلم للمعبــود، »نِْعَم الَْعبْدُ «عبارة أخرى عن  -إذا -تعني امليلء من السلم، فهو

  :»ُسلَيْ�َن نِْعَم الَْعبُْد إِنَُّه أَّواٌب «فإذا ميلء منها العبد فهو 
بَّ الَْخْ�ِ َعْن ِذكْــِر َر�ِّ َحتـّـى تـَـوارَْت ) فَقاَل إِ�ِّ أَْحبَبُْت حُ ۳۱إِذْ ُعرَِض َعلَيِْه بِالَْعِيشِّ الّصاِفناُت الِْجياُد (

وِق َو اْألَْعناِق (۳۲بِالِْحجاِب (   ).۳۳) رُدُّوها عََيلَّ فَطَِفَق َمْسحاً بِالسُّ
هي الخيل الصافنة التي تصفن وتصف قدميها عند السكون بكل استقامة ووقار،  »الّصاِفناُت الِْجيادُ «

  وعدت، وهي خيل الجهاد. جياد شديدة الجري ورسيعة إذا جرت

                                                        
���ل: أ�� �����ن ����� و����� ا����ء ا������ت ا����� ��� ا��ّ� �� ������ ���� ����  ٢٦: ١٣و�����  ٨ -١: ١١.�� ا����ك ١

������� ������ ا��ا�� و�������� ������ ������� وا��� ���� �� ر�� ا�� ا����� و�� ��� ������ و������� ���� ����� ��� ��ـ� 

��ل و��ه ����� �� ������ را�� ����ـ���  ��� وا��ة ���� ����� ���ٔو��ن ��� ��ـ� ��ـ� �ـ�ارا �ـ����  ٤٤١ -٤٢٧ا�����ل ... أ

 ���ر�� ��� ا���آن و ا������ ���ٔ��.
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ملك كسلي�ن النبي له سيطرته وسطوته، تعرض له صافناته الجياد ل�كبهــا هــو وجنــوده يف مقاتلــة 
إِ�ِّ أَْحبَبـْـُت «األعداء، فيبتهج منها ابتهاجة دون زهوة وال غفلة وال رعونة، وليست مقالته حينذاك إّال 

جهاد، ف� أحببتها عن شهوة مال أو ج�ل، وال عن كربياء لل -فقط -حب الصافنات الجياد »ُحبَّ الَْخْ�ِ 
الّصــاِفناُت »«َعــْن ِذكـْـِر َر�ِّ َحتّــى تـَـوارَتْ «حــب ناشــئ  »َعْن ِذكِْر َر�ِّ «ودالل، وال عن شهرة ونوال، وا�ا 

  .»بالحجاب« »الِْجيادُ 
، واليختص ذكره فليس سلي�ن يحب شيئا من مال وج�ل إال عن ذكر ربه، العن دافع شهوته ونزوته

لربه بصالته وصيامه وقيامه يف عبادة ربه، بل ويذكره في� هــو رمــز للغفلــة والزهــوة، فــال يبطــر يف 
يرجع إىل ربه في� هو بطبيعته ينىســ ذكــر ربــه! »نِْعَم الَْعبُْد إِنَُّه أَّواٌب «نعمته، وال يعشو عن ذكر ربه 

، الذين حياتهم أوبة إىل ربهم عىل أية حال ويف كل وهذه السنة املجيدة يف ذكر ّهللا هي سنة األواب�
 »الّصــاِفناُت الِْجيــادُ «تجــاوزا، حتــى يحــب الخــ� »عــن«هنا خصوص الصالة وال »ِذكِْر َر�ِّ «مجال، فليس 

تعني الشمس، إذ �  »تَوارَْت بِالِْحجاِب «يستحق كرامة رد الشمس؟ وال  -إذا -تجاوزا عن الصالة، فكيف
  املتوارية يف س�ها بالحجاب.»الّصاِفناُت الِْجيادُ «ا، وإ�ا هي يسبق لها ذكر أبد

رد للشمس، فمن هٔواء الذين يــأمرهم بردهــا لــه حتــى يقيضــ فائتــة الصــالة، أهــم  »رُدُّوها َعَيلَّ «و ال
  أرباب؟ أم عباد أمثاله وهم أقوى منه؟.

وِق َو رُدُّوها «ثم وليس للشمس املردودة املختلقة سوق وأعناق حتى �سحها  َعَيلَّ فَطَِفَق َمْسحاً بِالسُّ
 »َخلِيَفــًة ِيف اْألَرِْض «اىل  »عبــدنا«وال أن املسح قطع وذبح للصافنات إن كل واحــدة منهــا مــن  »اْألَْعناقِ 

إِنـّـا «برهان قاطع المرد له عىل براءة ساحته القدسية قبل رسالته مــ� افــرتي عليــه، فضــال عــ� بعــد 
  !»اْألَرِْض ... َجَعلْناَك َخلِيَفًة ِيف 

و املفرتون هنا يجعلون من النعاج والنعجة امرأة، ومن امرأة زوجة أورياه، إقحامات واتهامات رديئة 
يف صيغة الجمــع تصــوغه  »عبدنا«دنيئة التنسب إىل األوباش األغباش، فضال عن خليفة ّهللا يف األرض! 

كــان أعبــد «: آلـه و عليـه هللا صـىلي عــن الرســول  كأفضل عبد يجمع يف عبوديته بجامع العبادة. وعىل حد املرو 
»البرش

١.  
افة الجهات، دون مــن يعبــد ّهللا عــىل وهي ترمز لجمعية الصفات، تجعل داود عبدا ّ� من ك »نا«ف 

أن يرتكب جر�تي القتل والفحشاء، أم كيف يليق بربنــا أن  »عبدنا«حرف ...! ويا ترى كيف يليق ب 
يصرب عىل شهوة الجنس، فيقيض عىل روح مسلم  يجعله قدوة الصرب ملحمد وهو أّول العابدين، أ قدوه
هل تعني أيدي الجــنس املتخلــف »ذَا اْألَيْدِ «! ثم ومنكوحه لقضاء السعار الحيوا� من شهوة الجنس؟

إِنَُّه «! و»عبدنا«ل� يرتكب تلك الجر�ة النكراء؟ وهي أيدي الرحمة الفائضة الغزيرة التي جعلته حقا 
  كث� الرجوع إىل ّهللا، كيف يناسب أٔوبه هكذا إىل سعار الجنس، رغم توبته؟ »أَّواٌب 

  لتساعده عىل استالب النواميس واألعراض؟ »... إِنّا َسخَّرْنَا الِْجباَل «و هل 
ليملك زوجتــه بكــل حريــة ودنــاءة؟! أم  »أورياه«ل� �لك قتل كب� من قواد جنده  »َشَددْنا ُملَْكهُ «أو 

                                                        
�ـ� و�ـ��): إذا ذ�ـ� داود   -٢٩٧: ٥.ا��ر ا����ـ�ر ١ ا�ـ�ج ا���ـ�ري �ـ� ��ر��ـ� �ـ� أ�ـ� ا�ـ�رداء �ـ�ل �ـ�ن ا���ـ� (�ـ�� ا��ّـ� ���ـ� وآ

 و��ث ��� ��ل: ��ن.ا����م ����
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 »َو فَْصــَل الِْخطــاِب «ليــأ� بخــالف الحكمــة وخــالف العدالــة والخلــق اإلنســانية؟! أم »آتَيْناُه الِْحْكَمةَ «
بهــذه »إِنَّ لـَـُه ِعنـْـَدنا لَُزلْفــى«جعلــو أوريــاه يف مقدمــة املقــاتل� لــ� يقتــل؟! أم ليخاطب جنــده ان ي

إذ آب إىل مــا  »ُحْسَن مــآٍب «التأكيدات األربعة، ل�تكب أنحس الكبائر بحق رجل مسلم مجاهد؟! أم 
. ثــم ويف هــذه البــادرة الهامــة مطلــع ١آب، وخاب ما خاب، �ا افرتي عليه من فتك وقتل وفاحشة؟!

للعائش� نصف الكرة لردها، حيث يبرصونها راجعة بعد غروبها، ومطلع اآلخــرين، ملكــان التــأخر يف 
  ، ويف ذلك إج�ع قاصد ملموس لسكنة األرض كلهم، فكيف يختص نقلة بأشخاص خصوص؟أوقاتها

فهــل إن  »نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليــه ... فقــال إ� أجبــت«و من الناحية األدبية كيف يكون 
بــئس العبــد؟!  -إذا -يتغافــل هــو فح�»نِْعَم الَْعبْدُ «التغافل عن ذكر الرب يف معرض الصافنات يجعله 

  يف تأخ� الصالة فلرتجع الشمس حتى يقضيها؟»نِْعَم الَْعبْدُ «وألنه 
  و كيف يقدم عشيا عرض الصافنات وهو وقت الصالة؟ غفلة عامدة ما لها من عاذرة؟

هراءات خارفة، ومختلقات جارفة أقحمت يف أحاديث اإلسالم، ونحن بعرضها عىل القرآن نرضبها عىل 
َحتـّـى تـَـوارَْت «أنــه كررهــا  »إِ�ِّ أَْحبَبُْت «قد تكون بيانا ملدى قوله  »لِْحجاِب َحتّى تَواَرْت بِا«الحائط! ثم 

حيث التواري ليس ليواري عنه حب الخ� عن  »تَوارَْت بِالِْحجاِب «الأن حب الخ� محدد ب »بِالِْحجاِب 
  ذكر ربه.

لجيــاد �عرشــ الجنــود، قاصــد إىل اســتمرارية ذكــره، ولــ� يتلطــف بالصــافنات ا »رُدُّوها َعــَيلَّ «و عّل 
  للجهاد. -فقط -وليعلموا أن سلي�ن يحب الجياد

تواري الصافنات بحجاب الشمس مع حجاب البعد عن ســلي�ن،  »َحتّى تَوارَْت بِالِْحجاِب «و قد يعني 
وِق َو اْألَْعنا«وأزال اآلخر أدبيا ب  »رُدُّوها َعَيلَّ «فأزال أحد الحجاب� ب  ! ولو كــان »قِ فَطَِفَق َمْسحاً بِالسُّ

طلبا لرد الشمس، فهي كلمة عارية عن كل أســاليب األدب عقيــب تــرك كــل أدب للــرب »رُدُّوها َعَيلَّ «
أم يــأمر جنــود ربــه، »ردوهــا«حيث ترك الصالة، وكأنه متآمر عىل ربه، ويعتــربه ج�عــة مــن جنــوده، 

بة، وأما أن يقول منهورا مســتهرتا والالئق بهذه الحالة الرضاعة البالغة والبكاء، واملبالغة يف إظهار التو
فال يقولها أد� الناس! َو لََقْد فَتَنّا ُسلَيْ�َن َو أَلَْقيْنا عَىل كُرِْســيِِّه  »رُدُّوها َعَيلَّ «متغاضيا عن عظمة الرب 

  ).۳۴َجَسداً ثُمَّ أَناَب (
وهنــاك  »فتنا«وإّال فل� ذا هنا تأش�ة المعة أن عرض الصافنات � تكن فتنة له وابتالء،  »فَتَنّا ُسلَيْ�نَ «
ُد إِنَُّه أَّواٌب. إِذْ ُعرَِض َعلَيْهِ «   ؟»نِْعَم الَْعبْ

  و ترى ما هو الجسد امللقى عىل كرسيه ومّم أناب؟
                                                        

ا����ء ان داود ��م �� ����ه و���� ��� ��� ��� ا���� ��اى �� ��� ا���� ا��أة  : (و ��ن و��٢٦ - ٢: ١١.�� ������ ١

�����. و���� ا���أة ����� ا����� ��ا. ��ٔر�� داود و��ٔل �� ا���أة ���ل وا��: أ ���� ��ه ��� ����� ا����م ا��أة أور�� ا����؟. 

�� ����� �� ر��� ا�� ����� و���� ا���أة ��ٔر��� وأ���ت داود ��ٔر�� داود ر��� وأ���� ����� ا��� ������ ���� و�� ����ة 

 و���� إ�� ����.

اود ��ٔر�� داود ا�� ��آب ���ل: أر�� ا�� أور�� ا���� ... ��ٔ�� أور�� ا��� ... ���ل داود ��ور�� أ�� ��� ا���م، و��ا أ���� ... ود��ه د

ا����ا أور�� �� و�� ا���ب ا�����ة وار���ا �� ورا�� ����ب و���ت  ��ٔ�� ا���� و��ب وا���ه و�� ا����ح ��� داود ا�� ��آب:

 ... ���� أور�� ���� ... ���� ���� ا��أة أور�� ا�� �� ��ت ر����
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  هل هو جسد سلي�ن نفسه ح� مرض لحد كأنه جسد الروح له؟
دون ضــم� يرجــع »يناو ألق«و صحيح التعب� عن املرض هو املرض، دون الجسد الرصيح يف ميت! ثم 

منكرا دون جسده، ثالثة دالة عىل أنه غ� سلي�ن نفسه! أم إنه الشيطان امللقى عــىل »جسدا«إليه، و
؟ فكذلك األمر، وألنه حّي غ� مريض، وإلقاء الشــيطان عــىل كــريس الحكــم ١كرسيه يحكم بديله أياما

اسرتضعه املــزن خوفــا مــن بــأس الشــياط�، «ان الرسايل إلغاء للحكم الرسايل! أو أنه جسد صبي له ك
»فألقاه هللا عىل كرسيه جسدا تنبيها عىل أن الحذر الينفع من القدر

  ؟٢
كــ�  -و لو أن للشياط� مقدرة عىل قتله لقتلوا مسرتضع املزن والسحاب! وكيف يخافهم وال مميــت

إال هللا! أو أنه ولد له من واحدة من السبع� امرأة جاءت بشق ولد، رغم ما هواه أن يــٔوى  -حييالم
؟ وقد يجــوز ولــ� اليقــول ليشــء إ� ٣بسبع� ولد يرضبون بالسيف يف سبيل هللا و� يقل إن شاء هللا

فاعل ذلك غدا إال أن يشاء هللا! ومه� يكن من يشء فليس الجسد امللقى عىل كرسيه من شأنه حتى 
  .يكون شائنا فيه فيستغفر وينيب، فإ�ا له صلة بشأن منه، فتنة له يف غ� محظور وال مشكور

فاالبتالءات مختلفة حسب مختلف املبتل�، فك� أن منها جزاء �ا عمل من سوء تنبيها وتخفيفا عن 
جزاء، كذلك منه ما يبتىل بها عباد ّهللا الصالحون ول� يزدادوا من ربهم زلفــى، فــان أفضــل األعــ�ل 

) كــذلك ۱۲۴:) ۲( »اَل إِ�ِّ جاِعلَُك لِلنـّـاِس إِمامــاً ...َو إِِذ ابْتَىل إِبْراِهيَم َربُُّه بَِكلِ�ٍت فَأََ�َُّهنَّ ق«أحمزها، 
فئواه سٔوه  »َهْب ِيل ُملْكاً ال يَنْبَِغي ِألََحٍد ِمْن بَْعِدي ...«يبتيل سلي�ن بفتنة، فيسأله تعاىل بعد نجاحه 

  .»فسخرنا ...«
عــرض الصــافنات  أ تراه ألنه عىص ربه يطلب منه ذلــك امللــك القمــة، بــديل التوبــة؟ وكــ� قــالوه يف

ف� فزع من ذلك الجسد  »أَلَْقيْنا َعىل كُرِْسيِِّه َجَسداً «ح� ترك إن شاء ّهللا، وح� »فَتَنّا ُسلَيْ�نَ «الجياد؟! 
من ترك املشكور هنا: إن شــاء ّهللا، ومــن أن  »فَاْستَْغَفَر َربَّهُ «الذي عكس هواه يف سبيل ّهللا، فل� نجح 

  إىل ربه يف استيهاب امللك القمة. »أَناَب ثُمَّ «يعرتضه أي محظور، 
؟ ألن حسنات األبــرار ســيئات -إن صح الحديث أن ترك إنشاء هللاّ  -و ملاذا االستغفار من ترك املشكور

                                                        
ا��ج ا�� ���� �� ا�� ���س �� ا��ٓ�� ��ل: ا���� ا�����ن ا��ي ��ن د�� �����ن ا��� ����� ����� �� ا����  - ٣١٣: ٥.ا��ر ا����ر ١

�ن ��� �����ن �� ����� و��ن ا�� ا���� ���ا، وا��ج ا�� ���� �� ا���ي ان ا�����ن ��� ��� ��� ����� أر���� ���� و�

 ... أ��ل وا��� ��ا�� ���اء ��اء!

 
.ا������ روى ان ا��� وا������� ��� و�� ������ن ا�� ��ل ����� ���� ان ��ش �� و�� ������ ��� �ـ� ����ـ� �ـ� أ��ـ� �ـ� ا���ـ�ء ٢

ا���ن و�� ا����ب ��� ���� ا�� و�� و�� ��� ����� ���� ������ ��� ان ا���ر �� ���� �ـ� ا��ـ�ر ���� ��������  ا����م ���������  

 .ا����م ����وا��� ���� ��� ���� �� ا������� و�� ا���وي �� أ�� ��� ا���  

 
ا��أة ��  روى �� ا���� ��� ا��� ���� وآ�� و��� ا�� ��ل ��ل �����ن ��ٔ���� ا����� ��� ����� -٢٠٨: ٢٦.����� ا���� ا��ازي ٣

وا��ة ��ٔ�� ���رس ����� �� ���� ا��� و�� ��� ان ��ء ا��� ���ف ����� ��� ���� ا�� ا��أة وا��ة ��ءت ��� ر�� ���ء �� ��� 

����� ���� �� ���ه �� ا��ي ���� ���ه �� ��ل: ان ��ء ا��� ����� ���� �� ���� ا��� ������ أ����ن ���� ����: و��� ���� 

 �ري �� ����� ������ ��� (��� ا��ّ� ���� وآ�� و���)....أ���� ا���
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  املقرب�!.
و قد يلمح استيهابه ربه ملكا الينبغي ألحد من بعده أن الجسد امللقى عىل كرســيه كــان مــن يرجــو 

  ابتيل �وته استبدل به ما هو خ�:سلي�ن أن يرثه ملكه، فل� 
  ).۳۵قاَل َربِّ اْغِفْر ِيل َو َهْب ِيل ُملْكاً ال يَنْبَِغي ِألََحٍد ِمْن بَْعِدي إِنََّك أَنَْت الَْوّهاُب (

أ تراه يبخل يف ذلك االستيهاب اإلستيعاب، فيتطلب ملكا الينبغي حتى لخاتم األنبياء روحيا، ومن ثم 
  وروحيا وهو يصفه� عىل البدل كأفضل محبوب ك� يف النص العربا� التايل: لخاتم األوصياء زمنيا

  ).۱۶: ۵كو ممتقيم وكولو محمديم زه دودي وزه رعي بنت يرشاالم (نشيد اإلنشاد: 
وذلــك بعــد مــا يصــف محبوبــه »فمه حلو وكله محمد هذا محبو� وهذا نارصي يا بنــات أروشــليم«

له أن يفّضل ملكه عىل محبوبــه الوحيــد؟ كــ� وأن أبــاه داود  بأوصاف فائقة يف آيات سابقة، فكيف
  .١بعدة مواصفات يف ترصيحات تحيد عمن سواه! السالم عليهيصف القائم املهدي  

ال لصقا أم طو  »من بعدي«قد اليعني أثره له عىل من يا� بعده طول الزمن وحتى يف آخر الزمن، بل 
يعم البعد القريب والبعد الغريب، ونحن نبّعد البعيد »من بعدي«الرسالة اإلرسائيلية وقد حصل، فان 

  .السالم عليهذودا للبخل عن ساحة سلي�ن، وتأش�ا منه وأبيه يف امللك العاملي األخ� للقائم املهدي  
»واختيار الناسمأخوذا بالغلبة والجور «أم يعني ملكا الينبغي ألحد من امللوك بعدي 

وقد حصل فعال  ٢
 آلـه و عليـه هللا صـىلعىل ذلك امللك، ف� ملك أحد بعده ولن �لك زمنيا ك� ملك، وأما روحيا فاملسيح ومحمد  

  أكمل منه. لهآ  و عليه هللا صىلأفضل منه، وأما زمنيا وروحيا معا؟ فالقائم من آل محمد  
ب� صالحي امللوك وك� هو واقع، فلم يأت حتى اآلن ملك �لك طول  ٣يف طول مكوثه »ملكا«أم يعني 

                                                        
 .»ر��ل ا�ٕ����م �� ا���� ا����و��«.را�� ١

 
أ ���ز ان ���ن ��� ا��ّ�  ا����م ����ا�� ������ ���� �� ��� �� ����� ��ل ��� ���� ا���� ���� �� ����   - ٤٨: ٤.����� ا�����ن ٢

�َ��ٍ « ا����م ������ و�� �����؟ ���ل: �� ���� ��: ��ل �����ن   �� و��� و����ه؟  »ِ�ْ� َ�ْ�ِ�ي َرب� اْ�ِ�ْ� �ِ� َو َ�ْ� �ِ� ُ��ْ��ً �� َ�ْ�َ�ِ�� �ِ�

���ل: ا���� ����ن، ��� ��ٔ��ذ ������� وا���ر وا����ر ا���س و��� ��ٔ��ذ �� ��� ا��ّ� ���رك و����� ���� ا��ا��� و��� ����ت 

��� ا��ّ� �� ... وذي ا������ ���ل �����ن: �� �� ���� �� ����� ��ٔ�� �� ���ي ان ���ل ا�� ��ٔ��ذ ������� وا���ر وا����ر ا���س �

� ���� ا���س �� و��� و���ه ان ���� �� ���� ��� ا����ك ا�����ر�� �� ��� ا���س وا������� ������� وا���ر ��ل ���� �� ��ل ر��ل ا��ّ 

����� و��ء ا���ل : ����� و���ن: أ����� �� ��ن أ���� ا����م ������� ا��ّ� ���� وآ�� و��� ر�� ا��ّ� ا�� �����ن �� ��ن أ����، ���ل  

�� �� ���، وا���� ا��ٓ�� ���ل: �� ��ن أ���� ان أراد �� ���� ا��� ا����ل �� ��ل: �� وا��ّ� أو���� �� او�� �����ن و��� �� �� �����ن و

ا��ّ� ����  �� ا�� �� ا������� ��ل ا��ّ� �� ��� �����ن: ��ا ���ء�� ����� او ا��� ���� ���ب و��ل �� و�� �� ��� ���� (���

 وآ�� و���): �� آ���� ا����ل ���وه و�� ����� ��� ������ا.

 
ا��ج ا����� �� ا�����رك �� ��� �� ��� �� ���� ��ل ���� �� ��� وا�� ���� ���� ز���ا ان  -٣١٣: ٥.ا��ر ا�����ر ٣

ل: �� ���� ��� �� ا�� ��ٔل ر�� ان ���� ���� ��ل ����� أ�� �� أ��� �� ��� �� ا���� ��� ا��ّ� ���� وآ�� و��� �� ا����م ���������ن  

��� ��� ���� �� ��� ���� ا���� (��� ا��ّ� ���� وآ�� و���) �� ا���� �� أ���، أ��ل �� ���� ���� ��� ���� (��� ا��ّ� ���� وآ�� 

 و���).
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  ملكه.
ح كل معنى صالحا لذلك االستيهاب القمة، والقــرآن حــ�ل ذو و عّل مثلث املعنى هو املعني إذ يصل

وجوه فاحملوه عىل أحسن الوجوه، والجمع ب� الوجــوه الحســنة هــو أحســن الوجــوه! وقــد يخــرج 
ه هللا صىلواملهدي من آل محمد  آله و عليه هللا صىلاملسيح ومحمد   امللوك بعده،  -فقط -حيث يعني»ألحد«عن آلـه و علـي

  نوا ملوكا مه� يكون لثالثهم سلطة فوق كافة السلطات الروحية والزمنية.وهٔواء � يكو 
يعيش عيشة الفقراء فال يقال عنــه: أحــد مــن امللــوك، وســلي�ن النبــي عــاش  السـالم عليهفالقائم املهدي  

النبيــ�  يعم امللوك من غــ�»ُملْكاً ال يَنْبَِغي ِألََحدٍ «كأفضل عيشة امللوك مه� � �لكه زهوة امللوك! ف 
حيث الينبغي لهم ملك النبوة مه� كــانوا عــدوال، والنبيــ� غــ� امللــوك إذ � يعطــوا ملكــا إىل نبــوة، 
واإلمام املهدي الذي أو� أقوى قوة روحية وزمنية ليس يف عداد امللوك وال النبي�، فال ينبغي أن يقال 

  له: ملك، ألنه فوق امللوك، وأن عيشته عيشة أفقر الفقراء.
يَح تَْجِري بِأَْمرِِه ُرخاًء َحيُْث أَصاَب (فَسَ    ).۳۶خَّرْنا لَُه الرِّ

طرف من ملكه الذي الينبغي ألحد أن سخّرت له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، فهو إذا راكب 
  .١الريح يسوقها ك� يسوق ركاب الطائرات

ها َشــْهٌر َو َرواُحهــا «) وهــي ۸۱:) ۲۱( »عاِصَفًة تَْجِري بِأَْمرِِه إِىل اْألَرِْض الَّتِي باَركْنا ِفيهــا«ريح إنها  ُغــُدوُّ
  ).۱۳: ۳۴( »َشْهرٌ 

هناك؟ كّال! فإن رخاء حــال جريانهــا بــأمره أّال تستصــعب مطاوعــة  »عاصفة«هنا  »رخاء«أ ترى التنايف 
ء، أنها تجري رسيعة تعصف، ولكنها عصفة الرخاء كــأن الحــراك أمره، ثم وقد يتجمع العصف والرخا

  لها، رغم أن االضطراب وشديد الحراك من خلفيات الرسعة.
ك�  »تَْجرِي بِأَْمرِهِ «فالريح العاصفة الرخاء كانت له مركبة فضائية التشعره بحراك رغم رسعتها الهائلة! 

  . »َحيُْث أَصاَب «سخر ّهللا 
  

  حول داود وسلي�ن
ِمِهــْم شــاِهِديَن  وَ   ۷۸داُوَد َو ُسلَيْ�َن إِذْ يَْحُكــ�ِن ِيف الَْحــرِْث إِذْ نََفَشــْت فِيــِه َغــنَُم الَْقــْوِم َو كُنـّـا لُِحكْ

رْنا َمَع داُوَد الِْجباَل يَُسبِّْحَن َو الطَّــْ�َ َو  فــاِعلَِ� كُنـّـا فََفهَّْمناها ُسلَيْ�َن َو كُال� آتَيْنا ُحكْ�ً َو ِعلْ�ً َو َسخَّ
۷۹.  

الحكم هنا هو القضاء فصال لخصومة يف قضية واقعة، الالحكم الرشعي العام من الرشعة اإللهية، فان 
تفهمه من لزامات الرسالة، وذلك الحكم املختلف فيه ب� داود وسلي�ن كان مرسحا لالمتحــان دون 

رْنا َمَع داُوَد الِْجباَل ..«عىل سواء، بل  »�ً َو كُال� آتَيْنا ُحْك�ً َو ِعلْ «امتهان لداود، واحرتام لسلي�ن    .»َو َسخَّ
إّ�ا ذلك ل� يثبت داود ويعلم معه العاملون انه خاطئ يف حكم خاص لوال تفهيم من ّهللا، فضال عن 

  حكم اإلمامة الرسالية وهو عامة الرشعة اإللهية.
املطلق يف بني إرسائيل، وقد جعله ّهللا خليفــة ألنه كان امللك النبي والحاكم  -السـالم عليهو يبدو ان داود  

                                                        
 .را�� ��رة ���ٔ �� ا�����ن ��� �����ا ����� ��ٓ�� ا����.١
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يبدو أنــه لــذلك  -)۲۶: ۳۸( »يا داُوُد إِنّا َجَعلْناَك َخلِيَفًة ِيف اْألَرِْض فَاْحُكْم بَْ�َ النّاِس بِالَْحقِّ «يف األرض: 
من داود، إظهارا فأبدى ما فّهمه ربه وطبعا بإذن  »فََفهَّْمناها ُسلَيْ�نَ «كان هو املسٔول يف تلك املنازعة. 

! وهل »َو كُال� آتَيْنا ُحْك�ً َو ِعلْ�ً «. ١للقصور الذا� للمرسل� لوال الوحي، وألهلية سلي�ن للخالفة بعده
ان داود حكم قبل ان يفّهمه ّهللا؟ وذلك خالف حكم ّهللا والحكمة الرسالية وال سي� عنــد االخــتالف 

  ب� حاكم� رسالي�!.
يف  ٢دليل انه� كانا يتشاوران ويتناظران »إذ حك�«دون  »إذ يحك�ن«وال اشارة هنا انه حكم، بل  كّال!

ثم الحاك�ن املتفقان فضال عن املختلف� ليسا ليحك� يف قضية واحــدة، وال ســي� إذا  حكم القضية،
؟ فكل يرتــإي رأيــا يف »كيف الحكم«كان أحده� الحاكم األصل والثا� هو الفرع، اللهم إّال تشاورا يف 

  نقاش بينه�، حتى تنتج الشورى حك� واحدا.
  بيه داود كان محتارا يف الحكم خاطئا لوال تفهيمه.دليل انه كأ  »فََفهَّْمناها ُسلَيْ�نَ «ثم 
وإّال فحــق  »فََفهَّْمناهــا ُســلَيْ�نَ «قد تعني احكام املرسل� ككّل، ولــذلك  »َو كُنّا لُِحْكِمِهْم شاِهِدينَ «ثم 

»كنا لحكمهــ� شــاهدين«الصيغة 
لحكمــه، والشــهادة هــي الحضــور علميــا وتعليميــا  -وبــاحرى -ام ٣

                                                        
��ل: ان ا������ ��� �� ا��ّ� �� و�� ����د ����ل ����� ��� ��ٕ���م  ا����م ������ ا����� ���� �� أ�� ��� ا��ّ�   ١٣٢: ١٤.ا����ر ١

ان ا��� و��� �� أ���، ���� �� ��� �� ���� ان  ا����م ������� او�� ا�� داود  ان ��و��� �� ا��ي ���ن �� ���ه، ان ا��ّ� ���رك و��

و��ن ��� ���� ���� داود  ا����م ����أو��د ��ة و���� ���م ���� ا�� ��� داود   ا����م ������ ا��� ���� إ�� و�� و�ّ� �� ا��� و��ن ��اود  

��ه ا���� ���ل ���: ان ا��ّ� �� و�� او�� ا�� ��ٔ���� ان ا��� و��� �� ا��� ����� �� ا��أ��: ����� ا���، ��ل: ذاك  ����� ��� أ

أر��، و��ن ا����� �� ��� ا��ّ� ا�����م ���ه ا�� �����ن، ��ٔو�� ا��ّ� ���رك و����� ا�� داود ان ا��� و��ك ��� ��� ���ه ا����� 

�ن ��ل �����ن: �� ���� ا���م ��� د��� ��� ��ا ا���� ��ٔ��ب ��� و��� �� ���ك ���� داود و��ه ���� ان ا���� ا����

����؟ ��ل: د���� ����، ��ل: �� ���� ���� �� ���� ا���� ��ٔو��د ���� وأ��ا��� �� ���� ��ا �� ��ل �� داود ���� �� ��� 

م �� ���� �� أ��� وا��� أ�� ���� ����ب ا���� و�� ��م ذ�� ����ء ��� إ��ا��� ���ن ��� ا���م ���� ا����؟ ���ل �����ن: ان ا���

� و�� ���� �� ���� ��ٔو�� ا��ّ� �� و�� ا�� داود ان ا����ء �� ��ه ا����� �� ��� �����ن ��، �� داود أردت ا��ا وأرد�� ا��ا ���ه ���

ا��ّ� �� و�� و�����، و���� ا��ٔو���ء  داود ��� ا��أ�� ��ل: أرد�� ا��ا وأراد ا��ّ� ���ه و�� ��� ا�� �� أراد ا��ّ� �� و�� ��� ر���� ��ٔ��

 ��� ��� ان ����وا ���ا ا��ٔ�� ����وزون ����� ا�� ���ه.

 
ْ����� ُ��َْ���نَ «�� ا��ٓ�� ��ل: �� �����، ا��� ���� ������ان  ا����م ����.ا����ر �� أ�� ����  ٢ ، و�� ا����� ����ه ا����� �� »�ََ���

 ���� �� زرارة ����.

 
� �� ا�� ����ن �� أ�� ���� �� أ�� ��� ا��ّ�  �� ����� ا���� �� ا��ٓ�� ����� أ�� �� ��� ا��ّ� �� ��� - ١٤١: ١٤.ا����ر ٣

��ل: ��ن �� ��� إ��ا��� ر�� ��ن �� ��م و���� ��� ��� ���� آ�� ������ و����� وأ����� ���ء ���� ا���م ا�� داود  ا����م ����

��� ا��� ���ل �����ن: ان ���� ا���� اذ��� ا�� �����ن ����� ������ �� ا����م ����������ى ��� ���� ا���� ���ل داود   ا����م ����

أ��� ا��ٔ�� وا���ع ���� ���� ا���� ان ���� ا�� ���� ا���م ا���� و�� �� �����، وان ���� ذ��� �����ع و�� ���� ����ٔ�� 

� ���ه و�� ������ �� و�� ا����م �������� ���� و���� ا�� ���� ا���م و��ن ��ا ��� داود وا��� أراد ان ���ف ��� إ��ا��� ان �����ن  

 ا���� و�� ا���� ������ ���ل: و��� ������� ������.
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ْمناها ُسلَيْ�نَ «   قبل ان يحكم أحده�.»فََفهَّ
، أن عني وحده كان خالف الفصيح والصحيح -الواحد، حاكم� ومحكوم عليهم، ولكنه »لحكمهم«ام و

  والجمع اجمع وأجمل.
إذ � يكن الحكم بالحق يف  »فَاْحُكْم بَْ�َ النّاِس بِالَْحقِّ «بغ� الحق خالفا ألمر ّهللا  -إذا -فلم يحكم داود

  إّال بتفهيم ّهللا وقد فهمه سلي�ن دونه للمصلحة. -إذا -السنة الداودية إال بالواقع املطلق، وليس
وال  ١بخالف الحق الذي فهّمه سلي�ن، هي مأّولــة ام خــالف الحــقو الروايات الواردة ان داود حكم 

فرضيا  »يْ�نَ فََفهَّْمناها ُسلَ «يصّدق من سواها إّال ما يصدقه القرآن انه� كانا يحك�ن تشاورا غ� بات 
به حك�، دون ان يكون هناك نسخ فانه خالف النص، وان النسخ ليس إّال يف رشعة لويل عزم و� يكن 

  .٢سلي�ن صاحب رشعة مستقلة
و عىل الجملة فالقصد من ذلك التفهيم يف ذلك التحكيم للرسول الفرع أمــام الرســول اإلمــام األصــل 

الــذا�  ليس تحطيم ساحته واملس من كرامته تقد�ا للمفضول عىل الفاضل، وا�ا هو لبيان القصــور
حتى للمرسل� حتى اليزعم زاعم انهم عىل يشء من عند أنفسهم، او انهم مخّولــون فــي� يحكمــون، 

قاصــدة مــع  -ان صح التعبــ� -بل هو فيض قديس إلهي مستمر مع الرساالت، وليست هذه الفلتات
  .»لَْو ال أَْن َرأى بُرْهاَن َربِّهِ «املعصوم�، إّال بيانا عن ذاتياتهم 

  رْنا َمَع داُوَد الِْجباَل يَُسبِّْحَن َو الطَّْ�َ َو كُنّا فاِعلَِ�.َو َسخَّ 
ــلْنا «اجل وان داود هو النبي املفضل يف بني إرسائيل بعد موىس واملسيح فان له� شأنه�:  َو لََقــْد فَضَّ

ِ� َمَعــُه َو ) (َو لََقْد آتَيْ ۵۵: ۱۷(»بَْعَض النَِّبيَِّ� َعىل بَْعٍض َو آتَيْنا داُوَد َزبُوراً  نا داُوَد ِمنّا فَْضًال يا ِجبــاُل أَوِّ
ْمناها ُسلَيْ�نَ « -إذا -) فليس۱۰: ۳۴(»الطَّْ�َ َو أَلَنّا لَُه الَْحِديدَ  اخرتاما لداود واحرتاما لسلي�ن، بل  »فََفهَّ

  هي حكمة بالغة إلهية ولطف خفي بأمر جيل مه� كان ظاهره إمرا.
ِ� َمَعهُ  يا«و من تسخ� الجبال معه  أوبة منها تتبع أوبته ك� يسمعها وكذلك الط�، ولــيس  »ِجباُل أَوِّ

  يف سلسلة الرساالت �ختلف الجلوات.»َو كُنّا فاِعلِ�َ «ذلك بدعا منا لخصوص داود، بل 
و قد عرف داود �زام�ه الرنانة الحنانة، تسابيح ّ� يرتلهــا بصــوته الحنــ� الحــزين، فتتجــاوب معــه 

                                                        
�� ��ه ا��ٓ�� ��ل: ��ن  ا����م ����.ا����ر �� ا����� ����ه ا����� �� ا����ء �� ا��� �� ��� ا����� ��ل ��ٔ�� أ�� ا����  ١
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  والط�، وكأ�ا الكون كله فرقة مرتلة عازفة مسبحة معه بجالل ّهللا وحمده.الجبال 
ٍء إِّال يَُسبُِّح بَِحْمِدِه َو لِكْن ال تَْفَقُهــوَن تَْســِبيَحُهمْ «صحيح انه  ) إال أن داود فّقــه ۴۴: ۱۷(»َو إِْن ِمْن َيشْ

والطــ� مثــل الحيــوان  تسبيحهم بل وكان يسمعهم كيف يسبحون ربهم، فالجبال هنا مثل الجوامد،
وبينه� النباتات، فعلّه فّقه منطق كل يشء، ام ما حوله من الجبال والط� دمجا للجــ�د يف الحيــوان 

  اىل تسبيحه!.
تلمح بــأّن ذلــك »و علّمناه«). ۸۰َو َعلَّْمناُه َصنَْعَة لَبُوٍس لَكُْم لِتُْحِصنَُكْم ِمْن بَأِْسُكْم فََهْل أَنْتُْم شاكِرُوَن (

لم املعلّم بادئ من داود، فلم يكن يصنع قبله لبوس، وهذا يلمح انه الدرع واملغفر ام وســائر مــا الع
ما يبالغ يف لبس اإلنسان حالة البأس، وهو  »لباس«مبالغة »لبوس«يلبس لخصوص البأس إحصانا منه، و

... َو أَلَنّا لـَـُه «اسباب معّودة  إالنة دون »َو أَلَنّا لَُه الَْحِديدَ «الحرب، وم� عبّد له علمها وصنعه بسهولة 
  الَْحِديَد.

) والسابغة هي الــدرع ۱۱: ۳۴(»ان اعمل سابغات وقدر يف الرسد واعملوا صالحا ا� �ا تعملون بص�
اللبــوس املقــّدر املرســود، ام واملغفــر »لتحصــنكم«التام، وتقدير الرسد هو نضج الحديد فنسج الدرع 

�ــا  السالم عليهذلك اإلحصان اإلحسان إليكم منذ داود   »َهْل أَنْتُْم شاكِرُونَ فَ «حربا  »من بأسكم«وعلّه أحرى 
يف هذه الصفة من تطّورات حيث الحضارة البرشية سائرة يف طريقها اىل التقــدم خطــوة خطــوة وراء 
الكشوف املتجددة يوما فيوما دون قفزة وال طفرة، ولكن صــنعة لبــوس لكــم بإالنــة الحديــد وعمــل 

  كانت قفزة وطفرة تخرتق العادة املألوفة.السابغات 
ٍء عالِِمَ�  يَح عاِصَفًة تَْجِري بِأَْمرِِه إِىل اْألَرِْض الَّتِي باَركْنا ِفيها َو كُنّا بُِكلِّ َيشْ   .۸۱َو لُِسلَيْ�َن الرِّ

يَح ُغُدوُّها َشهٌْر َو َرواُحها َشهٌْر ..«   )۱۲: ۳۴( »َو لُِسلَيْ�َن الرِّ
أَ « )، والريح منصوب حيث هو معطوف عىل مفعول التســخ� ۳۶: ۳۸( »ْمرِِه ُرخاًء َحيُْث أَصاَب تَْجِري بِ
  .»و سخرنا لسلي�ن الريح ..«

ريح عاصفة غدوها شهر ورواحها شهر، تجري بامره رخاء حيث أصــاب، اىل األرض التــي باركنــا فيهــا 
ٍء عــالِِم�َ «من قبل ومن بعد ويف ذلك الذي علمناه وسخرناه  »(و كنا ١وسواها حيث أصاب . »بُِكــلِّ َيشْ

ياِطِ� َمْن يَُغوُصوَن ...«وليس فقط تسخ�ا ملن اليعقل وليس له اختيار، بل وسخرنا له    :»ِمَن الشَّ
ياِطِ� َمْن يَُغوُصوَن لَُه َو يَْعَملُ    .۸۲وَن َعَمًال ُدوَن ذلَِك َو كُنّا لَهُْم حاِفِظَ� َو ِمَن الشَّ

ياِط�ِ « يف البحر الستخراج »َمْن يَُغوُصوَن لَهُ «وهم بعضهم الذين استخدمهم لشاقة األع�ل  »َو ِمَن الشَّ
ثِيــَل َو ِجفــاٍن يَْعَملـُـوَن لـَـُه مــا يَشــاُء ِمــْن َمحاِريــَب َو َ�ا«حيث »َو يَْعَملُوَن َعَمًال ُدوَن ذلَِك «متاع منه 

الشــياط� »َو كُنـّـا لَهُــمْ «) ام ودون ذلــك م�نعلمــه وّهللا يعلمــه ۳۴:۱۳(»كَالَْجواِب َو قـُـُدوٍر راِســياٍت ..
عن شيطناتهم وتخلفاتهم يف اع�لهم لسلي�ن، حفظا عــن الهــرب وأي إفســاد  »حافظ�«العامل� له 

  وجرب، لصالح الخدمة السلي�نية.
... َو ِمَن الِْجنِّ َمْن يَْعَمُل بَْ�َ يََديِْه بِإِْذِن «تعم شياط� الجن واالنس، وقد الينافيه و عّل الشياط� هنا 

ِع�ِ. يَْعَملُوَن لَُه مــا يَشــاُء ... ) فالشــياط� ۳۴:۱۳(»َربِِّه َو َمْن يَِزْغ ِمنْهُْم َعْن أَْمرِنا نُِذقُْه ِمْن َعذاِب السَّ
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جــن واالنــس، والجــن نــص يف الجــن ظــاهر يف كفــارهم وســواهم، نص يف الكفار ظاهر يف شياط� ال
والنصان متوافقان يف شياط� الجن، فهم القدر املعلوم من ع�له، ثــم يخــرج مٔونــوا الجــن واالنــس، 

  ويبقى شياط� االنس يف الظاهر االول، وال ينافيه نص الجن لعدم الحرص.
بيال لكان ذلك سلي�ن بن داود الــذي ســخر لــه و لو ان أحدا يجد اىل البقاء سل� او لدفع املوت س«

ملك الجن واالنس مع النبوة وعظيم الزلفة فل� استوىف طعمته واســتكمل مدتــه رمتــه قيســ الفنــاء 
»بنبال املوت وأصبحت الديار منه خالية واملساكن معطلة، ورثها آخرون

١.  
ِ� َمَعُه َو الطَّْ�َ َو أَلَنّا لَُه الَْحِديَد (َو لََقْد آتَيْنا داُوَد ِمنّا فَضْ  ْر ۱۰الً يا ِجباُل أَوِّ ) أَِن اْعَمْل سابِغاٍت َو قَدِّ

ِْد َو اْعَملُوا صالِحاً إِ�ِّ ِ�ا تَْعَملُوَن بَِصٌ� ( يَح ُغُدوُّها َشْهٌر َو َرواُحهــا َشــْهٌر َو ۱۱ِيف الرسَّ ) َو لُِسلَيْ�َن الرِّ
ْغ ِمنُْهْم َعــْن أَْمرِنــا نُذِ أََسلْنا لَ  قـْـُه ِمــْن ُه َعْ�َ الِْقطِْر َو ِمَن الِْجنِّ َمْن يَْعَمُل بَْ�َ يََديِْه بِإِذِْن َربِِّه َو َمْن يَِز

ِع�ِ ( ) يَْعَملُوَن لَُه ما يَشاُء ِمْن َمحاِريَب َو َ�اثِيــَل َو ِجفــاٍن كـَـالَْجواِب َو قـُـُدوٍر راِســياٍت ۱۲َعذاِب السَّ
كُوُر ( ) فَلَّ� قََضيْنا َعلَيِْه الَْمْوَت ما َدلَُّهْم عَىل َمْوتِِه إِالّ ۱۳اْعَملُوا آَل داُوَد ُشْكراً َو قَلِيٌل ِمْن ِعباِدَي الشَّ

لَِبثُوا ِيف الَْعذاِب الُْمِهِ�  َدابَُّة اْألَرِْض تَأْكُُل ِمنَْسأَتَُه فَلَّ� َخرَّ تَبَيَّنَِت الِْجنُّ أَْن لَْو كانُوا يَْعلَُموَن الَْغيَْب ما
)۱۴(  

�ا آتاه� من فضل يخرق العادة الجارية يف  عليه�السالممرسح من مسارح النبي� امللك� داود وسلي�ن  
 »آتَيْنا داُودَ ِمنـّـا فَْضــًال «تخصه بفضل له خاص، فالفضل كله منه ويكفيه:  »ِمنّا فَْضًال «الكون هنا لداود 

ي له خاص الفضل، وعلّه هنا النبــوة وامللــك وتأويــب الجبــال والطــ� معــه وتليــ� تصطف»منا«ولكن 
الحديد، ويا له من فضل جامع عقيم النظ� اللهم اال لألخص� من السابق� وهم اهل بيت الرســالة 
املحمدية، ثم االربعة اآلخرون من اوىل العزم الذين دارت عليهم الرحى، وقد تشــهد ملثلــث الفضــل 

  كُال� آتَيْنا ُحكْ�ً َو ِعلْ�ً َو َسخَّرْنا َمَع داُوَد الِْجباَل .. هذا: وَ 
  ).۸۰: ۲۱َو َعلَّْمناُه َصنَْعَة لَبُوٍس لَُكْم ... (

فقد بلغ فضل ّهللا لداود مبلغا من التجــرد والشــفافية يف تســابيحه أن انزاحــت الحجــب بينــه وبــ� 
وبه يف أوبته الجبال والط�، ويالن له الحديد، وهكذا الجبال والط� وحدة الحديد، فداود األواب تجا

ِ� َمَعهُ «يف »معه«ّهللا يعبّد الطريق لألواب�! هنا  ملحة المعة انها تٔوب يف عاملها وال تسمع أحــدا مــن »أَوِّ
  تجعله يسمع أوبة الجبال والط�.»معه«العامل�، ثم 

يغتها، إضافة اىل حقيقتهــا، فواقــع األوبــة و االوبة رضب من الرجوع. وهنا املقصود صوت األوبة وص
ُح بَِحْمــِدِه َو لِكــْن ال تَْفَقُهــوَن تَْســِبيَحُهمْ «المحالة حاصل للكائنات كلها:  ٍء إِّال يَُسبِّ : ۱۷( »َو إِْن ِمْن َيشْ

وكــ�  »معــه«) ولكن داود املفّضل عىل من سواه فّقه تسبيحهم مع تسبيحه وعىل ضوئه ك� تش� ۴۴
) فهــا هــي ۱۹: ۳۸(»َو اذْكُْر َعبَْدنا داُوَد ذَا اْألَيِْد إِنَُّه أَّواٌب .. َو الطَّْ�َ َمْحُشورًَة كُلٌّ لـَـُه أَّواٌب «يف آخر له 

معية املصاحبة املتابعة، وقد تعم علمه بتسبيحهم واصــالته فيــه حيــث كــان يــٔوّ يف محــراب األوبــة 
لرائع ك� ئو ســائر املــٔون� يف زمنــه! اآلئــب هــو ومرصحها ج�عة الطيور والجبال يف ترنيمة املرّجع ا

الراجع وقد ينكث، ولكن� األّواب من التأويب الرتجيع ك�ة يف عّدة الرجــوع وعّدتــه، حيــث يعــيش 
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  االوبة الرجعة اىل ّهللا دون نكثة وال نكسة.
الرائــع  و من التأويب الرتجيع ترجيع الصوت يف التأويب وفيه تلي� القلب وترجيعــه، فــان للصــوت

الجميل موقعا فائقا يف القارئ واملستمع، وك� عن النبي (صىل ّهللا عليه وآله وسلم): تغنــوا بــالقرآن 
  !»فانه من � يتغن بالقرآن فليس منا

فالن كالم ّهللا جميل فليكن بصوت جميل ك� صيته جميل ولفظه جميل ومعناه جميل، وّهللا تعــاىل 
أو� صوتا جميال خارقة العــادة يف الجــ�ل، كــان السـالم عليهان داود   جميل يحب الج�ل! تذكر الروايات

فحين� كان ينطلق صــوته يف  -»يرتل به مزام�ه وهي تسابيح دينية رائعة من زبوره يف العهد العتيق
 ١ترتيل املزام� �جيدا لربه، كانت ترّجع معه الجبــال والطــ�، مــردّدة تلــك الرتانــيم الســارية الســارّة

الِْجباَل يَُسبِّْحَن َو الطَّْ�َ َو كُنّا  لحظات فائقة التصور ال يتذوقها إال كل أواب حفيظ: َو َسخَّرْنا َمَع داُودَ 
ــ َو اْإلِْرشاِق. َو الطَّــْ�َ َمْحُشــورًَة كُــلٌّ لـَـُه أَّواٌب ۷۹: ۲۱فاِعلَِ� ( ) إِنّا َسخَّرْنَا الِْجباَل َمَعُه يَُسبِّْحَن بِالَْعِيشِّ

ِ� َمَعُه َو الطَّْ�َ «) ثم و۱۹: ۳۸( يرضب اىل عمق الكائن دون مكنة خطاب تكوين وتسخ�  »يا ِجباُل أَوِّ
) وارضابهــا مــن ۶۹: ۲۱التخلف ك� يف اصل التسبيح، وك� يف: يا ناُر كُوِ� بَرْداً َو َسالماً َعىل إِبْراِهيَم (

  خطاب التسخ� التكوين.
ِ� َمَعهُ «أ ترى ذلك الجبال   »جبــال«ف� بال الط� وموقعه يف تعريفها ونصبها، فعطفها اىل  »يا ِجباُل أَوِّ

قضية رضورة الوفاق يف العطف ب� الرفاق أدبيا ك� هو معنويا؟ قد تكون  »جبال«ك� »و ط�«يقتيض 
كــ� يف آيتــي »و ســخرناها«تعنــي  »او�« -عطفا بحساب املعنّى من محل املعطوف عليه، ف»و الط�«

ه تسخ� وليس امــر تعني ذلك التسخ�، فقد يفرس نصب الط� امر الجبال ان »و الط�« -التسخ�، ف
أنه التسبيح الرتجيع! هــذا مرســح مــن مســارح تليــ� »أو�«هناك تفرس هنا  »يسجن«الترشيع! ك� و

  الجبال والط� يف مصارح التسبيح، ثم اىل تلي� الحديد:
تليينا لحده وصالبته بعد الحصول عليه من معدنه؟ وهذا أصــعب  -فقط -؟ أ تراه»َو أَلَنّا لَُه الَْحِديدَ «
نه واحّد! ام وتلي� معدنه ومصدره، واملقام مقام الفضل الربا� لعبــد ربــا� وأفضــله ذلــك الجمــع م

الرائع املك� من التلي�! وألن إالنة الحديد التحملها يف القرآن كله إال هذه اليتيمة املنقطعة النظــ� 
  فلننظر فيها نظرة الناقد البص�.

انه قال: اوحى ّهللا اىل داود انك نعم العبد لوال انك تأكل من بيــت  مالسال  عليهيروى عن ام� املٔون� عيل  
  املال وال تعمل بيدك قال:

»..السالم عليهأربع� صباحا فأوحى ّهللا عز وجل اىل الحديد ان لن لعبدي داود   السالم عليهفب� داود  
٢.  

                                                        
��ل: إ�� ��ج ���أ ا����ر  ا����م ������ ���� ���� ��� ��� داود   ا����م ������ل ا���� �����ده ا�� ���م �� ���� �� ا���دق  .�� �١

 و��ن إذا ��أ ا����ر �� ���� ��� و�� ��� و�� ���� إ�ّ� أ����.

 
�� ���� ا�� ���� �� ا���� �� أ�� ��ة �� أ�� ��� ا��ّ�   �� ا����� �����ده �� ا��� �� أ�� ��� ا��ّ� ٣٤٤: ٣.����� ا�����ن ٢

ان ا��� ا������ ���ات ا��ّ� ���� ��ل: ... ��ٔ�� ا��ّ� �� و�� �� ا����� ���ن ���� �� ��م در�� ������ـ� �ـ�ٔ�� در�ـ� ���ـ� ا����م ����

 �������� و���� در�� ������ ��������� و���� أ��� وا����� �� ��� ا���ل.
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تختص إالنة الحديد بداود! أ لقوة خارقة أوتيها مــن فضــل ّهللا؟  »او� معه -يسجن معه«ك�  »ألنا له«
! ام إالنة ملا يحتاجه من حديــد لصــنعة لبــوس؟ وهــذا هــو ظــاهر »قومناه«وتعب�ه الصحيح الفصيح 

بـُـوٍس لَُكــْم لِتُْحِصــنَُكْم ِمــْن اإلالنة، وقد تضمن إالنة العلم ك� تعني إالنة الحدة: َو َعلَّْمنــاُه َصــنَْعَة لَ 
) فلو الذلك التعليم � تكن كث� فائدة يف هذا التلي�، فا�ا هو كذريعة لصنعة لبوس، ۸۰: ۲۱بَأِْسُكْم (

  نفس التلي�. -فقط -ال
عمــل  -فقــط -تفســ� ملــدى ذلــك التليــ�، فــال تعنــي إالنــة الحديــد »أَِن اْعَمْل ســابِغاٍت «و هنا أيضا 
إّال أن تعني إالنة ذلك العمل بعد إالنة الحديــد! إذا فهنالــك مثلــث مــن تليــ� الحديــد،  السابغات،

 -إذا -صدورا من معدنه، وتليينــه عمليــا ومــن ثــم تليينــه لصــنعة لبــوس علــي�! فلــم يكــن التليــ�
باختصاص، بل هو خارقة للعادة تليينا بال تســخ� وال  »له«بالتسخ�، فانه لكل من يسخنه وهو هنا 

  ية وسيلة مألوفة اخرى، فجو السياق وظالله بكل تلميح وترصيح يعني هنا خارقة للعادة! من:أ 
ا لَُه الَْحِديدَ «   وال كمجرد آية خارقة تدل عىل وحى الرسالة، بل و: »َو أَلَنّ

ِْد َو اْعَملُوا صالِحاً إِ�ِّ ِ�ا تَْعَملُوَن بَِص  ْر ِيف الرسَّ   ).۱۱ٌ� (أَِن اْعَمْل سابِغاٍت َو قَدِّ
السابغات هي الدروع الواسعات، والرسد هو نسجها، وتقديره لها هو ان يعمل كال عىل قدره السائغ 
للسابغ وقد يروى انها كانت تعمل قبل داود صفائح الدرع صفيحة واحدة فكانــت تصــلب الجســم 

ريكهــا بحركــة وتثقله فالهم ّهللا داود ان يصنعها رقائق متداخلة متموجة لينــة يســهل تشــكيلها وتح
الجسم وامر بتضييق تداخل هذه الرقائق لتكون محكمة التنفذ منها الرماح، وهو التقدير يف الرسد! 

يف عمل الدروع واستع�لها يف سبيل  »َو اْعَملُوا صالِحاً «هذا ولتكون السابغات سائغات ئقات، ومن ثم 
من صــنع ومــن اســتع�ل ملصــنوع  »ْعَملُونَ إِ�ِّ ِ�ا تَ « -ّهللا واي عمل من اي عامل يف فسيح الكون، ك

ا لـَـُه الَْحِديــدَ «تلميح ملا تلمحناه انه ثالث ثالثة من أضالع  »اصنع«بديل  »اعمل«! وعّل يف »خب�«  »َو أَلَنّ
 -) إذا ف۸۰: ۲۱(»َو َعلَّْمناُه َصنَْعَة لَبُوٍس لَُكْم لِتُْحِصنَُكْم ِمْن بَأِْسُكْم فَهَْل أَنْتُْم شاكِرُونَ «وك� يف أخرى: 

  !.»إِ�ِّ ِ�ا تَْعَملُوَن بَِص�ٌ «شكرا ملا أنعمت »َو اْعَملُوا صالِحاً «
فاللبوس مبالغة من اللباس، حيث السابغة الدرع تبالغ يف اإلحصان عن بأس الحرب، فقد كــان ذلــك 

عائدة ثالثــة  »ُكمْ َصنَْعَة لَبُوٍس لَ «خارقة إلهية تتخطى عائدة اثبات الرسالة وتحصيل املال للرسول، اىل 
  لصالحكم، حيث الحروب آنذاك كانت تتطلب صنعة رسيعة للبوس السابغة.

يَح ُغُدوُّها َشهٌْر َو َرواُحها َشهٌْر َو أََسلْنا لَُه َعْ�َ الِْقطِْر َو ِمَن الِْجنِّ َمْن يَْعَمُل  بـَـْ�َ يََديـْـِه  َو لُِسلَيْ�َن الرِّ
ِع�ِ (بِإِذِْن َربِِّه َو َمْن يَِزْغ    ).۱۲ِمنْهُْم َعْن أَْمرِنا نُِذقُْه ِمْن َعذاِب السَّ

ك� فضال لــداود، كــّال حســبه وبحســابه، وفقــا يف ســ�ة الخارقــة مهــ� اختلفــت  »لسلي�ن«فضال  »و«
يحَ «الصورة، فقد آتينا    فضال كفضل!. »آتَيْنا داُودَ ِمنّا فَْضًال ...«ك�  »لُِسلَيْ�َن الرِّ

يحَ  َو لُِسلَيْ�نَ « الك� هي لسواه كعادة جاريــة املفعــول يف فاعلياتهــا، وا�ــا تســخ�ا لــه يتخطــى  »الرِّ
يَح تَْجِري بِأَْمرِِه ُرخاًء َحيُْث أَصاَب ( �ا ســخرها  -)! فلقد كانت له الريح۳۶: ۳۸العادة: فََسخَّرْنا لَُه الرِّ

ها َشْهٌر َو َرواُحها َشْهرٌ «مركبة فضائية  -ّهللا  َحيـْـُث «كل يــوم مســ�ة شــهرين  »تَْجِري بِأَْمرِِه رُخاءً « -»ُغُدوُّ
  من هذه املعمورة ام سواها بأجواءها!. »أَصاَب 

 »الريــاح«دون  »الــريح«و ترى انها ريح كسائر الرياح، ام هي سائر الرياح دون اختصاص، كّال! فالنص 
ه فغ� مسخرة إّال له، وانها فلتكن خاصة معروفة لديه، مجهولة لدى غ�ه، ام وإذا كانت معلومة لغ� 
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يَح عاِصَفًة تَْجِري بِأَْمرِِه إِىل اْألَرِْض الَّتِي باَركْنا ِفيها  كانت ريحا عاصفة وك� يف آية ثالثة: َو لُِسلَيْ�َن الرِّ
ٍء عالِِمَ� (   ).۸۱: ۲۱َو كُنّا بُِكلِّ َيشْ

قت الذي يراح فيه اإلنسان من نصف هو الغداة لحد الزوال ام هو اد�، والرواح هو الو  »غدوها«ثم 
اْألَرِْض الَّتـِـي «النهار اىل الغروب او هو اد�، فلم يك سلي�ن يغدو ويروح يف يوم واحد دون مكثة يف 

فليكن الغدو ردحا م� ب� طلوع الشمس وزوالها، وكذلك الرواح ردحا ب� زوالها وغروبها، »باَركْنا ِفيها
  .١، ام �كثه يوم أو أياممه� كانت السفرة يف يوم واحد

 »تَْجِري بِأَْمرِِه رُخاًء َحيُْث أَصاَب «مركبة فضائية ما اغداها واروحها، واريحها يف غدوها ورواحها، حيث 
َسةَ اْألَرَْض ا«اىل  ام سواها، مه� كانــت هــي األصــل يف ســفراته، ولــذلك خصــت بالــذكر يف آيــة  »لُْمَقدَّ

  األنبياء.
و قد تكاثرت الروايات حول تسخ� الريح لسلي�ن، تبدو ظالل االرسائيليات املختلفــات واملختلفــات 

هي ريح عاصفة فيها واضحة، فالتغايض عنها اىل بينات اآليات أحرى، وترك الخوض فيها احجى! فا�ا 
النجد القطر إّال هنــا عينــا »... َو أََسلْنا لَُه َعْ�َ الِْقطْرِ «مسخرة لسلي�ن غدوها شهر ورواحها شهر ...!. 

َعــْ�َ «) وهــو الرصــاص، و۹۶: ۱۸سائلة ويف الكهف مفرغا بحامية النار عىل زبر الحديد ب� الصدف� (
إّال معدنا، فبإسالتها بخارقــة إلهيــة خرجــت عــن أصــالتها يف أصلها غ� سائلة وال تسمى عينا  »الِْقطْرِ 

الجامدة اىل ع� سائلة يستثمرها سلي�ن كــ� يشــاء يف محاويجــه ومحــاويج شــعبه دون ســغب وال 
 -فقــط -أهــم»... َو ِمــَن الِْجــنِّ َمــْن يَْعَمــُل بـَـْ�َ يََديـْـهِ «! السالم عليهتعب، وك� أالن ّهللا الحديد ألبيه داود  

  الجن:شياط� 
ياِطِ� َمْن يَُغوُصوَن لَُه َو يَْعَملُوَن َعَمــًال ُدوَن ذلِــَك َو كُنّــا لَُهــْم حــافِِظَ� ( )؟ (َو ِمــَن ۸۲: ۲۱َو ِمَن الشَّ

الشياط�، تعميم دون اختصاص! ثم َو ُحِرشَ لُِسلَيْ�َن ُجنُودُُه ِمَن الِْجنِّ َو اْإلِنِْس َو الطَّْ�ِ  »دون« »الِْجنِّ 
) قد تحيــل اإلختصــاص، حيــث الجــن املٔونــون أحــرى ان يكونــوا مــن جنــوده، ۱۸: ۲۷وزَُعوَن (فَُهْم يُ 

وتجنيده الشياط� ليس اال تذليال لهم وقضاء عىل شيطناتهم لردح الخدمة، وقاَل ِعْفِريٌت ِمَن الِْجــنِّ 
من مٔو� الجن واتقاهم فــأقواهم ) هي كالنص انه كان ۳۹: ۲۷أَنَا آتِيَك بِِه قَبَْل أَْن تَُقوَم ِمْن َمقاِمَك (

  عىل هذه الخارقة اإللهية!.
  يعم قبييل املٔون� منهم والشياط�، وك� جنوده اإلنس دون اختصاص. »من الجن« -إذا ف

تعني يف سلطته وعىل رعايته، اليف حرضته فحسب، إذ كان شياط� الجن يغوصون  »يَْعَمُل بَْ�َ يََديْهِ «و 
  مه� كان يف سلطته. له وهو بعيد عن حرضته

تسخ�ا لهم ألمره، حيث الجن اليســخرون دون ذلــك، إال ســخرية ملــن  »... يَْعَمُل بَْ�َ يََديِْه بِإِذِْن َربِّهِ «
  :»بِإِذِْن َربِّهِ «يسخرهم دون ذلك! ومن خلفيات 

رِْض تَأْكُُل ِمنَْسأَتَُه فَلَّ� َخرَّ تَبَيَّنَِت الِْجــنُّ أَْن لـَـْو فَلَّ� قََضيْنا َعلَيِْه الَْمْوَت ما َدلَُّهْم َعىل َمْوتِِه إِّال َدابَُّة اْألَ 
  ).۱۴كانُوا يَْعلَُموَن الَْغيَْب ما لَِبثُوا ِيف الَْعذاِب الُْمِهِ� (

و تلك من هيبة سلي�ن وهيمنته ان � يجرأ أحد من جنوده من الجن واإلنس ان يدنوه فيسألوه ما 

                                                        
 .�� ����� ا���� �� آ�� ا���� ��ل: ���� ا���� ���� ���� �����ن ����� �� �� ا���اة ���ه ��� و������ ����ة ���.١
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مــا َدلَُّهــْم «فوقع املــوت  »فَلَّ� قََضيْنا َعلَيِْه الَْمْوتَ «�يض فيه أوقات صلوات ذلك املكث الطائل، الذي 
تلك الصغ�ة الهزيلة التي تأكل األخشــاب  »إِّال َدابَُّة اْألَرِْض «سئوال خاطر ام اي خاطر سائل »َعىل َمْوتِهِ 

تجعله واقعا قا�ا ك� هــو، وليســت  -طفق -التي كان متّكئا عليها وترى كيف املنسأة »تَأْكُُل ِمنَْسأَتَهُ «
  مسكتها إّال جانبية وعىل رشط املسكة من صاحبها، حيث �سكها سنادا فتمسكه ع�دا؟.

علّه ألنه كان جالسا عىل عرشه، متكئا عىل منســأته، محفوفــا �ــا يســنده مــن جوانبــه، فلــ� أكلــت 
هي األرضة التي  -هنا -! داية األرضخر أمامه، إذ فقد سناده أمامه -بطبيعة الحال -منسأته وارتخت

تتغذى باألخشاب، وهي تلتهم سقوف املنازل الخشبية وأبوابها وقوا�ها برشاهة ورشاسة خطيفة، فال 
  تبقي عليها قا�ة وال تذر.

ُمِهِ� إذا فالجن ال هم أبنــاء .. فَلَّ� َخرَّ تَبَيَّنَِت الِْجنُّ أَْن لَْو كانُوا يَْعلَُموَن الَْغيَْب ما لَبِثُوا ِيف الَْعذاِب الْ 
ّهللا حتى يعبدوا حيث سخروا لسلي�ن، وال هم يعلمون الغيب حتى يستعملوه، قصة تقص عنهم ما 

  خيّل اىل أوليائهم.
و ترى ذلك العمل ب� يدي سلي�ن كان عذابا مهينا وهو خدمة تقدم للنبي امللك؟ اجل كــان عــذابا 

يشيطنون، ذوقا قليال من عذاب السع�، واما مٔونوا الجن واالنس  مهينا لشياط� الجن جزاء �ا كانوا
املستخدم� فلم يكونوا ليكلفوا لديه تلك األع�ل الشاقة املربهة، إال قدر املستطاع، فلم يكن العذاب 

  امله� اال لشياطينهم.
 منســأته، فليســت قضــية تلمح بطول مكوث سلي�ن ميتا متكئا عىل »ما لَِبثُوا ِيف الَْعذاِب الُْمِه�ِ «ثم 

سويعات، السي� وان ارضة األرض التسطع ان تأكل املنسأة ليوم واحد، إّال أياما طائلــة، ام ســنة كــ� 
  . ١يروى وان كانت بعيدة

  
  
  
  

  ما تتلوا الشياط� عىل ملك سلي�ن
ياِطَ� كََفرُوا يَُعلِّ  ياِطُ� َعىل ُملِْك ُسلَيْ�َن َو ما كََفَر ُسلَيْ�ُن َو لِكنَّ الشَّ ُموَن النّاَس َو اتَّبَُعوا ما تَتْلُوا الشَّ

ْحَر َو ما أُنْزَِل َعَىل الْمَ  ا نَْحُن ِفتْنٌَة السِّ لََكْ�ِ بِبابَِل هاُروَت َو ماُروَت َو ما يَُعلِّ�ِن ِمْن أََحٍد َحتّى يَُقوال إِ�َّ
يَن بِِه ِمْن أَحَ   ٍد إِّال بـِـإِذِْن هللاِّ فَال تَْكُفْر فَيَتََعلَُّموَن ِمنُْه� ما يَُفرِّقُوَن بِِه بَْ�َ الَْمرِْء َو َزْوِجِه َو ما ُهْم بِضارِّ

                                                        
إذا �ـ�� رأى  ا��ـ��م ���ـ�ا��ج ����� �� ا�� ���س �� ا���� ��� ا��ّ� ���� وآ�� و��� ��ل: �ـ�ن �ـ����ن   -٢٣٠: ٥.ا��ر ا�����ر ١

��ة ����� ��� ���� ����ل ��� �� ا��� ����ل: ��ا و��ا، ��ن ���� ���س ���� وان ���ـ� �ـ�واء ���ـ� ��ـ�� ذات �ـ�م �ـٕ�ذا �

���ة ����� ��� ���� ���ل ��� �� ا��� ����: ا�����ب، ��ل: ��ي ��ء أ�� ��ل ���اب ��ا ا���� ��ـ�ل �ـ����ن ا���ـ� �ـ� �ـ� 

�� �����ن ا���� ��ٔ�� ��� �����ٔ ����� و���� ا��ّ� و�� ���� ���� ���� ���� وا��� ���ـ�  ا��� ���� ��� ���� ا�ٕ��� ان ا���

��ٔ����� ا��ٔر�� ����� �����ا ��� ذ�� ����� ������ ا���� ان ا��� �� ����ا �����ن ا���� �� ����ا ���� �� ا���اب ا����� أ��ل 

 ا���اب ا����� ��� �����ا ������ا ا����. ���� ا���� ا��� ��� ��� رأوا ا��� ��ل ��ه ا���ة ��
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لَِبــئَْس مــا  َو يَتََعلَُّموَن ما يَُرضُُّهْم َو ال يَنَْفُعهُْم َو لََقْد َعلُِموا لََمِن اْشَرتاُه ما لَُه ِيف اآلِْخــرَِة ِمــْن َخــالٍق وَ 
ْوا بِِه أَنُْفَسُهْم لَْو كانُوا يَْعلَُموَن     ۱۰۲َرشَ

ككّل، النظ�ة لهــا يف القــرآن كلــه، إنها من أطول اآليات البينات بعد آية التداين، يتيمة يف مضمونها 
حاملة حملة عنيفة عىل إتّباعهم ما تتلوا الشياط� عىل ملك سلي�ن من الكفر وتعلــيم الســحر ومــا 
انزل عىل امللك�، ف� هي مادة هذه التالوة الكافرة الساحرة؟ وكيف أنزل السحر عىل امللك�؟ وكيف 

 -أيّا كان -السحر هو فسق عميل، وانه كفر باّ�؟ فالساحر يفرّق به ب� املرء وزوجه بإذن ّهللا؟! وهل
  كافر؟!.

هٔواء الح�قى األنكاد، النابذون كتاب ّهللا وراء ظهــورهم وهــم يعلمــون، هــم أوالء اتبعــوا مــا تتلــوا 
؟ أ هي القراءة؟ »تتلوا عىل«الشياط� عىل ملك سلي�ن وقد تلت عىل ملكه كفرا وسحرا، ف� هي هنا 

ــْمِس َو «كــ� »تتلوا ملــك ســلي�ن«! ام هي اإلتّباع؟ وصيغتها الصالحة: »تقرء«لرصيحة وصيغتها ا َو الشَّ
  ! ام هي الكذب عىل؟ ولفظها الصحيح:»ُضحاها. َو الَْقَمِر إِذا تَالها

مثلث التالوة، قراءة عىل ملكه من شيطنات، تجعل ملكــه أمــام  »تتلوا عىل«! قد تعني »تكذيب عىل«
بعضــهم الــبعض ضــد ملكــه، وكــذبا عــىل ملــك »ُملِْك ُســلَيْ�نَ «لشياط�، واتباعا عىل السامع� ملك ا

  .١سلي�ن
سبة له اىل الكفر الســلطوي الرشــ� كــ� نجــده و قد تلوا عىل ملك سلي�ن ذلك الثالوث املنحوس، ن

حرفا بحرف يف العهد العتيق، ك� تلوا عىل ملكه السحر لعله ينقضه، وكأن ملكه كان بسحر، وكذبوا 
  .السالم عليهعىل ملكه أكاذيب يتربأ عنها شالئطة الناس فضال عن نبي كسلي�ن  

ة اىل أنبياء بني إرسائيــل، فشــيطنة الــوحي و إليكم طرفا م� تلوه عىل ملكه ودّس يف كتابات منسوب
  هذه خليطة بربانية الوحي التوراتية: �وذج عارم عن الدس والتجديف يف التوراة ضد سلي�ن:

: ۱۷... أصبح سلي�ن يف سلطانه م�يا للغاية فأخذ يف الرسف والرتف والتعيش املمنوع أكيدا يف (تث «
الثانية، فرغم أن يتعظ استكرب وتســاهل يف أمــر ربــه ونيســ ) ولقد هدده هللا ووبخه يف رٔواه ۱۷ -۱۶
) (أخذ يعارش ويعاشق النساء الغريبــات الــال� منــع هللا مــن ۲۲ -۱۱: ۷أيام  -۲و ۹ -۱ملوك  ۱( »ربه

عرشتهن فنكح منهن سبع�ئة بالعقد الدائم وثال�ائة منقطعا، فاجتــذبن وأملــن قلبــه عــن ربــه إىل 
وخته نحى نحوهن وحذى حــذوهن لحــد بنــى لكــل واحــدة مــنهن أنفسهم وهو عىل كهولته وشيخ

) (و لذلك غضب هللا عليه وفــرق ملكــه ۲۶: ۱۳وسخميا:  ۸: ۱۱ملوك  ۱( »مذبحا لألوثان عىل األتالل
  »من بعد جزاء كفره وفسوقه!.

 ۱۶: ۳۴) وكذلك نكاح الوثنيات (خروج ۱۷: ۱۷ك�ة النساء محرمة عىل امللوك ك� يف التوراة (تث «و 
  ») فضال عن االنحراف يف ميولهن الرشكية أن يبني عىل األتالل معابد األوثان!.۴و ۳: ۷وتث 

و هكذا انحرف يف سلطانه وقدرته عن العدل وبالنسبة لرعيته حيث أجربهم عىل خدمته وظلمهــم «
يف الخراجات الثقيلة املحرجة، لحد اضطر املظلمــون املحطمــون أن يتظلمــوا إليــه جهــارا يف جلــوس 

                                                        
ا��ـ�ر �ـ� ا�����ـ� ��ـ� ��ـ��  »���«����ر، و���� ا��� ���، ��� ����  »���«���� ��ء، ام ��ب ا����را ان  »��� ���«.��ن ١

 �����اءة.
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) هذه ولها نظائر يســتحي القلــم عــن ۱۸ -۱۰: ۸) مقابل مع (اصموئيل ۲۰ -۳: ۱۲ملوك  ۱( »يربعام
) وهي امرأة ذات بعل، فقد جمــع ۶: ۱(متى  »إن داود امللك ولد سلي�ن من التي ألوريا«سطرها ك 

قدس هو الذي بنى البيت امل«سلي�ن العهدين ب� كل كفر عقائدي وعميل، وهو معذلك نبي ملك! و
اي: محبوب الرب (صموئيل  -) وأمر ناتان النبي أن يدعوه: يديديا۷ -۶: ۲۸(ايام  »فاتخذه هللا ابنا له

) فأصبح ملكا نبيا يف العرشــين ۱۰ -۹: ۲۲أيام  -۱) وانتصبه ّهللا خليفة أبيه داود قبل والدته (۲۵: ۱۲
اه قــائال: ســل مــا شــئت فســأله وتجــىل لــه ربـّـه يف رؤ  -)۱أيام:  -۲و ۷: ۳و ۱۲: ۲ملوك  ۱من عمره (

مقابــل مــع: أمثــال.:  -۱۳: ۱أيــام  -۲و ۵ -۴: ۳ملوك  ۱الحكمة فوهبها وزيادة هي امللك والسلطان (
  )!! ...۳۳: ۶ومتى  ۱۶ -۱۱

ــياِطُ� َعــىل ُملْــِك ُســلَيْ�َن َو مــا كََفــَر «هذه الشطحات الزور والشيطنات الغرور هي مــ�  تَتْلـُـوا الشَّ
ياِطَ� كََفرُوا ...ُسلَيْ�ُن َو    .»لِكنَّ الشَّ

ثم القرآن يصفه بأجمل األوصاف يف سلطته الزمنية، والروحية الرسالية ك� يف األنعام واألنبياء والنمل 
  .١وص وسواها، م� يقل مثيله يف املرسل� امللوك وامللوك من املرسل�!

ْحرَ «و هنا   -�ا تلوا عىل ملك سلي�ن -حاال من الشياط�، تعني أنهم حال كفرهم »يَُعلُِّموَن النّاَس السِّ
يعلمون الناس السحر، فهو من قضايا الكفر، ولقد كان م� تلوه عــىل ملكــه أنــه إ�ــا ملــك مــا ملــك 

 له يف هذه الســلطة الزمنيــة اىل الروحيــة بالسحر، فلنملك نحن او �لّك بالسحر، نكرانا الصطفاء هللاّ 
  ؟.»ما أُنِْزَل َعَىل الَْملََكْ�ِ ...«الرسالية! إذا فتعليم السحر وتعلمه كفر او عىل هامشه، وأما 

ال شك أنه أنزل عىل هذين امللك� السحر، ولكنه أنزل عليه� ما أنزل إبطاال لسحر الشــياط� ولــيس 
اآلية املعجزة ملوىس إبطاال لسحر السحرة واجب رسايل، فلتكن معرفة  تعلي� لإلفساد، فك� أن تعليم

يبطــل اي ســحر! ف  -بــأحرى -املعجزة واستع�لها إبطاال للسحر واجبا أم راجحا ا�انيا، وك� القــرآن
قد تكون نافية تعني: ما انزل سحر الشــياط� عــىل امللكــ� وا�ــا انــزل  »ما يَُعلِّ�نِ «و »ما أنزل«يف »ما«

أقوى من األّول، ثــم  -إذا -يه� مبطل السحر مه� كان سحرا ولكنه من نوع آخر يبطل األّول، فهوعل
ا نَْحُن ِفتْنَةٌ «إبطاله  »َو ما يَُعلِّ�نِ «و باستع�له يف »فَال تَْكُفرْ «امتحانا لكم وابتالء  »ِمْن أََحٍد َحتّى يَُقوال إِ�َّ

  .»فَيَتََعلَُّموَن ...«لشياط� الباطل، وا�ا يف حق اإلبطال لباطل سحر ا
فاملعنى:  »َو ما يَُعلِّ�نِ «األوىل موصولة اليرجع إىل معنى صالح، اللّهم إّال بحذف الواو عن  »ما«و كون 

  والسحر الذي أنزل عىل امللك� ما يعل�ن به من أحد ... فإنه ليس إّال إبطاال للسحر.
صولة، أو االوىل نافية والثانيــة موصــولة، مهــ� دخلــت فيها مو  »ما«ذلك، وأبعد منه عن املرسح كون 

هذه الثالث يف حساب املليون ومأت� وست� ألف احت�ال برضب كل املحتمالت يف كــّل مــن مقــاطع 
  اآلية بعضها يف البعض، حيث االك�ية الساحقة التناسب أدب اللفظ أم املعنى أم كليه�.

بهيئة اإلنسان ببابل فيعلّمون الناس املبتل�  -بأمر هللاّ  -ثم هاروت وماروت وه� ملكان، كانا يظهران
سحره� النازل عليه� إال بحجة رادعة »َو ما يَُعلِّ�ِن ِمْن أََحدٍ «بسحر الشياط� سحرا أقوى منه يبطله 

ا نَْحُن ِفتْنٌَة فَال تَْكُفرْ «قارعة:  تعملون ولكنهم كانوا يبّدلون الحسن سوء والخــ� رشا ككــل مــن يســ»إِ�َّ

                                                        
 .٤٤١ -��٤٢٧ ���ر�� �����ن ا���آن وا������  »�������«.را�� ������ ١
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ف  »فَيَتََعلَُّمــوَن ِمــنُْه� مــا يَُفرِّقـُـوَن بـِـِه بـَـْ�َ الَْمــرِْء َو زَْوِجــهِ «نعمة ّهللا يف نقمة حيث يبــدلونها نعمــة 
تلمح أن ذلك السحر كان إلبطال التفرق، وك� يــأ� منــه التفريــق ايضــا »يفرق به -دون -يفرقون به«

اإلفصاح قد يوفق ب� املتخاصم� وأخــرى يفــرق  حسب مختلف استع�الته، ك� اللسان القادر عىل
  ١ب� املتحاب�.

يستعملون آلة الخ� يف الرض بالناس، ويخيّل إليهم أنهم هم الضارون به بعيدا عن هٔواء األنكاد كانوا 
يَن بِــِه ِمــْن أََحــٍد إِّال بـِـإِذِْن « -كضابطة عامة يف كل رض ورش أم خ� -إذن ّهللا، حال أنهم َو ما ُهْم بِضارِّ

  .»ّهللاِ 
ناقض؟ هنا الرضــ بــإذن ّهللا لــيس إال أ ترى ّهللا يأذن بتأث� الرض تكوينا ما � يسمح به ترشيعا وهو ت

بعد تكملة اإلختيار من اصحاب الرض والرش، فال جرب وال تفويض بل أمر ب� أمــرين، وكــ� الجــرب يف 
فعل الخ� او تركه، كذلك الجرب يف فعل الرش او تركه، وهكذا التفويض، فــأمر بــ� أمــرين يف هــذين 

اختيارية يختارها الفاعل، ثم اإلذن التكويني الخــاص  األمرين، أن املقدمات لكل فعل اختيارّي، منها
هو الذي يربز عملية اإلختيار إىل الوجود، فقد يأذن ّهللا تحقق محاوالت  -قضية توحيد األفعال -باّ� 

الرش، إذ لواله لكان الرشير مسّ�ا يف ترك الرش، ك� يف كل رشير واصل إىل رشه، وهذه ضــابطة عامــة 
  والرشور.تحلّق عىل الخ�ات 

ألمور طارئة، حكمة من ّهللا، أم لصالح فيمن ئون عن الرش، أم ه� ك� � يأذن ّهللا للنار  -و قد اليأذن
  أن تحرق ابراهيم، وهو يأذن لها ان تحرق كضابطة عامة سارية املفعول عند الرشائط الخلقية.

مور االختيارية، فا�ــا الفعــل يصــبح ولكن دون جرب أو تفويض يف األ  »ال مٔور يف الوجود إال هللا«إذا ف 
اختياريا للفاعل، او الرتك للتارك، إذا كانت بعض مقدماته اختيارية، مهــ� كــان اإلختيــار درجــات او 

  .»َو أَْن لَيَْس لِْإلِنْساِن إِّال ما َسعى«دركات يف الخ�ات والرشور، حسب عديد املقدمات ك�ة وقلة، 
من الشياط�، فإنهم يعلّمون الناس السحر ّرضا، أم من امللكــ�،  »ْم َو ال يَنَْفُعهُمْ َو يَتََعلَُّموَن ما يَُرضُّهُ «

مه� علّموهم ما ينفعهم إبطاال لرض السحر ورشه، ولكنهم بسوء اختيارهم يستعملونه يف الرش بدال 
  عن إبطاله.

يــأذن بــه ّهللا، والعلــوم عن جّل الناس، ئور أثره ح�  -الطبيعية -و السحر هو كسائر العوامل الخفية
واعــرف مــا تــداول  -وهي يف نفس الوقت متشــاجرة -الباحثة عن خفيات التأث�ات الغريبة متشجرة

 كونها من الســحر، مختلفــة ، وهي مشرتكة يف٢والكيمياء -الر�ياء -الهيمياء -الليمياء -منها: السيمياء
                                                        

���� ���� و��� ��ل ا����� �ـ�: ��ـ� أ�ـ� ��ـ� ا��ـ�����  ا����م ������ ا������ج ������� �� أ�� ��� ا��ّ�   ١١٤: ١.��ر ا������ ١

ا����ـ�� �ـ�روت و�ـ�روت، و�ـ� ��ـ�ل  ا����؟ ��ل: �� ��� ��ف ا��ٔ���ء ا���، ���� ����� و���� ���ج، ��ل: ��� ��ـ�ل �ـ�

ا���س ��ٔ���� �����ن ا����؟ ��ل: ا���� ���� ا����ء و���� ���� ��������� ا���م �� ��ن ��� ا�ٕ����ن ��ا و��ا ��ـ�ن �ـ�ا و�ـ�ا، 

�وا ��ـ� �ـ� و�� ����� ���ا و��ا ���ر ��ا ا���ف ا����، ������ن ����ـ� �ـ� ��ـ�ج ����ـ� �����ـ�ن ��ـ�: ا��ـ� ��ـ� ���ـ� ��ـ� ��ٔ�ـ

����� و�� ������، ��ل: أ ����ر ا����� أن ���� ا�ٕ����ن ����ه �� ��رة ا���� او ا����ر او ��� ذ��؟ ��ل: �� أ��� �� ذ�� 

 وأ��� �� ان ���� ��� ا��ّ�، ان �� أ��� �� ر��� ا��ّ� و��ره ��� ���� ا��ّ� �� ���� ����� �� ذ�� ���ا ����ا.

 
�� ا��ٔ��ر ا�������،  .��������ء �� ا���� ا����� �� ����� ا���ى ا��راد�� ���ى ��د�� ���� �����ل ��� ��ا�� ا������ت٢

������ف �� ا����ل ا����� ���� ا����ن و�� �� ا��ز ���د�� ا����، وا������ء �� ا����� �� ����� ا���ٔ���ات ا�ٕ�راد�� �������� 
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  يف أسبابها وتأث�اتها وأبعادها يف النفوس وواقع الحياة.
السحر من الشياط� الضاّرين به، أو الناس املشرتين إياه منهم، أم ه� معا  »َو لََقْد َعلُِموا لََمِن اْشَرتاهُ «
ْوا «ونصيب  »ما لَُه ِيف اآلِْخرَِة ِمْن َخالقٍ « إذ رشوهــا بيعــا  »بِِه أَنُْفَسُهْم لـَـْو كــانُوا يَْعلَُمــونَ َو لَِبئَْس ما َرشَ

بثمن السحر الضار، فأبقوا نفوسهم بتعلم الســحر واإلرضار بــه، واســتحقوا العقــاب، ويكــأنهم رضــوا 
بالسحر �نا لنفوسهم، إذ عرّضوها بعمله للهالك، وأبقوها لدائم العقاب، وكانــت كــاألعالق الخارجــة 

  ان وأدون األعواض.عن أبدانهم بأنقص األ�
أولئك الذين بدلوا نعمة ّهللا كفروا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصــلوها وبــئس القــرار! هــذا مــا 
يتسابق اىل الفهم من مغزى اآلية بصورة تجريدية صالحة لفظية ومعنوية، والقرآن حــ�ل ذو وجــوه 

  فاحملوه إىل أحسن الوجوه.
اإلنس، ومــن اآلخــرين هــٔواء العلــ�ء الســوء الــذين دّســوا يف هنا تعم شياط� الجن و  »الشيطان«ف 

  كتابات الوحي ما �س من كرامة الساحة الرسالية لسلي�ن وأرضابه من املرسل�.
فقد كفر شياط� الجن إذ ألقوا إليهم ما ألقوا، وكفر هٔواء التالميذ إذ دسوا يف كتب الوحي ما دســوا. 

 بليــة صــالحة لغربلــة النــاس، ليظهــر ناســهم عــن نسناســهم، وما قصة نازل السحر عــىل امللكــ� إّال 
فيعرفون أنفسهم ويعرفهم الناس، كيف هم يبدلون نعمة ّهللا كفرا، ويستغلونها يف الرض والرش؟. ك� 

إِنَُّه ِمنِّــ«و ي إِّال َمــِن اْغــَرتََف غُرْفـَـًة إِنَّ ّهللاَ ُمبْتَلِيُكْم بِنَهٍَر فََمْن َرشَِب ِمنُْه فَلَيَْس ِمنِّي َو َمْن لَْم يَطَْعْمُه فَ
بُوا ِمنُْه إِّال قَلِيًال ِمنُْهْم ...   ) وإىل سائر االبتالءات والف� الربانية.۲۴۹: ۲( »بِيَِدِه فََرشِ

و لقد ك�ت رواة هذه القصة وقلت رعاتها، اهت�ما بأيّة رواية، وتغافال عن أيّة رعاية، واليصّدق منها 
  � يكذبه و� يأت برهان لتكذيبه، فقد يحتمل إذا صدقه. -وألقل تقدير -، امإّال ما صدقه كتاب ّهللا 

                                                                                                                                                         
و���� ����ٔرواح ا����� ا������ ����رواح ا������ �����ا�� وا���ادث و����� �������� او �������� وا����اد�� �� ا��� �������� 

 ��� ا������ات.

و ا������ء �� ا����� �� ����� ��ى ا����� ا����ي �� ا������ ا������ �����ل ��� ����� ا���ٔ��� و�� ا������ت، ��ن ����ا�� 

ل ا������ وا��ٔو��ع ا����و�� ار�����ت �� ا���ادث ا���د�� ��� ان ا������ا������ت و�������� ا������� ����، ��� ر��� ا��ٔ���

ا����و�� ا������� ���د�� �� ا���ادث ���ت ���ن و���ة ���ن و���ء ���ن ���� �� ا���ر ا���د�� ا������� ا��� ذ�� ا����ل ��� 

 ا���اد و��ا ���� ا�����.

و��  و ا������ء �� ا����� �� ا����ام ا���ى ا���د�� �����ل ��� آ��ر�� ���� ���� ���� أ��� آ��ر ��ر�� ���� �� ا��ٔ���ء

ا����� �� ����� ����� ��ر ا������ ����� ا�� ��� ���� ��ّ�� ����� ������م ا�����  - ا�����ة، و��ه ا��ر��� �� ا������ء

 ا����� ...

����� ا����ان ���� �� ا���� ���ء ا���� ا������ �� ����� �����: و�� ا����م ا������ ��� �� ��� ا����اد وا��ٔو��ق و�� ا����� �� 

ر�����ت ا��ٔ��اد وا���وف ������� وو�� ا���د او ا���وف ا������� ������ب �� ��اول ����� او ����� او ��� ذ�� ��� ����� ا

����ص، و���� ا������ و�� ����� ��وف ا�����ب او �� ����� ا�����ب �� ا��ٔ���ء وا����اج أ���ء ا������� او ا������� 

�ا�� ا����� ���� ����� ��� ا�����ب، و���� ا������ ا��������� وإ���ر ا��ٔرواح و��� ��� �� �� ��ٔ��� ا������ �������ب و ا����ة ����

ا��رادة وا����ف �� ا����ل وا����ر أ���� ���� �� ا�ٕ���رة إ���� ����� وا���ض ��� ذ���� ��� ���� إ���ح ا����ق �� ����� ���� ��� 

 ا���� او ا������.
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هذه القصة وأرضابها م� �ّت بصلة إىل إرسائيل هي مرسح األكاذيب واملختلقات الزور الغرور، التي 
  يدسها ب� أحاديثنا الغرور، وال أصل لنا أصيال نصدر منه ونرجع إليه إّال القرآن العظيم.

الواردة يف مطاعن األنبياء وع�اتهم، هــي مــ� دســته اليهــود يف  -كغ�ها -من هذه األحاديثو كث� 
  أحاديثنا، ك� وأعانهم عليها قوم آخرون من املسيحي� ومنافقي املسلم�، وجهالهم البسطاء!.
  و القرآن يفصح ع� دسوا وأخفوا، ويفضح ما صفوا فيه ودفوا، فانه مهيمن عىل ما ب� يديه.

  هم كفروا بذريعة اال�ان واألمان، وطغوا فيها بديال عن التقى:إن
  .۱۰۳َو لَْو أَنَُّهْم آَمنُوا َو اتََّقْوا لََمثُوبٌَة ِمْن ِعنِْد ّهللاِ َخْ�ٌ لَْو كانُوا يَْعلَُموَن 

ختيــار: األوىل تحيل إ�انهم وتقواهم، ك� الثانية تحيل علمهم �ثوبــة ّهللا، وهــ� اســتحالتان باال  »لو«
  .»فَلَّ� زاُغوا أَزاَغ ّهللاُ قُلُوبَُهمْ «

) مــا يـَـَودُّ ۱۰۴يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَُقولُوا راِعنا َو قُولُوا انْظُرْنا َو اْســَمُعوا َو لِلْكــاِفِريَن َعــذاٌب أَلـِـيٌم (
َل َعلَيْكُْم ِمْن َخْ�ٍ ِمْن َربُِّكْم َو ّهللاُ يَْخــتَصُّ بِرَْحَمتـِـِه الَِّذيَن كََفرُوا ِمْن أَْهِل الِْكتاِب َو الالُْمْرشِكَِ� أَْن يُنَزَّ 

) ما نَنَْسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُنِْسها نـَـأِْت بَِخــْ�ٍ ِمنْهــا أَْو ِمثْلِهــا أَ لـَـْم ۱۰۵َمْن يَشاُء َو ّهللاُ ذُو الَْفْضِل الَْعِظيِم (
ٍء قَِديرٌ  ــ�واِت َو اْألَْرِض َو مــا لَُكــْم ِمــْن ۱۰۶( تَْعلَْم أَنَّ ّهللاَ َعىل كُلِّ َيشْ ) أَ لَْم تَْعلَْم أَنَّ ّهللاَ لَُه ُملُْك السَّ

) أَْم تُِريُدوَن أَْن تَْسئَلُوا رَُســولَكُْم كَــ� ُســِئَل ُمــوىس ِمــْن قَبـْـُل َو َمــْن ۱۰۷ُدوِن ّهللاِ ِمْن َوِيلٍّ َو ال نَِص�ٍ (
ِل الُْكْفَر بِاْإلِ�اِن  ِبيِل (يَتَبَدَّ ) َودَّ كَِثٌ� ِمْن أَْهِل الِْكتــاِب لـَـْو يـَـرُدُّونَُكْم ِمــْن بَْعــِد ۱۰۸فََقْد َضلَّ َسواَء السَّ

َ لَُهُم الَْحقُّ فَاْعُفوا َو اْصَفُحوا َحتّى يَ  أِْ�َ ّهللاُ بِأَْمرِِه إِ�انُِكْم كُّفاراً َحَسداً ِمْن ِعنِْد أَنُْفِسِهْم ِمْن بَْعِد ما تَبَ�َّ
ٍء قَِديٌر ( ُموا ِألَنُْفِسُكْم ِمْن َخْ�ٍ تَِجُدوُه ۱۰۹إِنَّ ّهللاَ َعىل كُلِّ َيشْ كاَة َو ما تَُقدِّ الَة َو آتُوا الزَّ ) َو أَقِيُموا الصَّ

أَْو نَصــارى تِلْــَك  ) َو قالُوا لَْن يَْدُخَل الَْجنَّــَة إِالّ َمــْن كــاَن ُهــوداً ۱۱۰ِعنَْد ّهللاِ إِنَّ ّهللاَ ِ�ا تَْعَملُوَن بَِصٌ� (
ِ َو ُهَو ُمْحِســٌن فَلـَـُه أَْجــرُُه ۱۱۱أَمانِيُُّهْم قُْل هاتُوا بُرْهانَُكْم إِْن كُنْتُْم صاِدقَِ� ( ) بَىل َمْن أَْسلََم َوْجَهُه ِ�ّ
ٍء َو قالَِت ) َو قالَِت الْيَُهوُد لَيَْسِت ۱۱۲ِعنَْد َربِِّه َو ال َخْوٌف َعلَيِْهْم َو ال ُهْم يَْحزَنُوَن ( النَّصارى َعىل َيشْ

ٍء َو ُهْم يَتْلُوَن الِْكتاَب كَذلَِك قاَل الَِّذيَن ال يَْعلَُموَن ِمثـْـَل قـَـْولِِهمْ  فـَـاّ�ُ  النَّصارى لَيَْسِت الْيَهُوُد َعىل َيشْ
ْن َمنََع َمســاِجَد ّهللاِ أَْن يـُـْذكََر ) َو َمْن أَظْ ۱۱۳يَْحُكُم بَيْنَُهْم يَْوَم الِْقياَمِة ِفي� كانُوا ِفيِه يَْختَلُِفوَن ( لَُم ِممَّ

نْيا ِخْزٌي َو لَ  ُهــْم ِيف ِفيَها اْسُمُه َو َسعى ِيف َخرابِها أُولِئَك ما كاَن لَُهْم أَْن يَْدُخلُوها إِالّ خائِِفَ� لَهُْم ِيف الدُّ
ِ الَْمْرشُِق َو الَْمْغرُِب فـَـ۱۱۴اآلِْخرَِة َعذاٌب َعِظيٌم ( أَيْنَ� تَُولُّــوا فـَـثَمَّ َوْجــُه ّهللاِ إِنَّ ّهللاَ واِســٌع َعلـِـيٌم ) َو ِ�ّ

)۱۱۵(  
  .۱۰۴يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَُقولُوا راِعنا َو قُولُوا انْظُرْنا َو اْسَمُعوا َو لِلْكاِفِريَن َعذاٌب أَلِيٌم 

ِه َو يَُقولُوَن َسِمْعنا َو َعَصيْنا َو اْسَمْع َغْ�َ ُمْسَمعٍ َو راِعنــا ِمَن الَِّذيَن هاُدوا يَُحرِّفُوَن الَْكلَِم َعْن َمواِضعِ «
يِن َو لَْو أَنَُّهْم قالُوا َسِمْعنا َو أَطَْعنا َو اْسَمْع َو انْظُرْنا لَكاَن  َخْ�اً لَُهْم َو أَقَْوَم لَي�ا بِأَلِْسنَتِِهْم َو طَْعناً ِيف الدِّ

  ).۴۶: ۴( »كُْفرِِهْم فَال ئُوِمنُوَن إِّال قَلِيًال َو لِكْن لََعنَُهُم ّهللاُ بِ
صيغة سائفة يف القرآن لقبيل اال�ان، يختص بها املٔونــون بهــذه الرســالة األخــ�ة،  »يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا«

ونجــدها يف القــرآن زهــاء خمســة  -دون التنزيــل -وهذه هي املرة االوىل يف القــرآن حســب التــأليف
  .و�ان� مرة

وأرضابها، م� يربز رشف  -بني ... ناس -اصحاب -ثم األمم األخرى حسب التعب� القرآ� هم ب�: قوم
  هذه األمة االخ�ة عىل ما قبلها، وألن ا�انها أرشف ا�ان ب� مٔو� األمم بأرسها.
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ة إرسائيــل: ســمعنا يف لغــ -ليّا باللسان -يف لغة املسلم� التعني إّال: أنظرنا رعاية لحالنا، وهي »راعنا«
وعصينا واسمع غ� مسمع أّما شابه نقيضا إلسالميتها، واليهود املتعودون عىل تحريف الكلم من بعد 
مواضعه كانوا يستعملون هذه الصيغة السائغة لقبيل اال�ان، كصيغة لقبيل الكفر، متظــاهرين أنهــا 

ى ّهللا املســلم� أن يقولوهــا ابتعــادا عــن ذريعــة واملــٔون�، فنهــآلـه و عليـه هللا صـىلكاألول، مستهزئ� بالرسول  
من هّ� املعنى وهو إدارته الحفظ مع تويل األمر،  »راعنا«إرسائيلية اىل بغية لئيمة، وكذلك ع� تعطيه 

  وإ�ا عليه البالغ ثم النظر اىل املبلّغ إليهم كيف يعلمون؟.آله و عليه هللا صىلوليس هي عىل الرسول  
نظرا رساليا كشهيد عــىل »أنظرنا«ريعة إرسائيلية لعينة، ومزرءة اسالمية مهينة، ولكن ذ »راعنا«إذا ففي 

  املرسل إليهم، ذلك تعب� نظيف حفيف.
سمعا ملقاالت الرسالة، وتطلّبا من الرسول أن ينظر إلــيهم نظــر الرقابــة هــل  »قُولُوا انْظُرْنا َو اْسَمُعوا«

طابق الوعي البالغ، ويوافق العمل ما بلّغ، تكميال لــنقص عملوا �ا سمعوا، ام هل وعوا ما سمعوا، لي
  الوعي، وتقو�ا يف التطبيق.

فهذا هو املطلوب من الرسول بعد البالغ، دون الرعاية ألحوالهم وكأنه هو الشارع، فليخفف عنهم يف 
  سّد عىل ثغرة إرسائيلية، وآخر عىل مجهلة إسالمية. »راعنا«رشعته، ففي تركهم قول 

يعنون بها  »راعنا«عربيا مفاعلة من الرعاية، طلبا لها، فقد يعني ليّها بألسنتهم ّيل التعب� ك  »اراعن«ثم 
  أن الرسول ما هو إّال راعي اإلبل فينا دون رسالة او ميّزة أخرى؟.

  مدلال في� تدعيه من الرسالة؟. »يا راعنا«من الرعونة بحذف أداة النداء  »راعنا«ام 
  ا بها للمساوات ك: ارعنا سمعك ل�عيك أس�عنا؟.ام ّيل املعنى إيهام

: حمقــا، ثــم املعنــى كخليفــة لــه: »رعنــا«عن عربيتــه مثــل  »راعنا«أم ليّا فيه�، ففي التعب� ّيل يحرّف 
ك� يف آيتها األخرى تفس�ا لها؟ وال نجده يف ّيل عر� إذ � يكن  »َسِمْعنا َو َعَصيْنا َو اْسَمْع َغْ�َ ُمْسَمعٍ «

  ي إّال الرعونة وراعي اإلبل واين ه� من مثلث املعني هنا؟.يعن
  و علّهم كانوا يجمعون ب� اللّي�، جمعا للمعني� اللئيم�، والقرآن يكتفي يف آيته الثانية بالثا�.

حا إصال  »انظرنا«ب  »راعنا«و»اسمع«ب  »َو اْسَمْع َغْ�َ ُمْسَمعٍ «ثم  -»أطعنا«ب  »عصينا«و قد بدل ّهللا هنا 
ينِ «شامال كامال يسد اىل ثغرة إرسائيلية:  طَْعناً «ثغرة إسالمية: جهال يف الدين، وقد يناسب »طَْعناً ِيف الدِّ

ينِ   »رعنا«يف ليّها، بأنها من الّرعن، وهي يف العربانية: الحمق، أن كانوا يقولون  »راعنا«تفس�ا ل  »ِيف الدِّ
طعن يف الدين عن بكرته، فان الرشط األّول للرسالة  -وعوذا با�ّ  -هآل و عليه هللا صىلاي: حمقا، وحمق الرسول  

هــذه الكلمــة ســّب بالعربانيــة إليــه « السالم عليههي العقلية البارعة للرسول، وقد يروى عن االمام الباقر  
»كانوا يذهبون

  .»يريدون شتمه ٢يقولون راعنا« ١

                                                        
 �� ا�����. ١١٥: ١.��ر ا������ ١

 
�ـ� أ��ـ�ظ ا���ـ���� ا�ـ��� »را��ـ�«و���ـ� �ـ�ه ا����ـ�  ا��ـ��م ������ل ���� �� ����   ا����م �����ي  .����� ا�����ن �� ا����م ا����٢

اي: ارع أ��ا��� وا��� ��� ��� ���� ���، و��ن �� ��� ا����د ����ه: »را���«������ن ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��� �����ن 

� ������ن ��� ����ا: ��� ��ـ�� ���ـ�ا إ�ـ� ا�ـ�ٓن �ـ�ا ���ـ���ا ا�ـ�ٓن ��ـ��� ��ـ�ا ��ـ���ا ���� ��� ا����د ا������ -ا��� �� ����

ـ�ل: �ـ� ا�ـ�اء ا��ّـ�  ������ن ر��ل ا��ّ� (��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و���) و�����ن را��� ����ون ���� ���� ��� ��� �� ���ذ ا��ٔ���ري ��
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هو األنسب ليا خفيا فيه لفظيا، ثم طعنا يف الدين معنويا، مه� ليّوا إىل جانبه سائر  »رعنا«و الحق ان 
  اليل.

ِمْن أَْهِل الِْكتاِب َو َال الُْمْرشِكَِ� أَْن يُنَزََّل َعلَيُْكْم ِمْن َخْ�ٍ ِمْن َربُِّكــْم َو ّهللاُ يَْخــتَصُّ ما يََودُّ الَِّذيَن كََفُروا 
تنديدة شديدة  »ما يودّ «. التسوية ب� قبييل الكفر يف ۱۰۵بِرَْحَمتِِه َمْن يَشاُء َو ّهللاُ ذُو الَْفْضِل الَْعِظيِم 

فــيهم، لهــا صــبغة عنرصــية  »مــا يــودّ « ئونوا بهــذه الرســالة الســامية، ف بكفار أهل الكتاب الذين �
يف املرشك�، لها صبغة الجهالة القاحلة، املستبعدة يف األصل أن ينزل الوحي عــىل  »ما يود«إرسائيلية و

ّهللاُ ذُو الَْفْضِل  وَ «دون حبس لها وقرص عىل أهواء أوالء وهٔواء،  »َو ّهللاُ يَْختَصُّ بِرَْحَمتِِه َمْن يَشاءُ «برش، 
دون ما يزعمونه من فضل محّدد محدود، أم فضل عميم اليختص بأحد، وجوابــا عــن نســخ  »الَْعِظيمِ 

  آية رسالية أو إنساءها:
ٍء قَ    .۱۰۶ِديٌر ما نَنَْسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُنِْسها نَأِْت بَِخْ�ٍ ِمنْها أَْو ِمثْلِها أَ لَْم تَْعلَْم أَنَّ ّهللاَ َعىل كُلِّ َيشْ

ا أَنَْت ُمْفَرتٍ «نظرية آية النحل  -يف وجه -و هذه لْنا آيًَة َمكاَن آيٍَة َو ّهللاُ أَْعلَُم ِ�ا يُنَزُِّل قالُوا إِ�َّ َو إِذا بَدَّ
  ).۱۰۱(»بَْل أَكَْ�ُُهْم ال يَْعلَُمونَ 

أو أحكامــا، إىل آيــة ما هي أعم من آية النحل، من آية تحمل حكــ�  »آية«و قد تعني آية البقرة من 
مثلث اآلية دون اختصاص ببعضها، واألنسب للمقام هــ�  -إذا -الرسالة يف أصلها، وآية: الرسول، فهي

  األخ�ان، إّال أن يعنى من آية الحكم كل كتاب الوحي: القرآن، الناسخ ملا ب� يديه يف أحكام.
مهــ� كانــت آلـه و عليـه هللا صـىلآية عن خاطر الرسول  إنساء  -في� تعني -»أَْو نُنِْسها«و عىل أية حال فال تعني 

إقراء ربا� يضمن  »َسنُْقرِئَُك فَال تَنْىس«نسيانه أيّة آية: ، إذ سبقتها مكية كافلة لعدم ١منسوخة الحكم
  ، ك� فصلناه يف محله.»تنىس«دون »سنقرئك«راجع إىل »إِّال ما شاَء هللاُّ «أّال ينىس ما اقرء، و

هنا يخّر سقف املختلقات الزور من آيات يدعى أنها كانت من القــرآن ثــم نســخت أو أنســيت عنــه 
  .٢يخر سقفهم من فوقهم وينهد رصحهم -آله و عليه هللا صىلوعن خاطر الرسول  

                                                                                                                                                         
�ـ� �ـ��� ����� ���� ا��ّ� أرا�� ����ون �� ر��ل ا��ّ� �����ن ا ��� ���ون �� ������� ���ا�� وا��ّ� �ـ� أ�ـ���� �ـ� أ�ـ� �ـ��� إ

����، و���� ا�� ا��ه أن أ��م ����� ��� ا����م وا������ان �� ... ����� ��� �� �� �ـ���� �ـ��� ... �ـ�ٔ��ل ا��ّـ� �ـ� ���ـ� ِ�ـَ� 

� أ��اؤم �� ا����د ا�� �� ر��ل ا��ّ� و�ـ���� َو �ُ��ُـ�ا ا�ُْ�ْ��ـ� اي: ا��ِ��َ� ��ُدوا ... وا��ل �� �َُ���ُ�ا راِ��� ... ����� ���� ����� ��

 .»را���«����ا ���ه ا����� �� ����� 

 
ا��ج ����� �� ا�� ���س ��ل: ��ن ��� ���ل ��� ا���� ��ّ�  -١٠٤: ١. و�� ا����ا�����ت ا������� ا��ور ��� �� �� ا��ر ا�����ر ١

ِ�ْ� آَ�ٍ� ا�ْو �ُْ�ِ��� �َ�ِْٔت �َِ�ْ�ٍ� ِ�ْ��� ا�ْو ِ��ْ�ِ�� و��� �� ���دة ��ل: ����  ا��ّ� ���� وآ�� و��� ا���� ������ و����ه ������ر ����ل ا��ّ�: �� �َْ�َ��ْ 

 �� ���� ...  ا��ٓ�� ���� ا��ٓ�� و��ن ��� ا��ّ� ���أ ا��ٓ�� وا���رة و�� ��ء ا��ّ� �� ا���رة �� ���� ������ ا��ّ� ���� ���ل ا��ّ� ��� ��� ����:

 
ا��ج ����� �� أ�� ���� ا�����ي ��ل: ��� ���أ ��رة ������ �� ا���ل وا���ة ���اءة ��ٔ������  -١٠٥: ١.��� �� ا��ر ا�����ر ٢

��ـ �اب، و��ـ� ��ـ�أ �ـ�رة ��ـ���� �ٕ��ـ�ى ��� أ�� ���� ���� �� ��ن ���� آدم واد��ن �� ��ل ������ واد�� ����� و �� ����ٔ ���� ا�� ا

ِ��َ� آَ�ُ�ـ�ا �ِـَ� �َُ���ُـ�َن �ـ� �ـ� �َ�ْ  َ��ُـ�َن ����ـ� ا������ت أو���: ��� ��ّ� �� �� ا����وات، ��ٔ������� ��� ا�� ���� ����: �ـ� ا���َ�ـ� ا�ـ�

�رة �ـ���ة ��ـ� �ـ�اءة �ـ� ا��ـ�ة �ـ� ���دة �� أ������ ����ٔ��ن ���� ��م ا������ و�� ��� آ�� �� أ�� ���� ����: ��ل: ���ـ� �ـ

� ر��� و���� ����: ان ا��ّ� ���د ��ا ا���� ��ٔ��ام �� ���ق ���، و��� �� أ�� وا�� ا����� ��ل: ��ن ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�
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هنا هي آية الرسالة واآلية الرسول، ام وآية تحمل حك�، ونسخ اآلية األوىل وإنساءها هو نسخ  »آية«
املعجزات البرصية، حيث نسخت بآية القرآن بص�ة خالدة �يش مع الزمن، والقرآن اآلية خ�  اآليات

من كّل آيات الرساالت صورة ومادة ومدة، نسخت تلكم اآليات وأنستها، وك� نجد القرآن يف عرشات 
ْكِفِهْم أَنـّـا أَنْزَلْنــا أَ َو لَْم يَ «من آياته يتحدى الناكرين بنفسه، ويجعله كافية عن سائر اآليات الرسالية: 

نســخت الرســل الســابق� أو  آلـه و عليـه هللا صـىل! ك� وأن اآلية الرسولية محمد  »َعلَيَْك الِْكتاَب يُتْىل َعلَيِْهْم ...
أنستهم، ألنه جمع كّل فضائل الرسل والرساالت وزيادات، لحّد هــم يعتــربون تقــدمات ملجــيء هــذا 

  ك� يعترب وحيهم الرسايل بجنب وحيه وصية.، آله و عليه هللا صىلالرسول  
قد أ� ّهللا بها خ�ا من املنسوخة او مثلها يف  -وهي قلة قليلة -ثم اآليات األحكامية الناسخة يف القرآن

األثر الصالح لالمة األخ�ة، وقد يجري ذلك يف آيات اإلمامة إّال يف اإلنساء فإنهم معروفون عــىل مــدار 
  .١يف سائر اال�ة خلفا لسلف »مثلها«يف صاحب األمر، ك  »ْ�ٍ ِمنْهابِخَ «الزمن، وقد يصدق 

ة قبل القرآن، هي كذلك، التأ� آية الحقة منها إّال ناسخة للسابقة او منسية، وهي ثم اآليات الرسالي
خ� منها او مثلها، والقصد من اآلية الرسالية تثبيت الرسالة، كّل حسب املقتضيات واملصالح التي قد 

واها، بل هي لتحرص يف واحدة، وتحرس عن س -وك� الرسولية -اليعلمها إّال ّهللا، فليست اآلية الرسالية
  محلّقة عىل كل ما هو األصلح للرسل واملرسل إليهم، داللة قاطعة عىل رساالتهم.

تجعل النسخ إزالة الحكم مه� بقي يف العلم، وتجعل اإلنساء إزالــة  »ننسها«ب  »ننسخ«و هنا مقابلة 
فقد تنىســ آيــة  »اأَْو نُنِْسه«مثلث اآليات، فال تعمها »من آية«عن العلم ك� أزيل حكمه، ومه� عمت 

رسالية أم رسولية ب� أمة الحقة، ولكن التنىس آية حكمية عن خاطر رسول، حك� له او ملن قبله، وال 
  .»َسنُْقرِئَُك فَال تَنْىس«حيث آله و عليه هللا صىلسي� محمد  

كان نسخا إن مشكلة النسخ كانت مشكلة كتابية إرسائيلية، إحالة له أحيانا، ونكرانا له أخرى، سواء أ 
َو إِذا جاَءتُْهْم آيٌَة قالُوا لَْن نُٔوِمَن َحتّى نُٔو� ِمثَْل ما أُوِ�َ رُُسُل ّهللاِ ّهللاُ أَْعلَُم َحيْــُث يَْجَعــُل «آلية رسالية 

  ).۱۲۴: ۶(»رِسالَتَُه ...
ة يف كتبهم ام آية رسولية كالرسالة اإلس�عيلية الناسخة للرساالت اإلرسائيلية، فرغم البشارات املحمدي

  أنكروه ملّا جاءهم ألنه ليس إرسائيليا.

                                                                                                                                                         
���ء ا����ة و��  و��� إذا او�� ا��� أ����ه ������ �� او�� ا���، ��ل: ����� ذات ��م ���ل: ان ا��ّ� ���ل: ا�� أ����� ا���ل �ٕ���م ا����ة وإ

ان ���� آدم واد�� ��ٔ�� أن ���ن �� ا����� و�� ��ن �� ا����� ��ٔ�� ان ���ن إ����� ���� و�� ����ٔ ��ف ا�� آدم ا�� ا���اب و��ـ�ب 

 ا��ّ� ��� �� ��ب.

�ل: و��� ا������ �� ����� ا���آن ���� ��� و ��� ��� ا��� ���� ��وى �� ����ة ا�� ��ء ��ه ا�����ت �� ����� ��ٔ��� آ��ت؟! أ�

 ��ه ا����رات، ��ٔ�� �� �� أ������ و������� �� ا���آن. ان �� ا�� إ��ا�����ت ���� ����آن �� ��� ��������� ا������!

 
�� ا��ل ا����� ��� �� ���� �� ا��� �� ���� �� ������ �� ��� ا��ّ� ا����ب ��ل: ��ـ� إ�ـ� ا�ـ�  ١١٥: ١.��ر ا������ ١

ن ا��ّـ� �ـ� و�ـ� �ـ� ��ـ� ���ـ� ��ـ� إذ �� ���ب: أردت ان ���ٔل �� ��� ��� أ�� �������� ���� ��� ��ـ�� �ـ� ا����م ����ا����  

��ا�� ��� ���� ���، �� ����ن، و������ ���ي ا�� ���� ا��� و���ه �� ������ن ا��� ���م �� ���ء ا��ّ� و�ـ�ر �ـ� ��ـ�ء �ـ� ���ـ� 

 �� آ�� او ����� ��ٔت ���� ���� او �����. �� ���� ��� ��� ���ن و���ع ��ي ��� ����ن.
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ام آية او آيات أحكامية، ك� القرآن بالنسبة ملا ب� يديــه، واإلنجيــل بالنســبة للتــوراة يف أحكــام، وال 
تجهيال لساحة الرب أنه علم بعــد جهــل، إ�ــا  -وك� النسخ الرسايل والرسويل -يعني النسخ األحكامى

فــالحكم  ١سوخ، ك� اآليات املنسوخة القرآنية تلمح بنفسها أنها ألمد سوف يبّ� الناسخ بيان ألمد املن
املنسوخ ان كان محددا بحد معلوم أم غ� معلوم، كان الناسخ بيانا للمجهول يف غــ� املعلــوم حــّده، 

  وتوضيحا للمعلوم والحكم اآل� بعده.
 -فهو مطلق فيه، كان الناسخ كتقييد إلطالقه وقتيا، إذا فال نسخ يف الرشــعة و إن � يكن محّددا بحدّ 
بيــان النتهــاء حكــم ســابق وابتــداء حكــم  -ككّل  -�عنى التعارض، بل هو -يف نفسها او لرشعة اخرى

  الحق.
تقل عــن األوىل، بــل ال  -أيا كانت -برهان قاطع المرد له أن اآلية الثانية »نَأِْت بَِخْ�ٍ ِمنْها أَْو ِمثْلِها«و يف 

وقد تزيد، آية رسولية ام رسالية أم أحكامية، فال يصح القول بتقديم األقدم من أوىل العزم وتفضــيله 
  .آله و عليه هللا صىلعىل الحقة، فإّما ه� عىل سواء، ام الالحق خ� من سابقه ك� يصدق �اما يف خاتم النبي�  

  تعم مثلث الرسالة وحيثها وحيثيتها مادة ومدة، عّدة وعّدة. »سالَتَهُ ّهللاُ أَْعلَُم َحيُْث يَْجَعُل ِر «و 
ٍء قَِديرٌ «   ومنه مثلث اآليات رسالية ورسولية وأحكامية: »أَ لَْم تَْعلَْم أَنَّ ّهللاَ َعىل كُلِّ َيشْ

�واِت َو اْألَرِْض َو ما لَُكْم ِمْن ُدونِ    .۱۰۷ّهللاِ ِمْن َوِيلٍّ َو ال نَِص�ٍ  أَ لَْم تَْعلَْم أَنَّ ّهللاَ لَُه ُملُْك السَّ
اللهم إال من باب إياك أعنى واسمعي يــا جــاره،  آلـه و عليه هللا صىلفيه� التخص بخطاب الرسول   »أَ لَْم تَْعلَمْ «

  بل هو كّل من يأهل لذلك الخطاب العتاب، املعرتض عىل نسخ آية أو إنساءها، او املتلبّك فيه.
ِل الُْكْفَر بِاْإلِ�ــاِن فََقــْد َضــلَّ َســواَء أَْم تُِريُدوَن أَْن  تَْسئَلُوا رَُسولَُكْم كَ� ُسِئَل ُموىس ِمْن قَبُْل َو َمْن يَتَبَدَّ

ِبيِل    .۱۰۸السَّ
آيتــي الرســالية والرســولية، إذ كــانوا يســتبعدون  -كأصــل -يف آية النسخ تعني »من آية«هذه تٔود أن 

ارضاب ع� سبق من تساءل  »أم«تعوّد عليها يف الرساالت، ك� ونسخها إىل شاكلة أخرى غ� السابقة امل
  جوابه آية النسخ، إذ تعنتوا متثاقل� متسائل� يف هذه اآلية الرسالية والرسولية.

َن يَْســئَلَُك أَْهــُل الِْكتــاِب أَْن تُنَــزَِّل َعلـَـيِْهْم كِتابــاً ِمــ«هو مثل سٔول الــرٔوة:  »كَ� ُسِئَل ُموىس ِمْن قَبُْل «و 
�ِء فََقْد َسأَلُوا ُموىس أَكَْربَ ِمْن ذلَِك فَقالُوا أَرِنَا ّهللاَ َجهْرًَة ... ): (و قالوا لَْن نُٔوِمَن لـَـَك َحتـّـى ۱۵۳: ۴(»السَّ

َو قــالُوا لـَـْن «وك� برزت هذه اإلرادة السيئة يف أسٔوة جاهلة قاحلــة مــن املـرشـك�:  »نََرى ّهللاَ َجْهرًَة ...
... أَْو تَأِْ�َ بِاّ�ِ َو الَْمالئَِكِة قَِبيًال نُٔوِمَن لََك    .٢)۹۲: ۱۷(»َحتّى تَْفُجَر لَنا ِمَن اْألَرِْض يَنْبُوعاً 

يعمهــ� كــ� األول لألولــ� واآلخــر  -إذا -تشمل أهل الكتاب واملـرشـك�، فالســٔول »أَْم تُِريُدونَ «و الن 

                                                        
�ْٔ�ِ�َ� ا�ْ��ِ�َ�َ� ِ�ْ� �ِ���ُِ�ْ� ... �َ��ْ�ِ�ُ��ُ��� �ِ� ا�ُْ�ُ��ِت َ��ّ� َ�َ�َ��ّ�ُ��� ١ ا�َْ�ْ�ُت ا�ْو �َْ�َ�َ� ا��ُّ� �َُ��� َ��ِ�ً�� .���� ���� �����: َو ا��ّ��ِ� �َ

 ��� ������ آ�� ا���ر: ا�ّ�ا�َِ�ُ� َو ا�ّ�ا�ِ� �َ�ْ��ُِ�وا �ُ�� واِ�ٍ� ِ�ْ�ُ��� ِ���ََ� َ��َْ�ٍة.وا����� ��� �� ا

 
ـ�  ١٠٧: ١.ا��ر ا�����ر ٢ �� ا�� ���س ��ل ��ل را�� �� ������ وو�� �� ز�� ����ل ا��ّ� ��� ا��ّـ� ���ـ� وآ�ـ� و�ـ�� �ـ� ���ـ� ا���

 ���ؤ او ��� ��� أ���را ����� و����� ��ٔ��ل ا��ّ� �� ذ�� ا�ْم �ُِ��ُ�وَن ....����ب ����� ����� �� ا����ء 
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  .١آللخرين
ان يجعــل لهــم ذات أنــواط كــ� كــان  آلـه و عليـه هللا صـىلو لقد آل أمر التسائل التجاهل لحد سألوا الرســول  

للمرشك� ذات أنواط، وهي شجرة كان املرشكون يعبــدونها ويعلقــون عليهــا التمــر، وكــ� ســأل بنــو 
مهــ� كرســ  -أّال يكرســ الــّالتآلـه و عليـه هللا صىلوتطلّبوا منه  ك� »اْجَعْل لَنا إِلهاً كَ� لَُهْم آلِهَةٌ «إرسائيل موىس: 

  حتى ئونوا!. -سائر األصنام
 -املسلم�؟ اللهم نعم، قضــية اإلطــالق، ولكنــه -في� شملت -تشمل »أَْم تُِريُدونَ «و ترى الخطاب يف 

يالئــم هكــذا ســٔول، لحد إرادة السٔول دون واقعة، ثم اللّهم ال، يف واقع السٔول، حيث اال�ان ال  -فقط
  اللهم إّال من املنافق�، وك� يف أرضابهم من الكتابي�.

ِل الُْكْفرَ « فََقــْد َضــلَّ َســواَء «يف مرسح التبادل ب� الكفر واال�ان  »باال�ان«يقبل الكفر بدال  »َو َمْن يَتَبَدَّ
ِبيلِ  �ــان ألنفســهم ويــودون آملــ� تجارة خارسة، حارسة عن أية عائدة. هٔواء يتبدلون الكفر باال  »السَّ

  نفس القصة للمٔون�:
َ َودَّ كَِثٌ� ِمْن أَْهِل الِْكتاِب لَْو يَرُدُّونَُكْم ِمْن بَْعِد إِ�انُِكْم كُّفاراً َحَسداً ِمْن ِعنِْد أَنُْفِسِهْم ِمنْ   بَْعِد ما تَبَــ�َّ

ٍء قَِديٌر لَُهُم الَْحقُّ فَاْعُفوا َو اْصَفُحوا َحتّى يَأِْ�َ ّهللاُ بِ   .۱۰۹أَْمرِِه إِنَّ ّهللاَ َعىل كُلِّ َيشْ
  .»أَْم يَْحُسُدوَن النّاَس َعىل ما آتاُهُم ّهللاُ ِمْن فَْضلِهِ « »َودُّوا لَْو تَْكُفرُوَن كَ� كََفُروا فَتَُكونُوَن َسواءً «

�نيا باطال قــاحال  »نَُكمْ لَْو يَرُدُّو «إعالن صارخ عن كيد لئيم يكيده كث� من اهل الكتاب جموع املٔون� 
  وملاذا؟»يردونكم كفارا«يف وّدهم املضلّل 

الجهال بحقكم، فإ�ا مجال الحسد منقبة الينالها الحاســد ام ال يريــد نيلهــا  »َحَسداً ِمْن ِعنِْد أَنُْفِسِهمْ «
َ لَُهُم الَْحقُّ «ولكنه يراها منقبة، وذلك  ق، ويا للعجب أن هٔواء يعمهم وأهل الح»هم«و»ِمْن بَْعِد ما تَبَ�َّ

َجَحُدوا بِها َو اْستَيَْقنَتْها «الح�قى يف الطغاة يودون لو يردونهم كفارا، والحق مب� لهم وللمٔون�، فقد 
ويودون أن يتحول املٔونون أمثالهم، شيطنة مدروسة مدسوسة بــ� قبيــل املــٔون� مــن هــٔواء »أَنُْفُسُهمْ 

هم؟ فهل يحاربهم قبيــل اال�ــان، ذودا عــن أنفــس مٔونــة بســيطة وما دوائ -إذا -الشياط�، ف� دائهم
  :-؟!-رسيعة التأثر بالدعايات املضادة؟ ام عفوا وصفحا يف العجالة حتى يأ� ّهللا بأمره

ٍء قـَـِديرٌ « ايــة وكيــف يعفــى عــن تلكــم الدع»فَاْعُفوا َو اْصَفُحوا َحتّى يَأِْ�َ ّهللاُ بِأَْمرِِه إِنَّ ّهللاَ َعىل كـُـلِّ َيشْ
املضللة الخطرة، أم كيف يصفح عن الساع� يف األرض فسادا؟ ونفــس العفــو والصــفح دليــل حــارض 

  القوة الدافعة واملحاربة!.
فهو طلــق العفــو املحــّدد بإتيــان »َحتّى يَأِْ�َ ّهللاُ بِأَْمرِهِ «إنه ليس العفو عنهم والصفح إّال مصلحة وقتية 

  لكيد واإلفساد منهم.أمره وليس العفو املطلق مه� بلغ أمر ا
�ــا أخــرب رســوله واملــٔون�  -١فــي� دافــع -و لقد دافع ّهللا عنهم سوء هذه الدعاية اللئيمة والشكيمة

                                                        
�� ����ون  »ا�ْم �ُِ��ُ�ونَ « ا����م ������ ��� �� ���� ا����  ��ل ��� �� ����  ا����م ������ل ا����م ا�����ي   ١٤١: ١.����� ا�����ن ١

�َ�ـ� ُ�ـِ�َ� ُ���ـ� ِ�ـْ� «�� �������� �� ا��ٓ��ت ا��� �� ����ـ�ن ��ـ� �ـ����� او ��ـ�د��  »ان ���ٔ��ا ر�����«�� ���ر ���� وا����د 

 .»َ�ًة ...�َْ� �ُ�ِ�َ� �ََ� َ��ّ� �ََ�ى ا��َّ� َ��ْ «وا���ح ���� ��� ��� �� »�َْ��ُ 
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، بكيدهم هذا، فال تجب قتالهم كدفاع عن إفساد العقيدة، فا�ا أمر بالعفو والصفح ملصلحة ربانيــة
عّل منها أن يعلم اهل الكتاب بفضحهم يف كيدهم، واملســلمون عــىل قــوتهم وعلمهــم بــذلك الكيــد 
اللع� أمروا بالعفو والصفح، علّهم يحيدون ع� يكيدون آئب� اىل ربهم، ثم بعد ردح يــومر بقتــالهم 

حة وجاههم حــ� � يرتــدعوا منه امر السياسة الصال »َحتّى يَأِْ�َ ّهللاُ بِأَْمرِهِ «حيث اإلياس عن نبهتهم: و
  و� يرعووا، ومن أمره اآل�:

يـَـِدينُوَن ِديــَن  قاتِلُوا الَِّذيَن ال ئُوِمنُوَن بِاّ�ِ َو ال بِالْيَْوِم اآلِْخِر َو ال يَُحرُِّموَن ما َحــرََّم ّهللاُ َو َرُســولُُه َو ال«
  ).۲۹: ۹(»ِجْزيََة َعْن يٍَد َو ُهْم صاِغُرونَ الَْحقِّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتاَب َحتّى يُْعطُوا الْ 

َحتّى يُْعطُوا الِْجْزيََة َعْن يٍَد «و هنا األمر بعد حّده الزمني محّدد بسلوب أربعة، انتهاء إىل استسالمهم 
  دفعا للجزية بعد انتهاء رشهم. »َو ُهْم صاِغرُونَ 

يعم التكوين والترشيع، »أمره«دالل، ف ك� ومن أمره أمر هدايته ملن اهتدى بعد ضالل، وارتدع بعد 
  اللذين � يكونا حارضين حاال فيحرضان استقباال.

و يا ملقابلة أسوء السوء بالحسن لعلّهم يرتدعون ام يهتدون، وليعلموا ان ّهللا يردع املٔون� عن قتالهم 
  هم:وهم أقوياء أمام هٔواء الضعفاء األغوياء، الذين جمعوا كل رش وّرض يف ذوات أنفس

َ لَُهُم الَْحقُّ ...«   !»َودَّ ... لَْو يَرُدُّونَُكْم ... َحَسداً ... ِمْن بَْعِد ما تَبَ�َّ
و الحسد هو ذلك االنفعال األسوء األسود الرديء الذي فاضت به نفوس اليهود تجاه األمــة املســلمة 

ســوء ضــد األمــة وما زالت تفيض، منبعثــة منــه كــل دسائســهم وتــداب�هم اللئيمــة يف كــل دوائــر ال
  املرحومة، وقد كشف القرآن لنا منها لنعرفه فنحذرهم، و

إن لنعم ّهللا أعداء، قيل وما أولئك؟ قال الذين يحســدون النــاس «قوله:  آله و عليه هللا صىلقد يروى عن النبي  
»عىل ما آتاهم ّهللا من فضله

٢.  
يدعو القرآن أتباعه إىل االرتفــاع عــن  -للمٔون� هذه الشكيمة اليهوديةيف الوقت الذي تتجىل  -و هنا

  آمرا لهم بامليض يف طريقتهم املختارة: »َحتّى يَأِْ�َ ّهللاُ بِأَْمرِهِ «املقابلة باملثل، توجها اىل الصفح والعفو 
ُموا ِألَنُْفِسُكْم ِمنْ  كاَة َو ما تَُقدِّ الَة َو آتُوا الزَّ َخْ�ٍ تَِجُدوُه ِعنَْد ّهللاِ إِنَّ ّهللاَ ِ�ا تَْعَملُوَن بَِصٌ�  َو أَقِيُموا الصَّ

۱۱۰.  
فال يزعزعهم ذلك الخطر الحادق عن ركني اال�ان عمليا: إقام الصالة وإيتاء الزكــوة، وبصــورة عامــة 

ُموا َو مــا «تقديم كل خ� عقائدي وعميل لهذه األنفس الطيبة املطمئنة باّ�، النــاظرة ألمــر ّهللا:  تَُقــدِّ

                                                                                                                                                         
روي ان ����ص �� ��زوراء وز�� �� ��� و���ا �� ا����د ����ا ا������ �� ا����ن و���ر ��  ٢٣٦: ٣.ا������ ا����� ����� ا��ازي ١

��� ا��� �� ����� ��ر���ا إ�� د���� ��� ��� ��� وأ��� و��� أ��ى ���� ���� ��� و��� أ��: أ�� ��وا �� أ�����، و�� ���� 

�����، ���ل ���ر: ��� ��� ا���� ����؟ ����ا: ����، ��ل: �ٕ��� ����ت أ�� �� ا��� ����� �� ���، ����� ا����د: أ�� ��ا 

آن إ���� و������� ���� و�������� إ��ا��، �� أ��� ر��ل ا��ّ� ��ّ� ��� ���ٔ، و��ل �����: و ا�� ا�� ��� ر��� ����ّ� ر�� و���ٕ����م د��� و�����

 ا��ّ� ���� وآ�� و��� وأ���اه ���ل أ������ ���ا وأ������، ����� ��ه ا��ٓ��.

 
 .٢٣٧: ٣.����� ا���� ا��ازي ٢
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إذ يبقى وال يفنــى، الأصــوات األقــوال وال صــور األعــ�ل وال ســ�  »ِألَنُْفِسُكْم ِمْن َخْ�ٍ تَِجُدوُه ِعنَْد هللاِّ 
  اليخفى عليه خافية. »إِنَّ ّهللاَ ِ�ا تَْعَملُوَن بَِص�ٌ «النيات واألحوال 

يَْوَم تَِجــُد كـُـلُّ نَْفــٍس مــا «لخ�ة وجدان الثواب، بل وحضور نفس األع�ل ا -فقط -»تجدوه«فال تعني 
  .»َعِملَْت ِمْن َخْ�ٍ ُمْحَرضاً َو ما َعِملَْت ِمْن ُسوٍء ...

ثم إن يف إقام الصالة برشوطها صلة وثيقة بينهم وب� ربهم، ك� يف إيتاء الزكوة ماديا وروحيــا وثيــق 
تحلـّـق  »مــن خــ�«ته كــ� ان الصلة بينهم أنفسهم، فال يبقى فيهم منفذ من تشكيكات العدو وعرقال 

عىل الصلت� يف كافة الخ�ات املأمور بها يف رشعة الحق، ويف تطبيقها ضــ�ن الّالنفوذيــة مــن الكتلــة 
  املضللة.

  و من قيالت اهل الكتاب�، الغيالت الويالت، التي ط�نتهم ك� يزعمون فال يحيدون عن أية خاطئة:
 َمْن كاَن ُهوداً أَْو نَصارى تِلَْك أَمانِيُُّهْم قُْل هاتُوا بُرْهانَُكْم إِْن كُنْتُْم صاِدقَِ� َو قالُوا لَْن يَْدُخَل الَْجنََّة إِّال 

۱۱۱.  
فانحرست عمن سواهم طول تــأريخ الرســاالت،  -ك� يدعيها كل لنفسه -و إذا انحرصت الجنة فيه�

م يف النار عىل إ�انهم! أم اليف جنة مٔونوا الرشائع السابقة عىل رشعة التوراة واإلنجيل؟ أفه -إذا -فأين
  وال نار!.

كــ� يدعيــه اليهــود »لَْن يَْدُخَل الَْجنََّة إِّال َمْن كاَن ُهــوداً «فيا للحقد من طيش قاحل وحكم جاهل أن 
عن الجنــة  -ككل -ك� تدعيه النصارى، فل� يطردوا املسلم� »لن يدخل الجنة إال من كان نصارى«و

يطردون معهــم كافــة املــٔون� يف كــل أدوار الرســاالت قبــل مــوىس واملســيح   ألنهم عىل رشعة جديدة
كّل أمانيهم، عىل ما هم عليه من تخلفات عقائدية وعمليــة، فمجــرد الجنســية  »تِلَْك أَمانِيُُّهمْ «. عليهاالسالم

ــة فــوىض جــزاف! ولكــن اإل�ــان والعمــل الصــالح يف  ــدخول الجن ـانية تكفــي ل ــة او النرصـ اليهودي
فطريا ام عقليا ام كتابيا، ام يف اّي من األعراف البرشــية  »قُْل هاتُوا بُرْهانَُكمْ «يكفيان لدخولها! غ�ه�

  يف أمانيكم.»إِْن كُنْتُْم صاِدقِ�َ «السلمية 
لـَـْن يَــْدُخَل «جمعا فضال عن كل أمانيهم؟ و� تــأت هنــا إّال واحــدة  »تِلَْك أَمانِيُُّهمْ «و ترى كيف تكون 

لقد ذكرت هنا أما� عدة هذه أخ�تها، ثم وهي تجمع كل أمانيهم الســاقطة فانهــا كخلفيـّـة  !»الَْجنَّةَ 
  شاملة لها كلها.

لن يدخل الجنة إال من كان «أ ترى القرآن هنا يعارض دعواهم باملثل، معاكسا تلك القولة الخاوية أن 
  كجنسية اسالمية تكفيها النسبة كيف� كانت؟ كّال! وإ�ا: »مسل�

َد َربِِّه َو ال َخْوٌف َعلَيِْهْم َو ال ُهْم يَْحزَنُوَن  بَىل ِ َو ُهَو ُمْحِسٌن فَلَُه أَْجرُُه ِعنْ   .۱۱۲َمْن أَْسلََم َوْجَهُه ِ�ّ
يدخلها غ� الهود والنصارى، وكضــابطة عامــة رافضــة لحــواجز  »بىل« -»لَْن يَْدُخَل «هنا تزييف ل  »بىل«

  .»أَْسلََم ...بَىل َمْن «الجنسيات والطائفيات 
أســلم ... «فا�ا هو إسالم الوجه ّ� بكل الوجوه ظاهرة وباطنة، عقائدية وعمليــة، فرديــة وج�عيــة، 

عــىل  »فَلَُه أَْجرُُه ِعنَْد َربِّهِ «إسالم اإلحسان وإحسان اإلسالم وه� اإلسالم عقائديا وعمليا،  »وهو محسن
  .» َخْوٌف َعلَيِْهْم َو ال ُهْم يَْحزَنُونَ َو ال«قدر إسالم وجهه وإحسانه ما هو مسلم محسن 

فقد يسلم مسلم وجهه ّ� يف وجهيه وهو غ� محسن، كالعقيدة غ� الصالحة والعمل غ� الصالح، ام 
 »َو ُهــَو ُمْحِســنٌ «يحسن يف وجه واحد، عقيدة او عمال وال يحسن يف اآلخر، فهو ايضا غ� محسن، إذا 



 201

  ر ّ� دون اختصاص بوجه، ام ترك اإلحسان يف إسالم الوجه.يعم احسان وجهي الباطن والظاه
من إحسان وجه العلم والعقيدة والنية وسائر الطوية، إىل احسان وجه األع�ل، املنبثقة  -إذا -فال بد

  من الوجه األول.
 هذا هو كفيل الجنة، دون أية جنسية او طائفية او عنرصية أو إقليمية يف ذلــك اإلســالم، فا�ــا »بىل«

اإلسالم املحسن السواه، ســواء أ كــان إســالما يف رشعــة نــوح وإبــراهيم، أم مــوىس وعيىســ، ام محمــد 
صلوات ّهللا عليهم أجمع�، بل وإسالم التوحيد املزيج، أم وغ� الكتا� مــا دام صــاحبه مســل� وكــ� 

ابِِئَ� َمْن آَمَن بِاّ�ِ َو الْيَْوِم اآلِْخــِر َو َعِمــَل إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َو الَِّذيَن هاُدوا َو النَّصارى َو الصّ «يقول ّهللا: 
) وهم كلهم موحدون، ب� ۶۲: ۲( »صالِحاً فَلَُهْم أَْجرُُهْم ِعنَْد َربِِّهْم َو ال َخْوٌف َعلَيِْهْم َو ال ُهْم يَْحزَنُونَ 

إِنَّ «املجوس: أم عوان وهم الصابئون، ام وموحــد غــ� كتــا� كــ -وهم كتابيون -مسلم وهود ونصارى
 بَيـْـنَُهْم الَِّذيَن آَمنُوا َو الَِّذيَن هاُدوا َو الّصابِِئَ� َو النَّصارى َو اْلَ◌مُجوَس َو الَِّذيَن أَْرشَكُوا إِنَّ ّهللاَ يَْفِصُل 

ثــم إذ دخلــوا »ِهمْ لهم أَْجرُُهْم ِعنَْد َربِّ «كان »الَِّذيَن أَْرشَكُوا«) ف� � يدخل فيهم ۱۷: ۲۲(»يَْوَم الِْقياَمِة ...
ٌة قاِ�ٌَة يَتْلُوَن آياِت ّهللاِ آناَء اللَّيِْل َو «!. اجل »إِنَّ ّهللاَ يَْفِصُل بَيْنَُهمْ «فيهم  لَيُْسوا َسواًء ِمْن أَْهِل الِْكتاِب أُمَّ

نْهَْوَن َعــِن الُْمنَْكــِر َو يُســارُِعوَن ِيف ُهْم يَْسُجُدوَن. ئُوِمنُوَن بِاّ�ِ َو الْيَْوِم اآلِْخِر َو يَأُْمُروَن بِالَْمْعرُوِف َو يَ 
 ») (بىل۱۱۵: ۳(»الَْخْ�اِت َو أُولِئَك ِمَن الّصالِِحَ�. َو ما يَْفَعلُوا ِمْن َخْ�ٍ فَلَْن يُْكَفرُوُه َو ّهللاُ َعلِيٌم بِالُْمتَِّق�َ 

لألمنيــات والهوســات الجهنميــة، إ�ــا ال»بَىل َمْن أَْســلََم َوْجَهــُه ِ�ِّ «! »ال وكال«ا�ا هي حكمة واحدة ثم 
يف إسالم وجهه، يسلمه ّ� ك� أمر ّهللا، مه� كان قارصا دون تعمد وال بطّال أو  »َو ُهَو ُمْحِسنٌ «ثم »�ّ «

حيث إن إسالم الوجه ّ� محسنا هو العروة الــوثقى، مصــدرا  »فَلَُه أَْجرُُه ِعنَْد َربِّهِ «متبتل يف رشعة ّهللا 
َو َمــْن «اإل�ان مه� اختلفت مراتبها �راتبــه حســب مختلــف الحــاالت واالســتعدادات:  لكل خ�ات

َع ِملََّة إِبْراِهيَم َحِنيفاً... ِ َو ُهَو ُمْحِسٌن َو اتَّبَ ْن أَْسلََم َوْجَهُه ِ�ّ   ).۱۲۵: ۴(»أَْحَسُن ِديناً ِممَّ
� الذي يســلم وجهــه ّ� محســنا لــه فاملسلم الذي يسلم وجهه ّ� محسنا، له اجره عند ربه، والكتا

لَيَْس بِأَمانِيُِّكْم َو ال أَماِ�ِّ أَْهِل الِْكتاِب َمْن يَْعَمْل ُسوءاً يُْجَز بِــِه َو ال يَِجــْد لـَـُه ِمــْن «أجره عند ربه، ف 
  ).۱۲۳: ۴( »ُدوِن ّهللاِ َولِي�ا َو ال نَِص�اً 

ا فــوىض جــزاف، ضــابطة يف طــريف الســلب اجل وانها ضابطة ضابطة كّل التخلفــات والطاعــات دو�ــ
  .»بَىل َمْن كََسَب َسيِّئًَة َو أَحاطَْت بِِه َخِطيئَتُُه فَأُولئَِك أَْصحاُب النّاِر ُهْم ِفيها خالُِدونَ «واإليجاب: 

هذا الحبيس بخطيئته املحيطة به، فهــو أعــزل عــن كــل وجهــة وواجهــة ربانيــة، إّال وجهــات الهــوى 
ِ َو ُهَو ُمْحِسنٌ  بَىل َمنْ «الهاوية، ثم  فأخلص ذاته وكل تعلقاته يف وجهاته وواجهاته ّ�  »أَْسلََم َوْجهَُه ِ�ّ

ثــم بيــنه� عــوان »فَلَُه أَْجرُُه ِعنَْد َربِِّه َو ال َخــْوٌف َعلـَـيِْهْم َو ال ُهــْم يَْحزَنـُـونَ «يف إسالمه  »َو ُهَو ُمْحِسنٌ «
  متوسطات وال يظلمون نق�ا.

  اليهود والنصارى أنفسهم تناحرا يف الكيان وتهافتا يف سند األمان: ثم نرى ب� -هذا
ٍء َو ُهــْم يَتْلـُـوَن  ٍء َو قالـَـِت النَّصــارى لَيَْســِت الْيَُهــوُد َعــىل َيشْ َو قالَِت الْيَهُوُد لَيَْسِت النَّصارى َعىل َيشْ

 يَْحُكُم بَيْنَُهْم يَْوَم الِْقياَمِة فِي� كانُوا ِفيِه يَْختَلُِفوَن الِْكتاَب كَذلَِك قاَل الَِّذيَن ال يَْعلَُموَن ِمثَْل قَْولِِهْم فَا�ُّ 
ءٍ «. تلك هي قالة كّل من أهل الكتاب� مناحرا لواقع الحق يف الب� ۱۱۳ مــن  »لَيَْســِت الْيَُهــوُد َعــىل َيشْ
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ءٍ «الحق وال حق من الجنة، ك�  (َو ُهْم يَتْلُوَن  ١لجنةمن الحق وال حق من ا »لَيَْسِت النَّصارى َعىل َيشْ
توراة وانجيال، القائالن قول الحق، وأنه اال�ان والعمل الصالح، دون طائفية قاحلة وعنرصية »الِْكتاَب 
وهم األميون الذين اليعلمون الكتاب إّال  »قاَل الَِّذيَن ال يَْعلَُمونَ «البعيد عن ميزان الحق »كذلك«جاهلة 

رغم الفرق الفارق ب�  »ِمثَْل قَْولِِهمْ «ملرشكون الناكرون لكتاب الوحي قالوا أما� وإن هم إّال يظنون، وا
حكم الكتاب والّالكتاب، فهم نزّلوا أنفسهم منزلة الذين اليعلمون، تجاهال بحق الكتاب ألهل الكتاب، 

أيا كــان » كانُوا ِفيِه يَْختَلُِفونَ فَاّ�ُ يَْحُكُم بَيْنَُهْم يَْوَم الِْقياَمِة ِفي�«أن ليسوا سواء مع من اليدين بكتاب 
  م� حكم به الكتاب وحيا أم حرفوه عن جهات أرشاعه.

يعلمــون أّال  كيــف يرجــى مــن الــذين -وهــم يتلــون الكتــاب -فح� يتقاذف اهل الكتاب في� بينهم
انهــم  -�ــن فــيهم املســلمون -ليسوا عىل يشء؟ وقد قذفوا كل أهــل الكتــاب -ككل -يقذفوهم أنهم

  عىل يشء!. ليسوا
فليوحد اهل الكتاب كلمتهم عىل حق لهم أم حقايق، كيال يرفضهم املرشكون �ا يتقاذفون فهم سواء: 

ُكْم أَّال نَْعبَُد إِالَّ ّهللاَ َو ال نُْرشَِك بِ« ِه َشيْئاً َو ال يَتَِّخــَذ قُْل يا أَْهَل الِْكتاِب تَعالَْوا إِىل كَلَِمٍة َسواٍء بَيْنَنا َو بَيْنَ
(يــا أَْهــَل الِْكتــاِب  -)۶۴: ۳( »ْعُضنا بَْعضاً أَْرباباً ِمْن ُدوِن ّهللاِ فَإِْن تََولَّْوا فَُقولُوا اْشــَهُدوا بِأَنـّـا ُمْســلُِمونَ بَ 

ٍء َحتّى تُِقيُموا التَّْوراَة َو اْإلِنِْجيَل َو ما أُنِْزَل إِلَيُْكْم ِمْن َربُِّكــْم َو لَيَِزيــَدنَّ كَ ِثــ�اً ِمــنُْهْم مــا لَْستُْم َعىل َيشْ
ِذيَن هــادُوا َو أُنْزَِل إِلَيَْك ِمْن َربَِّك طُْغياناً َو كُْفراً فَال تَأَْس َعَىل الَْقْوِم الْكــاِفِريَن. إِنَّ الَّــِذيَن آَمنـُـوا َو الَّــ

: ۵(»َعلَيِْهْم َو ال ُهْم يَْحزَنُونَ  الّصابِئُوَن َو النَّصارى َمْن آَمَن بِاّ�ِ َو الْيَْوِم اآلِْخِر َو َعِمَل صالِحاً فَال َخْوٌف 
۶۹.(  

أّال ننجرف يف منجرفات الخالفات العارمة ب� الفرق  -وبأحرى من غ�نا -و لندرس هنا نحن املسلم�
اإلسالمية، فكّل يرمي أصحابه يف الرشعة الواحدة أنهم ليســوا عــىل يشء، ولقــد ســمعت مغفــال مــن 

ميد الجامعة اإلســالمية فيهــا يقــول: ان الشــيعة الرفضــة رش مــن إخواننا يف املدينة املنورة، يسمى ع
َو ُهْم يَتْلُوَن «اليهود، ك� سمعت مغفال آخر منّا يف مكان آخر يقول: إن الفلسطيني� رش من اليهود! 

  ؟! »الِْكتاَب أَ فَال يَْعِقلُونَ 
لَّتَُهْم قـُـْل إِنَّ ُهــَدى ّهللاِ ُهــَو الُْهــدى َو لـَـِنئِ اتَّبَْعــَت َو لَْن تَرْىض َعنَْك الْيَُهوُد َو َال النَّصارى َحتّى تَتَِّبَع مِ 

  .۱۲۰أَْهواَءُهْم بَْعَد الَِّذي جاَءَك ِمَن الِْعلِْم ما لََك ِمَن ّهللاِ ِمْن َوِيلٍّ َو ال نَِص�ٍ 
صــارى حتــى ئونــوا، كان يــدأب محــاوال ترضــية اليهــود والن آلـه و عليه هللا صىلأن الرسول   »لَْن تَرْىض«قد تلمح 

بتهديــد شــديد، فلــيس  »لَِنئِ اتَّبَْعــَت ...«فآيسه ّهللا أوال بإحالة رضاهم إّال أن يتحول إىل ملتهم، وثانيا 
لهٔواء الح�قى األنكاد،  »قل«الحق ليقبل أنصاف حلول وال جعل البلد بلدين، او الشطر شطرين، ف 

وليست هي الهــوى، فــامض يف رصاط الحــق،  » ُهَو الُْهدىإِنَّ ُهَدى هللاِّ «املحاول� لتحويلك إىل ملتهم 
 -إذا -وامش يف دعوتك صارحة ناصحة ناصــعة، وال تتحــول عــن هــدى ّهللا قيــد شــعرة، وان وعــدوك

                                                        
روي ان و�� ���ان ��� ����ا ��� ر��ل ا��� ��� ا��� ���� وآ�� و��� أ���� أ���ر ا����د ������وا ���  ٧: ٤.����� ا���� ا��ازي ١

وا�ٕ�����، و���� ا����رى ��� ���ه و���وا �����  ا����م �������وا �����   ار���� أ��ا��� ����� ا����د: �� أ��� ��� ��ء �� ا����
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ليتذّرع به إىل الحق، فإما حقا وإما بــاطال وال عــوان يف  -أيّا كان -اتباعك يف ملة الحق، فليس الباطل
  ملة الحق!.

  ءهم ليتبعوك وهم عارفوك �ا عرّفهم إياك يف كتب الس�ء:و كيف تتبع أهوا
وَن الَِّذيَن آتَيْناُهُم الِْكتاَب يَتْلُونَُه َحقَّ تِالَوتِِه أُولِئَك ئُوِمنُوَن بِِه َو َمْن يَكُْفْر بِِه فَأُولِئَك ُهُم    .۱۲۱الْخاِرسُ

إّال أما� وإن هم إّال يظنون، والتــي  هناك باطل تالوة الكتاب، كالتي لألمي� الذين اليعلمون الكتاب
للمحرف� الكلم عن مواضعه ونسوا حظا م� ذكروا به وال تزال تطلع عىل خائنة منهم، فهم الئونون 

  بالقرآن ونبيه وهم يعلمون.
 »ٔوِمنـُـوَن بِــهِ أُولِئــَك يُ «ك� أنزله ّهللا وقصده، ا�انا به خالصا دو�ا شائبة  »يَتْلُونَُه َحقَّ تِالَوتِهِ «ثم الذين 

رشكية وكتابية فإن تالوة كتاب الوحي تحمل عىل اإل�ان »َو َمْن يَْكُفْر بِِه ِمَن اْألَْحزاِب «السواهم منهم 
بالقرآن من زاويت� اثنت�، زاوية األنس بالوحي فوحي القرآن آنس، وأخرى هــي البشــارات القرآنيــة 

  ة لإل�ان بهذه الرسالة السامية.املحمدية يف كتابات الوحي، ويف كّل منه� كفاي
»يتبعونه حق اتباعه«هي املتابعة، فهي هنا  -السي� املجردة عن حروف جارّة ك� هنا -و ألن التالوة

١ 
»إ�ا هو تدبر آياته والعمل بأحكامه«وما حّق اتباعه إّال بعد حق معرفته وتدبره إ�انا به ف 

والقرص  ٢
نسبي يف  الحقل الكتا�، إذ ئون به من غ� اهل الكتاب من يتحــرون عــن »أُولِئَك ئُوِمنُوَن بِهِ «هنا يف 
  الحق.

ك� تعني أهل الكتاب� حيث ئونون بالقرآن عىل ضوء تالوة كتبهم حق التالوة،  »آتَيْناُهُم الِْكتاَب «ثم 
  حيث يزيدهم حّق تالوته إ�انا به.كذلك تعني أهل القرآن 

تعم كفار اهل الكتاب واملرشك�، وكذلك كفار املسلم� وهم الذين اليتلونه حق  »َو َمْن يَْكُفْر بِهِ «ك� 
  إذ خرسوا الحق وهم عىل نبعته.»ُهُم الْخاِرسُونَ «ككل  »فأولئك«تالوته 

لْتُُكْم َعَىل الْعــالَِمَ� يا بَِني إِْرسائِيَل اذْكُرُوا نِْعَمتَِي الَّتِي أَنْ  َو اتَُّقــوا يَْومــاً ال  ۱۲۲َعْمُت َعلَيُْكْم َو أَ�ِّ فَضَّ
  .۱۲۳تَْجزِي نَْفٌس َعْن نَْفٍس َشيْئاً َو ال يُْقبَُل ِمنْها َعْدٌل َو ال تَنَْفُعها َشفاَعٌة َو ال ُهْم يُنَْرصُوَن 

ة يف الحجاج عــىل طــول اللجــاج، وهــم عــىل ذلك هو الهتاف األخ� ببني إرسائيل بعد طويل املجابه
أبواب اإله�ل واإلغفال والتدجيل واإلدغال، متورط� يف التجرد النهــا� عــن رشف األمانــة العظمــى 

  بالنسبة للرسالة األخ�ة الكربى.
لْتُُكْم َعَىل الْ «يذكّرهم هنا مرة أخرى ب  برشف الرســاالت »عالَِم�َ نِْعَمتَِي الَّتِي أَنَْعْمُت َعلَيُْكْم َو أَ�ِّ فَضَّ
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  والكتابات اإلرسائيلية.
  عىل اإلطالق يف نفس او يشء سواها. »نَْفٌس َعْن نَْفٍس َشيْئاً «وتكفي  »يَْوماً ال تَْجِزي«ثم ويحّذرهم 

ونَ «ككفيل  »َو ال َشفاَعةٌ «بديل  »َو ال يُْقبَُل ِمنْها َعْدٌل « من  بعد هذا املثلث السليب بايّ »َو ال ُهْم يُنَْرصُ
األساليب، فال كاىف وال عدل وال شفاعة وال نرصــة، إال كفايــة اإل�ــان، وعــدل عمــل اإل�ــان، وشــفاعة 

  في� يتبّقى من ملم وعصيانات. -إذا -الصالحات إ�انا وعمال، ونرصة ّهللا 
  
  

  حول قارون
نـُـوِز مــا إِنَّ َمفاتَِحــُه لَتَنـُـوأُ بِالُْعْصــبَِة أُوِيل إِنَّ قاُروَن كاَن ِمْن قَْوِم ُموىس فَبَغى َعلَيِْهْم َو آتَيْناُه ِمــَن الْكُ 

) َو ابْتَغِ ِفــي� آتــاَك ّهللاُ الــّداَر اآلِْخــرََة َو ال ۷۶الُْقوَِّة إِذْ قاَل لَُه قَْوُمُه ال تَْفرَْح إِنَّ ّهللاَ ال يُِحبُّ الَْفرِِحَ� (
نْيا َو أَْحِســْن كـَـ� أَْحَســ َن ّهللاُ إِلَيـْـَك َو ال تَبـْـغِ الَْفســادَ ِيف اْألَرِْض إِنَّ ّهللاَ ال يُِحــبُّ تَنَْس نَِصيبََك ِمَن الــدُّ

ا أُوتِيتُُه َعىل ِعلٍْم ِعنِْدي أَ َو لَْم يَْعلَْم أَنَّ ّهللاَ قَْد أَْهلََك ِمْن قَبْلِِه ِمَن الُْقرُوِن مَ ۷۷الُْمْفِسِديَن ( ْن ) قاَل إِ�َّ
ًة وَ  ) فََخرََج َعــىل قَْوِمــِه ِيف ِزينَتـِـِه ۷۸أَكَْ�ُ َجْمعاً َو ال يُْسئَُل َعْن ذُنُوبِِهُم اْلُ◌مْجرُِموَن ( ُهَو أََشدُّ ِمنُْه قُوَّ

نْيا يا لَيَْت لَنا ِمثَْل ما أُوِ�َ قاُروُن إِنَُّه لَُذو َحظٍّ َعِظيٍم ( ) َو قاَل الَِّذيَن ۷۹قاَل الَِّذيَن يُِريُدوَن الَْحياَة الدُّ
) فََخَسْفنا بِِه َو ۸۰ِعلَْم َويْلَُكْم ثَواُب ّهللاِ َخْ�ٌ لَِمْن آَمَن َو َعِمَل صالِحاً َو ال يُلَّقاها إِالَّ الّصابِرُوَن (أُوتُوا الْ 

يَن ( ونَُه ِمْن ُدوِن ّهللاِ َو ما كاَن ِمَن املُنْتَِرصِ الَّــِذيَن  ) َو أَْصــبَحَ ۸۱بِدارِِه اْألَرَْض فَ� كاَن لَُه ِمْن ِفئٍَة يَنُْرصُ
ال أَْن َمــنَّ ّهللاُ  َ�َنَّْوا َمكانَُه بِاْألَْمِس يَُقولُوَن َويَْكأَنَّ ّهللاَ يَبُْسُط الرِّْزَق لَِمْن يَشاُء ِمــْن ِعبــاِدِه َو يَْقــِدُر لـَـوْ 

ا ِيف ) تِلَْك الّداُر اآلِْخرَُة نَْجعَ ۸۲َعلَيْنا لََخَسَف بِنا َويَْكأَنَُّه ال يُْفلُِح الْكافُِروَن ( لُها لِلَّــِذيَن ال يُِريــُدوَن ُعلـُـو�
ــيِّئَِة فـَـال ۸۳اْألَرِْض َو ال فَساداً َو الْعاقِبَُة لِلُْمتَِّقَ� ( ) َمْن جاَء بِالَْحَسنَِة فَلَُه َخــْ�ٌ ِمنْهــا َو َمــْن جــاَء بِالسَّ

يِّئاِت إِالّ ما كانُوا يَْعَملُوَن ( نَّ الَِّذي فَرََض َعلَيَْك الُْقرْآَن لَرادَُّك إِىل َمعاٍد قُْل ) إِ ۸۴يُْجزَى الَِّذيَن َعِملُوا السَّ
) َو ما كُنَْت تَْرُجوا أَْن يُلْقــى إِلَيْــَك الِْكتــاُب إِالّ ۸۵َر�ِّ أَْعلَُم َمْن جاَء بِالُْهدى َو َمْن ُهَو ِيف َضالٍل ُمِبٍ� (

نََّك َعْن آياِت ّهللاِ بَْعَد إِذْ أُنِْزلَْت إِلَيَْك َو ادُْع ۸۶َن (َرْحَمًة ِمْن َربَِّك فَال تَُكونَنَّ ظَِه�اً لِلْكاِفِري ) َو ال يَُصدُّ
ٍء هالـِـٌك إِالّ ۸۷إِىل َربَِّك َو ال تَُكونَنَّ ِمَن الُْمْرشِكَِ� ( ) َو ال تَْدُع َمَع ّهللاِ إِلهاً آَخــَر ال إِلــَه إِالّ ُهــَو كـُـلُّ َيشْ

  )۸۸يِْه تُرَْجُعوَن (َوْجَهُه لَُه الُْحْكُم َو إِلَ 
اآليات السبع األوىل عرض عريض عن س�ة أثرى األثرياء يف تاريخ اإلنسان ومس�ته ومصــ�ته، وهــي 

  تصّور الدركات السبع الجهنمية له وألرضابه من الطغاة البغات.
منــه إّال أنــه وال يســتفاد »كاَن ِمْن قَْوِم ُمــوىس«و التهمنا يف ذلك العرض معرفة من هو قارون؟ إّال أنه 

كان من بني إرسائيل دون القبط الفرعوني�، تأش�ا عش�ا إىل أن القومية التفيد اإلنسان ما � يتخلق 
لحد يصبح انحــس واتعــس مــن  -عىل ا�انه املدعى -بأخالق القائد الروحي للقوم، فقد يتخلف عنها

غاة بعد فرعون وقومه واأللّداء قوم فرعون، وقد كان قارون هكذا، إذ جاء ذكره الفصل كأصل ب� الط
األشداء من املرشك� عىل مدار الزمن حتى مرشــ� قــريش، وقــد نصــحه قومــه بإيحــاء مــن الرشــعة 

  التوراتية بخمس هي سلبيات ثالث وايجابيتان:
لَتَنـُـوأُ بِالُْعْصــبَِة أُوِيل  إِنَّ قاُروَن كاَن ِمْن قَْوِم ُموىس فَبَغى َعلَيِْهْم َو آتَيْناُه ِمــَن الُْكنـُـوِز مــا إِنَّ َمفاتَِحــهُ 

  .۷۶الُْقوَِّة إِذْ قاَل لَُه قَْوُمُه ال تَْفرَْح إِنَّ ّهللاَ ال يُِحبُّ الَْفرِِحَ� 
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آلته، بك�ة الكنوز وقد فرح بها ومــرح، هــي الســبب لبغيــه مــا بغــى، يف حــ� أن  إن قلة اال�ان وض
  هو من قوم موىس؟فرعون وقومه يبغون عليهم، وما أنحسه بغيا عليهم و 

كمجهل يعلم أنه يحلّق عىل كل دركات البغي، عرضا ونفسا وماال وعقــال  »فَبَغى َعلَيِْهمْ «و قد ودعت 
وعقيدة اال�ان، وهي النواميس الخمسة التي يجب الحفاظ عليها، ولكنه بغى عليهم ككــل ويف كــل 

ح إىل طليق البغــي، وهكــذا يصــنع هذه، ولو كان بغيا دون الجميع أل� �ا يدل عليه، فاإلطالق يلم
املال بوفره يف قلب مقلــوب عــن الهــدى، مــيلء مــن الــردى، فيبغــي صــاحبه �الــه ومالــه عــىل كــل 

  ).۷: ۹۶( »إِنَّ اْإلِنْساَن لَيَطْغى. أَْن رَآُه اْستَْغنى«املستضعف� ك� يهواه ويستطيع، و
تحــت األرض، الفاضــية عــن االســتع�ل و الكنوز هي الجواهر الثمينة ذهبا وفضة أماهيه، املخبوءة 

دليل انه ظفر بها بإشارة إلهية دون علم من عنده، ويكفي بيانا لعظم هذه  »و آتيناه«وتداول األيدى، 
وهنا بطبيعة الحال تحل املروي عــن الرســول  »ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أويل القوة«الكنوز وك�تها 

»كانت أرض دار قارون من فضة وأساسها من ذهب«ن محلها من الواقع أ آله و عليه هللا صىل
١.  

جمع مفتاح: ما يفتح به القفل؟ وال مفاتيح للكنوز ككنور إّال إذا  »مفاتيحه«؟ أ هي »مفاتحه«و ما هي 
ستخرجت اىل غ� مخابئها الكانزة، وإذا التسمى كنوزا! وحتى إذا سميت بها، ام بقيــت يف مخابئهــا ا

عرشة ام تزيد ك�  -علّها -! وأقل العصبة»لتنوء بالعصبة أوىل القوى«وأقفلت، فال تصل مفاتيحها لحّد 
ها يحمل القل تقدير مائة وإذا كانت العصبة اويل قوة، فكل واحد من »َو نَْحُن ُعْصبَةٌ «يف اخوة يوسف 

أثقــل مــن كــل مفــاتيح الكنــوز يف  -علّه -كيلو غراما، فحمل الكّل ألقل تقدير الف كيلو غرام! وذلك
  .٢األرض كلها! فيا وياله إن كانت العصبة أو ألو القوة عرشة آالف ك� يف رواية

ثم التبع� يف الكنوز خالف الحيطة للحفاظ عليها فلتجمع يف مكانات عدة شاســعة واســعة، تكفيهــا 
تاح! أم إنها الكنــوز نفســها؟ هي جمع مفتح دون املف»مفاتح«ألك� تقدير كيلو غرام من املفاتيح! ثم 

وليست هي مفاتح، وال أنها مفاتيح لنفسها! وال أن حمل العصبة العرشة أويل القوة، ثــروة منقطعــة 
  النظ�!.

فقد  »ما«جمع مفتح، وهو مكان فتح الكنز وهو بابه، والضم� املفرد الغائب راجع إىل  »مفاتحه«إنها 
والنــوء هــو النهــوض بالحمــل عــىل ثقــل  »أُ بِالُْعْصــبَِة أُوِيل الُْقــوَّةِ لَتَنُو «كانت أبوابها كب�ة وثقيلة لحد 

للحامل، والعصبة من يتعّصب بعضهم لبعض متضــامن� يف قــواتهم كرجــل واحــد، ولــو كانــت هــي 
أبوابها العريضة الثقيلة  -إذا -فهي»تنوء«املفاتيح لكانت املفاتيح دون املفاتح، ولكانت تناء بالعصبة ال

بالعصــبة أويل القــوة، كــ� وأن بــاب خيــرب كانــت لتنــوء بالعصــبة ونهــض اإلمــام عــيل  التــي تــنهض 
بفتحها شخصيا دون حاجة إىل سواه! ... ولقد كان مرحا فرحا �ا أو� من الكنوز جامحــا رشهــا السالم عليه

ذْ إِ «يف بغيته �ا أوتيه، فوجد من قومه من يحاول رده من بغيه باستئصال سببه وهو فرحــه بكنــوزه: 

                                                        
 ا��ج ا�� ��دو�� �� ����ن ر�� ا��ّ� ��� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ��� ا��ّ� ���� وآ�� و���: ...  -١٣٦: ٥.ا��ر ا�����ر ١

 
�ـ��� ���ـ� ��ـ�ل ��ـ�   ا��ـ��م ���ـ���� �� أ�� ��� ا��ّ�  �� ���ب ���ل ا���� و���م ا����� �����ده ا�� أ�� � ١٣٨: ٤.��ر ا������ ٢

 : و�� ���ن أو��ا ��ة إ�� ���ة آ��ف.ا����م ����
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بأموالهم وعىل أية حال، إال  »إِنَّ ّهللاَ ال يُِحبُّ الَْفرِِح�َ «�ا لك فيلهيك ع� يعينك  »قاَل لَُه قَْوُمُه ال تَْفرَحْ 
ــ ّهللاِ ..«فرحا بالفوز عند ّهللا، ولحّد يشجع صاحبه إىل ما يرضاه ّهللا،   »َو يَْوَمِئٍذ يَْفــرَُح الُْمٔوِمنـُـوَن. بِنَْرصِ

نْيا ِيف «ن سواهم يفرحون بالحياة الدنيا بغ� الحق: ) وم۴: ۳۰( نْيا َو َما الَْحياُة الدُّ َو فَِرُحوا بِالَْحياِة الدُّ
: ۴۰( »(ذلُِكْم ِ�ا كُنْتُْم تَْفرَُحوَن ِيف اْألَرِْض بَِغْ�ِ الَْحــقِّ َو ِ�ــا كُنـْـتُْم َ�ْرَُحــونَ  -)۴۶: ۱۳( »اآلِْخرَِة إِّال َمتاعٌ 

  ).۴۴: ۶(»إِذا فَرُِحوا ِ�ا أُوتُوا أََخْذناُهْم بَْغتَةً (َحتّى  -)۷۵
ال «يختص بهٔواء الفرح� دون أولئك املٔون�، وألن ّهللا يحب فريقــا ويــبغض آخــرين، ف  »ال يحب«ف 

، وذلــك ألن ّهللا عــا� الغيــب »يحــب«هي األخرى عن »ال يبغض«، وك� »يبغض«عبارة اخرى عن  »يحب
كل يشء، الانعزالية له عن أّي من املخلــوق�، فــال ثالــث عنــده أّال يحــب وال  والشهادة وبيده ناصية

يبغض، فإنه إما لجهل �ادة الحب والبغض، أم جهل �ن حمله�! ففرح الزّهو الذي هو من مخلّفات 
االعتزار باملال، واالحتفال بال�اء وحسن الحال، إنه بطر يلهي ع� يعنى، وينيس النعمة واملــنعم ومــا 

  توجب عىل املنعم.ي
ك� أن فرح الشكر �ا أنعم ّهللا، مستخدما يف سبيل مرضات ّهللا، تفريحا للمــٔون� بــاّ� وتفريجــا عــن 

فَرِِحَ� ِ�ــا آتــاُهُم ّهللاُ ِمــْن «عباد ّهللا، إن ذلك فرح اإل�ان ك� نراه من أهل ّهللا، هنا ويف يوم لقاء ّهللا: 
بك�ة املال وال تدع ذكري عىل كل حال فان كــ�ة املــال تنيســ الــذنوب  ال تفرح«) ف ۱۷۰: ۳( »فَْضلِهِ 

»وترك ذكري ينيس القلوب
ثم نهي ثــم أمــر ثــم نهــي، ، وذلك نهي صارم عن فرح عارم، ومن ثم أمر ١

  فإنه� القا�ان باإلصالح يف املفسدين.
نْيا َو أَْحِسْن كَ� أَْحَسَن ّهللاُ إِلَيْ  َك َو ال تَبـْـغِ َو ابْتَغِ ِفي� آتاَك ّهللاُ الّداَر اآلِْخرََة َو ال تَنَْس نَِصيبََك ِمَن الدُّ

  .۷۷ِسِديَن الَْفساَد ِيف اْألَرِْض إِنَّ ّهللاَ ال يُِحبُّ الُْمفْ 
االبتغاء هو التطلّب، فهم يأمرونه أن يتطلب في� آتــاه ّهللا مــن الكنــوز وســواها مــن الــنعم آفاقيــة 

 »َو ال تَنَْس نَِصيبََك ِمنَ «الفحسب هذه األد�، إخالدا إليها، ومشية املكّب عليها، »الّداَر اآلِْخرَةَ «وانفسية 
الكفن، إذ التسحب معك غ�ه فتصحبه يف األخــرى، وال يف  فال نصيب لك أخ�ا فيها إال»الدنيا«الحياة 

األخرى إّال متاعها أن ترشي ذلك األركس األد� بالحياة العليا، وال لك قبله� إال قدر الحل من الحاجة 
املعيشية والزائد عليها وبال هنا ويف األخرى، فلتغتنم الفرصة السليمة لك فيها قبل فوات األوان، ف� 

الدنيا فيها ويف األخرى إّال هذه األربع، من ينساها أخلد إىل األرض واتبع هــواه وكــان  لك نصيب من
نْيا«امره فرطا، و م� يدل عىل ان النصيب منها يعني صالح الــدارين، فالحيــاة  »فيها«ال»نَِصيبََك ِمَن الدُّ

ا، مــن نيســ النصــيب الدنيا لكّل عىل قرصها هي بكل جنباتها نصيب املتاع لألخرى، فليتزّود منها له

                                                        
: �� ا����م ������ل: أو�� ا��ّ� ���رك و����� إ�� ����   ������ا����م�� ���ب ا����ل �� أ�� ��� ا��ّ� �� أ���   ١٣٨: ٤.��ر ا������ ١

���� ���� و���: وا���ح ���وه ��� ا��ّ� �� و��، و��� �� ���ب ا������ �����ده إ�� أ��ن  ��ما�� �������ح .. و��� �� ا��� ا������  

: إن ���� ا������ ا����م ����ا�� ��ء ا��� ر�� ���ل ��: ��ٔ��. وا�� ���� ����� ���ل   ������ا����ما��ٔ��� �� ا���دق ���� �� ����  

 �� ا��ّ� �� و�� ��� �����ح ���ذا؟

�� أ�� ا��رداء ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ��� ا��ّ� ���� وآ�� و���: زر ا����ر ���� ��� ا��ٓ��ة وا��� ا����� ����  ١٣٧: �٥ر ا�����ر و�� ا�

 ����� ��� ��و و����� ����� و�� ��� ا������ ��� ذ�� ����� ��ن ا����� �� �� ا��ّ� ��م ا������.
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  املتاع أقبل إليها مبرصا إليها فيعمى، ومن �تع بها لألخرى مبرصا بها أبرصته.
والذاكر نصيب رأس املــال فيهــا  ١فالذاكر نصيب الحاجة من الدنيا يوسع عىل خلق ّهللا في� زاد عنها

 عبــاد ّهللا إىل »و أحســن«والذاكر نصيب الكفن منهايطمنئ ويركن إليهــا،  ٢ماال وحاال يتجر بها لألخرى
إحســانا بإحســان وايــن  »كَ� أَْحَســَن ّهللاُ إِلَيْــَك «يف نفسك أع�لك ّ�  »و أحسن« »كَ� أَْحَسَن ّهللاُ إِلَيَْك «

  احسان من إحسان.
وذلــك �ثيــل املجــاراة، وإّال فــ� »أَْحَســَن ّهللاُ إِلَيـْـَك «حاال وماال واع�ال، ك� وكل ذلك م�  »أحسن«ف 

»َو ال تَبْغِ الَْفساَد ِيف اْألَرِْض «جنب إحسان ّهللا بيشء يذكر! احسان العبد ب
�ا أحسن ّهللا إليــك، جــزاء  ٣

اإلحسان باإلساءة، وال تبدل نعمة ّهللا كفرا تحّل بها نفسك وذويك دار البوار. جهنم يصــلونها وبــئس 
، فاملال وال�اء ذريعة ضارعة هارعة إىل كل إفساد يف وهو يبغضهم»إِنَّ ّهللاَ ال يُِحبُّ الُْمْفِسِدينَ «القرار 

األرض عرضا وعقال وعقيدة ونفسا وماال، السي� إذا كان بأيــدي مــردة الشــياط� الــذين يفســدون يف 
  األرض وال يصلحون.

و ألن هذه النصائح كانت مستأصلة لزهوة ال�اء، وااللتهاء بالنع�ء، فهو بزعمــه يستأصــل ان تكــون 
  آتاه ّهللا، قائال يف جوابهم قولته النكدة الجاهلة: كنوزه م�

ا أُوتِيتُُه َعىل ِعلٍْم ِعنِْدي أَ َو لَْم يَْعلَْم أَنَّ ّهللاَ قَْد أَْهلََك ِمْن قَبْلِِه ِمَن الُْقرُوِن َمنْ  ُهــَو أََشــدُّ ِمنـْـُه  قاَل إِ�َّ
  .۷۸اْلُ◌مْجرُِموَن  قُوًَّة َو أَكَْ�ُ َجْمعاً َو ال يُْسئَُل َعْن ذُنُوبِِهمُ 

ــا «ب  »آتَيْنــاُه ِمــَن الُْكنـُـوزِ «يستأصل كل تأنيب يف هذه التسأوات املتبنّية  -يف زعمه -ذلك الجواب إِ�َّ
أنه  »آتاُه ّهللاُ ..«دون  »أوتيته«دون علم وجدارة، وقد تلمح  -لو آتاه -فلم ئوه ّهللا اياي»أُوتِيتُُه َعىل ِعلْمٍ 

ه دون مشية مــن ّهللا، فــاألّول إرشاك بــاّ� يف ذلــك اإليتــاء، والثــا� إلحــاد فيــه أو� إياه عىل علم من
بتوحيد العلم يف ذلك اإليتاء! أن ليس ّ� أي مدخل فيه حتى إذا � يكن عىل علم عندي، صدفة فيه 

  ام تقصدا ممن سوى ّهللا.
و مرشك� أو ملحــدين، مهــ� و هذان مزعمتان لألك�ية الساحقة ممن أوتوا ماال أو مناال، موحدين أ 

                                                        
�ى ��م ا������ ���� ����ل: ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ��� ا��ّ� ���� وآ�� و��� � ا����م ������ ا����� �� أ�� ����   ١٣٩: ٤.��ر ا������ ١

ا���، ����ل: �� رب ������ و������ وأو��� ��ّ� ��� أزل أو�� ��� ���� وأ�ّ�� ����� ��� ���� ��ّ� ��ا ا���م ر���� و����ه 

 ����ل ا��ب �� ���ءه و�����: ��ق ���ي أد���ه ا����.

 
ا����ر �� ����� ا��ٔ���ر �����ده ا�� ���� �� إ������ �� ���� �� ���� ��ل ����� أ�� �� أ��� �� ��ه �� ��� �� أ�� .٢

 ����� و����� ان ���� ��� ا��ٓ��ة. �� ا��ٓ�� ��ل: �� ��� ���� و���� و��ا�� ا����م ��������  

 
���د ا����� �� ���د ا����� و�� أ��� ������ أ��� ا��� ������� و�� ��ن ا���  ا����م ����.ا����ر �� ����ح ا������ ��ل ا���دق  ٣

��� �� ا��� ����� و��ا ا����د ����� �� ��ل ا��ٔ�� وا���ص �� ا��� ��� ا��� ���ه �� ا�������، وأ��� ا����د أن ���� ا���� ����

وا���� ��� ا��� ا��� ����� �� ��� ��رون: و�� ��� ا����د �� ا��ٔرض ان ا��� �� ��� ا������� و���� ��ه ا����ل �� ��� ��رون 

ة و��ا��� ا�����ن وا���ع ���ا�� و�� ذ�� وا����ده،أ���� �� �� ا����� و����� و������ ا���� و��ا�� وإ���� ���ا��� و�� ا�����

 ����� ��� ا����� �� ا��� و����ن ����.
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ــا «استثني األّولون عن اإللحاد يف اإليتاء:  فَإِذا َمسَّ اْإلِنْساَن ُرضٌّ َدعانا ثُمَّ إِذا َخوَّلْناُه نِْعَمًة ِمنّا قــاَل إِ�َّ
ِمْن قَبْلِِهْم فَ� أَْغنى َعنُْهْم ما  أُوتِيتُُه َعىل ِعلٍْم بَْل ِهَي ِفتْنٌَة َو لِكنَّ أَكَْ�َُهْم ال يَْعلَُموَن. قَْد قالََها الَِّذينَ 

َو ما  كانُوا يَْكِسبُوَن. فَأَصابَُهْم َسيِّئاُت ما كََسبُوا َو الَِّذيَن ظَلَُموا ِمْن هٔوالِء َسيُِصيبُُهْم َسيِّئاُت ما كََسبُوا
 »شاُء َو يَْقِدُر إِنَّ ِيف ذلَِك آلَياٍت لَِقــْوٍم ئُوِمنـُـونَ ُهْم ِ�ُْعِجِزيَن. أَ َو لَْم يَْعلَُموا أَنَّ ّهللاَ يَبُْسُط الرِّْزَق لَِمْن يَ 

)۳۹ :۵۲.(  
و تلك القولة الفاتكة من قارون هي قولة املغرور املطموس النايس مصــدر النعمــة وصــادرها حيــث 
تعميه ال�اء، قالة خاوية مكرورة عىل مّر الزمن لألك�ية املطلقة ممن أوتيها مه� اختلفــت دركاتهــا 

   تعنيه.في�
ا أُوتِيتُُه َعىل ِعلٍْم ِعنِْدي«و تراه ماذا عني بقالته القالة:  مع العلم انه يحرص إيتاءه بــه مهــ� كــان  »إِ�َّ

  اإليتاء من ّهللا أم سواه؟
أهو علم التوراة؟ وقد أو� موىس وسائر املرسل� اك� منه يوحي صارم الدخيل فيه، و� ئووا كنوزا ك� 

  يكفيه نقضا ملا ادعاه، دون النقض بإهالك قرون قبله!.أو�! وكان ذلك 
أم علم جمع املال؟ وال يختص به علمه! فكث� هٔواء الذين يعلمون ا يعلمه واك� وال ئوون معشار ما 

! إم إنــه علــم محــال الكنــوز؟ وقــد تــٔوده »بعلمــي«وكــان يكفيــه »عنــدي«دور  -إذا -أو�! ثم وما هو
اإلحاطيــة هنــا، تجعلــه يحــيط علــ� �حــاّل الكنــوز! »عىل«به، ك� وأن  الالمحة إىل اختصاصه»عندي«

  والكنوز مع العلم �حالها ه� من ّهللا!.
مني يحيط �وارد الكنوز أما ذا مــن  »عندي ا�ا أوتيته عىل علم«تعني رأيه الخاص، ف  »عندي«أم إن 

ا أم امتهانا! وعىل أية حال يــدعي أن علم مدعّى؟ وإيتاء الكنوز عىل أية حال ليس إّال من ّهللا امتحان
هو فقط السبب لذلك اإليتاء، فقد أوتيته بجدارة واستحقاق، سواء أ كان املٔوي هو  »َعىل ِعلٍْم ِعنِْدي«

  ّهللا ام سواه فيل الترصف فيه ك� أريد، فال حق ّ� وال ملن سواه في� يختص �.
  معطوفا عىل محذوف معروف ك: »لَْم يَْعلَمْ  أَ وَ «و هنا الجواب كلمة واحدة مش�ة إىل سواها 

وان  »َعىل ِعلٍْم ِعنِْدي«ا� يعلم ان كث�ا ممن كان عىل علمه وأعىل � ئو ما أو� وال معارشه، فليس إذا 
َمــْن ُهــَو «ية املاضــ »أَ َو لَْم يَْعلَْم أَنَّ ّهللاَ قَْد أَْهلََك ِمْن قَبْلِِه ِمَن الُْقــرُونِ «� يعلم ذلك لحمقه يف عمقه 

كفرعون و�رود وشداد بإرمه ذات الع�د، فإن كانت هذه الكنوز أوتيــت »أََشدُّ ِمنُْه قُوًَّة َو أَكَْ�ُ َجْمعاً 
عىل علم، فل� ذا اإلفساد بها يف األرض وذلك جهل، وليس ملن يحصل عىل نعمة بسعي وعلم ان يبد 

و طرق الحصول عــىل كنــوز، فكيــف � يعلــم ان لها نعمة ويفسد بها، وإذا أوتيه عىل علم، فيعلم ه
وعلم تحصيل املــال أجهــل مــن كــل »أَ َو لَْم يَْعلَْم أَنَّ ّهللاَ قَْد أَْهلََك ..«ليس كل ذي علم ئوى ما أوتيه، 

جهل إذا � يعلم كيف يترصف فيه، و� يعلم ما هو مص� املفسدين بــأموالهم يف األرض! وذلــك هــو 
مــا يجمــع بــه املــال، إن  -فقط -يحجز صاحبه عن وبال املال عىل أية حال، ال العلم النافع البارع أن

  صح أن العلم هو الذي يجلب األموال!.
فالرشعة اإللهية تحدد امللكية الفردية تحصيال بكيفيتة، وتجميدا وترصيفا، فلها يف كل هــذه الــثالث 

  .آله و عليه هللا صىلحدود مقررة يف كتابات الوحي وال سي� القرآن والسنة املحمدية  
فليكن تحصيل املال بوجه مرشوع، وإبقأو ورصفه بوجه مرشوع، والتخلف عن رشعــة اإلقتصــاد قــد 
يكون ثالوثا محرما يف زواياه الثالث، أم حال يف اقتناءه محرما يف اآلخرين، ام وحال يف مصــارفه محرمــا 
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  قتصادية مرصفيا بحجة الحل يف اقتناء املال.يف الترصفات اال  -إذا -يف إبقاءه، أو معاكسا له، فال حرية
فك� أن الحصول عىل املال بغ� الحالل إفساد يف األرض، كذلك إبقاءه تكنيزا، أم رصفه بغــ� وجهــه، 

  ه� ايضا إفساد يف األرض.
أم عىل جهــل، ولكنهــا عــىل »َعىل ِعلٍْم ِعنِْدي« -»و آتيناه«فهب إن قارون أو� كنوزه بحّل ك� تلمح له 

أية حال مال ّهللا ئواه هو وأحزابه فتنة وابتالء، وأصحاب األموال الطائلة إ�ــا هــم مســتخلفون فيهــا 
) فــاملتخلف عــن ۷: ۵۷( »َو أَنِْفُقوا ِمّ� َجَعلَُكْم ُمْســتَْخلَِفَ� ِفيــهِ «إنفاقا صالحا دون إرساف وال تبذير: 

ملفسدين يف األرض، املهددين بالدماء والبوار اإلنفاقات الصالحة، تكنيزا أم ترصيفا غ� صالح، هو من ا
  :»َجَهنََّم يَْصلَْونَها َو بِئَْس الَْقرارُ «
يُْعــرَُف «إذ »فَيَْوَمِئــٍذ ال يُْســئَُل َعــْن ذَنِْبــِه إِنـْـٌس َو ال َجــانٌّ ..« -»َو ال يُْسئَُل َعــْن ذُنـُـوبِِهُم اْلُ◌مْجرُِمــونَ «

  ).۴۱: ۵۵( »لنَّواِيص َو اْألَقْدامِ اْلُ◌مْجرُِموَن بِِسي�ُهْم فَئُوَخُذ بِا
سئوال االستعالم،  -إذا -و هذا السئوال املنفي هو االستعالم، حيث امللك العالم يعلم كل إجرام فل� ذا

الهنا عند ما يهلكون، حيث يباغتهم عذاب االستئصال، وال هناك مه� سئلوا سئوال التنديد واإلفحام 
)، وعذاب املجرم� مباغتة دون تسأو االستعالم، فهو ۲۴: ۳۷(»نَّهُْم َمْسٔولُونَ َو قُِفوُهْم إِ «دو�ا استفهام: 

عذاب فوق العذاب، وهذا هو مص� األثرياء املفســدين يف األرض بــ�واتهم الهائلــة، وال ســي� هــٔواء 
  الذين يحصلون عليها ببغي، بسعي أم دون سعي.

إّال عتوا ونشوزا، وإفسادا يف األرض اك� مــ�  تلك النصيحة الفسيحة الفصيحة � تزدد صاحب الكنوز
  كان:

نْيا يا لَيَْت لَنا ِمثَْل ما أُوِ�َ قاُروُن إِ  نَُّه لَُذو َحظٍّ فََخَرَج َعىل قَْوِمِه ِيف ِزينَتِِه قاَل الَِّذيَن يُِريُدوَن الَْحياَة الدُّ
  .۷۹َعِظيٍم 

كأك� ما �كن،  »يف زينته«لزاهية وشوكته العالية هنا تلمح لخروج عال غ� متعوّد إظهارا لقوته ا »عىل«
فقد خرج �رسح هذه املســ�ة الغاليــة يف كــل زينــة لــه ممكنــة، ليقطــع ألســنة الناصــح�، ويقمــع 

  الحاسدين عليه الناقم�، فقد تصدق ما
»قال يف اربعة آالف بغل يعنى عليه البزيون«انه  آله و عليه هللا صىليروى عن النبي  

١.  
نْيا«يف ذلك الخروج ينقسم قومه قسم�:  واألولون وهم  »الَِّذيَن أُوتُوا الِْعلْمَ «و»الَِّذيَن يُِريُدوَن الَْحياَة الدُّ

ك�ية الساحقة يف كل زمان ومكان، هم الذين تستهوي زينة الحياة قلوبهم وتبهرهم دو�ــا تطلـّـع األ 
إىل الحياة العليا، فتتهافت نفوسهم ك� الذباب عىل الحلويات، وتتهاوى يف هوات، سائلة لعابهم عىل 

يريــدون  -فقــط -هــمما يف أيدي األثرياء، ذوي الزينة والكربياء، يتمنون لو أن لهم مثل مــا لهــم، إذ 
نْيا َو «الحياة الدنيا، ويرونها الحظ العظيم، وذلك هو الجهل القاحل:  يَْعلَُموَن ظاِهراً ِمــَن الَْحيــاِة الــدُّ

نْيا ذ -)۷: ۳۰( »ُهْم َعِن اآلِْخرَِة ُهْم غاِفلُونَ  لَِك (فَأَْعرِْض َعْن َمْن تََوّىل َعْن ِذكْرِنا َو لَْم يُرِْد إِالَّ الَْحياَة الدُّ
  ).۳۰: ۵۳( »َمبْلَُغُهْم ِمَن الِْعلْمِ 

                                                        
�ـ� و�ـ�� ١٣٨: �����٥ر .ا��ر ا١ �ََ�ـَ�َج َ��ـ� �َْ�ِ�ـِ� ِ�ـ� «، ا��ج ا�� ��دو�ـ� �ـ� أوس �ـ� أوس ا����ـ� �ـ� ا���ـ� �ـ�� ا��ّـ� ���ـ� وآ

 ��ل: ...»زِ�َ�ِ��ِ 
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التحرس لهٔواء املجاهيل يحلّق عىل حياتهم غصة عىل غصة العدم، متجاهل� عــن أســباب  »يا ليت«و 
  ال�اء ومسئولياتها وخلفياتها، فأما اآلخرون:

  .۸۰َو َعِمَل صالِحاً َو ال يُلَّقاها إِالَّ الّصابِرُوَن  َو قاَل الَِّذيَن أُوتُوا الِْعلَْم َويْلَُكْم ثَواُب ّهللاِ َخْ�ٌ لَِمْن آَمنَ 
هنا هو الناصح صاحبه وذويه، فهو علــم اإل�ــان واملعرفــة الربانيــة، إ�انــا صــالحا بالتوحيــد  »العلم«

والوحي واليوم اآلخر، دون مجرد الصالحات الجامدة التي تحجب عن ذلك العلم بدل ان تكون نورا، 
ا يَْخَىش ّهللاَ ِمْن ِعباِدِه الُْعلَــ�ءُ «لذي يخشع صاحبه أمام ربه دون إلهاء، ف العلم ا -إذا -فهو : ۳۵( »إِ�َّ
۲۸.(  

الَِّذيَن أُوتـُـوا «و قضية ذلك العلم النور أن ين� الدرب عىل املظلم�، دون كت�ن عنهم وال ضنّة، وهنا 
أم مخففة  »لكم -وي«وهي إما تركيبة عن »مويلك«أدوا واجب النصيحة البالغة لهٔواء املجاهيل  »الِْعلْمَ 
ومــا  »ثـَـواُب ّهللاِ َخــْ�ٌ «وه� متقابلتا املعنى، هتافا عليهم بتأويه من قولتهم الجاهلة  »لكم -ويل«عن 

تفضيال، إذ الفضــل فــي� أو� حتــى يفّضــل عليــه »من«هنا املعّداة ب  »خ�«أو� قارون رش، فال تعني 
  ثواب ّهللا.

والثواب الناتج عنه� يعم النشأت�، فإن  »لَِمْن آَمَن َو َعِمَل صالِحاً «ناله ذلك الثواب؟ و من ذا الذي ي
نْيا َو يَْوَم يَُقوُم اْألَْشهادُ «منه النرصة الربانية:  ) ك� ۵۱: ۴۰( »إِنّا لَنَنُْرصُ رُُسلَنا َو الَِّذيَن آَمنُوا ِيف الَْحياِة الدُّ

ه و عليـه هللا صـىل وزلفاه، ولقد كان رســول ّهللا  منه اللذات الروحية من عبادة هللاّ  إذا همــه أمــر اســرتاح إىل  آـل
  الصالة فانها كانت قرة عينة يف الحياة.

  مذكرايتحمل ضم� التأنيث؟»ثَواُب هللاِّ «والسابق عليها  »ها«وترى ماذا تعني  »َو ال يُلَّقاها إِالَّ الّصابُِرونَ «
هو التفّهم، ولكنه تفّهم يلقى شغاف القلب، فهو أخص مــن الــتلّقن، التلقية هي التفهيم ك� التلقي 

ولقد عّد الصرب هنا ظرفا لذلك التلقي، وليس هكذا صرب إال من حصائل اال�ان والعمل الصالح، فقد 
من الذين أوتوا العلم، أم تلحيقة معرتضة من »الصابرون«سواء أ كان استثناء  -تلك العظمة »ها«تعني 

عــىل  »الصــابرون«عــىل فتنــة الحيــاة وزينتهــا وإغرائهــا، و »الصابرون«تصل هذه العظة إّال إىل ّهللا، فال 
  حرمانها، فهم أعم ممن او� متع الحياة ومن حرمها، بل والصرب عىل وجدانها أحجى وأقوى.

 هٔواء الصابرون، وهم املٔونون العاملون الصالحات، هم يلّقــون هــذه العظــة مــن قبــل ّهللا وأهــل هللاّ 
  فيتلقونها.

فغ� صواب، حيث الصرب هكذا هو مــن  »عمل صالحا -آمن -ثواب هللا«و أما رجوعها إىل هذه الثالث 
مخلفات اال�ان والعمل الصالح، فكيف يلقيّان مع الثواب للصــابرين، اللهــم إّال ا�انــا أءمــن، وعمــال 

اليلّقــى ثــواب ّهللا ومزيــد  صالحا أصلح، ه� من خلفيات ذلك الصرب، وهذا من بــاب االســتخدام، أن
اال�ــان والعمــل الصــالح إّال الصــابرون، إّال أن ثــواب ّهللا هنــا يتبنّــى أصــل اإل�ــان والعمــل الصــالح 
المزيده�، والتلقية التفهيم التناسب واقع هذه الثالث أم سواها، فهي إذا تلقية العظة، فلكل عظة 

  الحياة الدنيا ملن أويتها أو حرم عنها.ظرف له صالح، ولهذه العظة ظرف الصرب عىل زخارف 
حيث تتهافت أمامها بعض النفوس املٔونــة وتتهــاوى فضــال عــن  -وقد بلغت فتنة الزينة ذروتها -هنا

هنا من الرحمة الربانية ان تتدخل يد القدرة، تحطي� للغرور الجاهل القاحل، وحفاظا عىل  -سواها
ونَُه ِمــْن ُدوِن ّهللاِ َو مــا كــاَن ِمــَن  ضعاف اال�ان: فََخَسْفنا بِِه َو بِدارِهِ  اْألَرَْض فَ� كاَن لَُه ِمْن ِفئٍَة يَنُْرصُ

يَن    .۸۱املُنْتَِرصِ
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أهله وهوامشه أم � يكونوا، فالخسف حسب هذا الــنص  -يف خروجه بزينته -و مه� كان مع قارون
قسم عظيم من ثروته، فقد  -ة الحالبطبيع -التي كان فيها »و بداره«قارون  »فََخَسْفنا بِهِ «خّصه دونهم 

ابتلعته األرض بداره، هاويا فيها بال فئة ينرصونه من دون ّهللا، حيث تركته وشأنه الشــائن، كــ� هــو 
دأب الهوامش املتملق� دا�ا أنهم رشكاء يف رغد العيش فإذا جاء البالء فحيدي حياد! وال فحسب ان 

ينَ َو ما كاَن ِمَن املُ «� تنرصه فئته، بل    يائسا عنهم، بائسا يف انخسافه!.»نْتَِرصِ
اِدِه َو يَْقِدُر لَْو ال َو أَْصبََح الَِّذيَن َ�َنَّْوا َمكانَُه بِاْألَْمِس يَُقولُوَن َويَْكأَنَّ ّهللاَ يَبُْسُط الرِّْزَق لَِمْن يَشاُء ِمْن ِعب

  .۸۲لُِح الْكافُِروَن أَْن َمنَّ ّهللاُ َعلَيْنا لََخَسَف بِنا َويَْكأَنَُّه ال يُفْ 
نْيا«وهم  »الَِّذيَن َ�َنَّْوا َمكانَُه بِاْألَْمِس « وما كانوا من الصــابرين عــىل زهرتهــا  »الَِّذيَن يُِريُدوَن الَْحياَة الدُّ

وقــد رأوا كيــف خســف ّهللا بــه وبــداره  -وزهوتها، و� يلّقوا العظة من الذين أوتوا العلــم، هــم اآلن
إذ � يبلغوا بعد إىل اليق� بان هللا يبسط ويقدر، وال »إِنَّ هللاَّ «دون  »َويَْكأَنَّ ّهللاَ ..« ينتبهون قليال -األرض

يف النفــي واإلثبــات فهــم بعــد يف ســبات، وعــىل أيــة حــال وقفــوا  »ويكأنه»أنه اليفلح الكافرون، وإ�ا
س الزاويــة! فا�ــا يحمدون ّهللا أن � يستجب لهم ما �نوه باألمس وهم يرون مصــ� قــارون وهــو رأ 

ال�اء هي ابتالء قد تعقبها البالء، فقليل هٔواء األثرياء الذين اليبدلون نعمة ّهللا كفرا ونعمة، وكث�هم 
  الكافرون.

  و هنا يسدل الستار عىل الفريق�، نقلة إىل ضابطة صارمة للناجح� يف هذا امليدان:
ِذيَن ال ُمتَِّقَ�  ِ◌لَْك الّداُر اآلِْخرَُة نَْجَعلُها لِلَّ ا ِيف اْألَرِْض َو ال فَساداً َو الْعاقِبَُة لِلْ   .۸۳يُِريُدوَن ُعلُو�

الــّداُر «البعيدة املدى، العالية الصــدى، الغاليــة الهــدى  »تلك«إن الدار اآلخرة بالزلفى واملكانة العليا، 
ا ِيف اْألَرِْض  لِلَِّذينَ «تكوينا وترشيعا  »نجعلها«الحسنى، حصيلة لحسنى األوىل  »اآلِْخرَةُ  أيا  »ال يُِريُدوَن ُعلُو�

كان، وحتي يف منصب العدل والحكم الحــق، إذيريــدون يف ذلــك الحقــل إّال تحقيــق الحــق وإبطــال 
هالباطل، وما العلّو الحكم عندهم إّال ذريعة لذلك، وك� أشــار إمــامهم أمــ� املــٔون�   إىل نعلــه  السـالم علـي

  املخصوف قائال:
  .»ب إيل من إمرتكم هذه إال أن أقيم به حقا أو أبطل باطالو هللا لهي أح«

بعلو وغ� علو، والعلو أيا كان يستتبع فسادا مه� كان  »َو ال فَساداً «فالعلو يف األرض لهم غ� مراد، ثم 
  ألهل العدل إّال من عصم ّهللا وهداه.

َن النّاِس َمْن يُْعِجبَُك قَْولـُـُه مِ «فارادة العلو هي بطبيعة الحال من أقوى مصاديق الفساد يف األرض ف 
نْيا َو يُْشِهُد ّهللاَ َعىل ما ِيف قَلِْبِه َو ُهَو أَلَدُّ الِْخصاِم. َو إِذا تََوّىل َسعى ِيف اْألَرِْض  لِيُْفِسَد ِفيها  ِيف الَْحياِة الدُّ

يَل لـَـُه اتَّــِق ّهللاَ أََخَذتـْـُه الِْعــزَُّة بـِـاْإلِثِْم فََحْســبُُه َو يُْهلَِك الَْحرَْث َو النَّْسَل َو ّهللاُ ال يُِحبُّ الَْفساَد. َو إِذا قِ 
أللــد الخصــام، بــل  -فقط -... وليس ان إرادة العلو يف األرض ممنوعة »۲۰۶: ۲(»َجَهنَُّم َو لَِبئَْس الِْمهادُ 

ول وعدول املٔون�، ألن كراّيس الحكم مآزق بطبيعة الحال، وقل من ينجو منهــا، وقــد يــروى عــن رســ
»التجرب يف األرض واألخذ بغ� الحق«قوله يف اآلية: آله و عليه هللا صىلالهدي  

١  

                                                        
ا��ج ا������� وا������ �� ���� ا���دوس �� أ�� ����ة �� ر��ل ا��ّ� ��� ا��ّ� ���� وآ�� و��� �� ����  -١٣٩: ٥.ا��ر ا�����ر ١

 ��ل: ... »�ِ�َْ� ا�ّ�اُر ..«
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  ئة وهو من قوم موىس(ع)حول لق�ن(ع) بحكمته نبو 

ا يَْشُكُر لِنَْفِسِه َو َمْن كََفَر فَإِ  ِ َو َمْن يَْشُكْر فَإِ�َّ نَّ ّهللاَ َغِنيٌّ َحِميٌد َو لََقْد آتَيْنا لُْق�َن الِْحْكَمَة أَِن اْشُكْر ِ�ّ
ْــَك لَظُلـْـٌم َعِظــيٌم () َو إِذْ قاَل لُْق�ُن البْنِِه َو ُهَو يَِعظُُه يا بُنَيَّ ال تُْرشِْك بِــاّ�ِ ۱۲( ــيْنَا ۱۳ إِنَّ الرشِّ ) َو َوصَّ

ُه َوْهناً َعىل َوْهٍن َو ِفصالُُه ِيف عاَمْ�ِ أَِن اْشُكْر ِيل َو لِوالَِديَْك إَِيلَّ  ) ۱۴ الَْمِصُ� (اْإلِنْساَن بِوالَِديِْه َحَملَتُْه أُمُّ
نْيا َمْعُروفــاً َو اتَِّبــْع َو إِْن جاَهداَك َعىل أَْن تُْرشَِك ِ� ما لَيَْس لََك  بِِه ِعلٌْم فَال تُِطْعُه� َو صاِحبُْه� ِيف الدُّ

ُكْم ِ�ا كُنْتُْم تَْعَملُوَن ( ) يا بُنَيَّ إِنَّها إِْن تَُك ِمثْقاَل َحبٍَّة ِمْن ۱۵َسِبيَل َمْن أَناَب إَِيلَّ ثُمَّ إَِيلَّ َمرِْجُعُكْم فَأُنَبِّئُ
�واِت أَْو ِيف اْألَرِْض يَأِْت بَِها ّهللاُ إِنَّ ّهللاَ لَِطيٌف َخِب�ٌ (َخرَْدٍل فَتَُكْن ِيف صَ  ) يا بُنـَـيَّ أَقـِـِم ۱۶ْخرٍَة أَْو ِيف السَّ

الَة َو أُْمْر بِالَْمْعرُوِف َو انَْه َعِن الُْمنْكَِر َو اْصِربْ َعىل ما أَصابََك إِنَّ ذلـِـَك ِمــْن َعــزِْم اْألُُمــوِر ( ) َو ال ۱۷الصَّ
َك لِلنّاِس َو ال َ�ِْش ِيف اْألَرِْض َمَرحاً إِنَّ ّهللاَ ال يُِحبُّ كُلَّ ُمْختاٍل فَُخوٍر (تُ  ْر َخدَّ ) َو اقِْصْد ِيف َمْشيَِك ۱۸َصعِّ

  )۱۹َو اْغُضْض ِمْن َصْوتَِك إِنَّ أَنَْكَر اْألَْصواِت لََصْوُت الَْحِم�ِ (
به ثم ألقاها اىل ابنــه، تجمــع مــن عظــات الحكــم آيات �ان تختص بحكمة لق�ن التي تلقاها من ر 

جوامعها ولوامعها، فيها الحكمة الحكيمة للعبد وجاه ّهللا، ووجاه خلق ّهللا أمرا لهــم بــاملعروف عنــد 
ّهللا، ونهيا عن املنكر لدى ّهللا، وصربا عىل ما أصــاب يف مرســح العبوديــة والــدعوة إىل ّهللا، وقصــدا يف 

  امليش ب� خلق ّهللا.
ا يَْشُكُر لِنَْفِسِه َو َمْن كََفَر فَإِنَّ  وَ  ِ َو َمْن يَْشُكْر فَإِ�َّ ّهللاَ َغِنيٌّ َحِميٌد  لََقْد آتَيْنا لُْق�َن الِْحْكَمَة أَِن اْشُكْر ِ�ّ

۱۲.  
الدالة عىل جمعية الصفات ثــالثه�، تــٔود هــذه الــثالث الحكمــة املــٔواة للقــ�ن،  »نا«تأكيدان و »لقد«

بيانا لهذه الحكمة الجامعة العالية، وقد تكون هي حكمــة الشــكر وشــكر  »أَِن اْشُكْر ِ�ِّ « املخترصة يف
  الحكمة، حيث الشكر هو وضع النعم مواضعها التي يرضاها املنعم.

 -إذا -و الشكر مقابل الكفر يعم اإل�ان بكل قضاياه، ك� الكفر يعمــه والكفــران بكــل رزايــاه، فهــي
فسية يف كل حقولهــا، إضــافة إىل حكمــة عمليــة، هــ� يقضــيان عــىل كافــة حكمة فطرية وعقلية ون

  التفسخات العارمة الذاهبة باإلنسان مذاهب الكفر والكفران.
»الفهم والعقل«و اصل الحكمة هو 

كان رجال قويا يف امر هللا، متورعا يف هللا، ســاكتا مســتكينا، «ولقد  ١
عميق النظر، طويل الفكر، حديد النظر، مستغن بالعرب ... ويعترب ويتعلم ما يغلب بــه عــىل نفســه، 

فســه بــالعرب، وكــان ويجاهد به هواه، ويحرتز به من الشيطان، وكان يداوي قلبه بــالفكر، ويــداوي ن
»اليظعن إال في� يعنيه، فبذلك أو� الحكمة، ومنح العصمة..

كان عبدا كث� التفكر، حســن الظــن، « ٢

                                                        
 -����ن ������� ���م ان ا��� ��ل: و��� آ����  ������ا����م�� أ��ل ا����� �� أ�� ا���� ���� �� ����   ١٩٥: ٤.��ر ا������ ١

 ��ل: ا���� وا����.

 
٢  �ّ�� ��  ا����م ����.ا����ر ����� ا���� ����� أ�� �� ا����� �� ���� �� �����ن �� داود ا�����ي �� ���د ��ل ��ٔ�� أ�� ��� ا

� ����ن ا����� ���� و�� ��ل و�� أ�� و�� ��� �� ��� و�� ���ل ����ن و����� ا��� ذ���� ا��ّ� �� و�� ���ل: ا�� وا��ّ� �� او�

و���� ��ن ر��� ���� .. �� ��� ���را �� و�� ��ه ا�� �� ا���س ��� ��ل و�� ���� و�� ا����ل ���ة ����ه و���ق ���ه و����� �� 
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كث� الصمت، أحب هللا فأحبه هللا تعاىل فمن عليه بالحكمة ... فنام نومة فغط بالحكمة غطا فانتبــه 
  ١.»فتكلم بها ...

انية للق�ن و� يف الذكر الحكيم عرشين مرة، هي يف هذه املرة اليتيمة عطية رب »الحكمة«ولقد أتت 
يكن من النبي�، فقد أو� الحكمة البالغة دون رسالة، م� يدل عىل عظم موقفه تجاه ّهللا، و� يكــن 

  .٢إّال عبدا حبشيا فأصبح من سادات السودان
  و الشكر درجات ارفعها ان يعرف الشاكر النعمة ويعرتف بعجزه عن أداء شكرها، ف

 السـالم عليـهاوحى هللا عز وجل اىل موىس  «وقد  »ن أنعم هللا عليه بنعمة فعرفها بقلبه فقد ادى شكورهام«
يا موىس اشكر� حق شكري، فقال: يا رب وكيف أشكرك حق شكرك وليس من شــكر أشــكرك بــه إال 

»وأنت أنعمت به عيل؟ قال: يا موىس! اآلن شكرتني ح� علمت أن ذلك مني
٣.  

و ك� الحكمة هي ب� معرفية وعملية، كذلك الشكر املفرس لها معريف وعميل، أن يحلّق الشكر عىل 
الشاكر ككّل، فال تبقى من قاالته وحاالته وفعاالته إال ترسي�ت ملرضاة ّهللا. َو إِذْ قاَل لُْقــ�ُن ِالبِْنــِه َو 

َْك لَظُلٌْم َعِظيٌم ُهَو يَعِ    .۱۳ظُُه يا بُنَيَّ ال تُْرشِْك بِاّ�ِ إِنَّ الرشِّ
                                                                                                                                                         

���ء أ��ه �� ا�� ا����� و�� ��ن ���� ���  ا��ه و�� ���� �� ��ء �� ����� ا�ٕ��� و�� ���� �� و�� ���زح إ����� �� و�� ���ح

 ��ء �� ...

 
� أ�� ���� ا������� ��ل �ـ�ل ر�ـ�ل ا��ّـ� �ـ�ّ� ا��ّـ� ���ـ� وآ�ـ� ا��ج ا����� ا�����ي �� ��ادر ا��ٔ��ل � -١٦١: ٥.ا��ر ا�����ر ١

���� �� �� ���ـ�ن �ـ� �ـ� ان ����ـ� ا��ّـ� ����ـ� ���ـ� �ـ�� ا��ـ�س ا��ـ��م ����و��ّ� ان ����ن ��ن ���ا .. ��دي �������� ��� داود  

��� و����� وان �ّ��ت ���� ا������ و�� ا��ٔل �����؟ ��ل ����ن: ان ا����� ر�� �� و�� ���� ���� ا��� ان ��� ذ�� ا����� و��

ا����ء، ����� ا������� �� ����ن ��؟ ��ل: ��ٔن ا����� ���� ا����زل وا��ر�� ����ه ا���� �� �� ���ن ����ل او ���ن ��ن أ��ب 

و�� ����ر ا����� ��� ا��ٓ��ة ������ى ان ���� وان ا���ٔ ا���ٔ ���� ا���� و�� ���ن �� ا����� ذ���� ��� �� ان ���ن ����� �����، 

���ه �������� �����ـ� �ـ�م  ا����م ��������� ا����� و�� ���� إ�� ��� ا��ٓ��ة، ����� ا������� �� ��� ����� ���م ... �� ��دي داود  

�ـ��� �ـ� �ـ�  ا��ـ��م ���ـ�����ط ��ط ����ن ��ٔ��ى �� ا������ ���� ا��ّ� ��� و���وز و��ن ����ن ��ازره ����� و����� ��ـ�ل داود  

 .»����ن أو��� ا����� ����� ��� ا����� وأو�� داود ا������ ������ ������ وا�����

 ا����م ����أ��ل: �� ��ٔس ���ا ا����� إ�� �� ���� ا���� وا������ و��م ا����� إ�� داود ����� �� ا�������ت ا����ا�����. ��ن داود  

 او�� ا����� ��� أو���� ����ن:

َ�َ� َو �َْ�َ� ا�ِْ���ِب ٢٥١: ٢( »�َ�ََ� داُوُد ���ُ�َت َو آ��ُه ا��ُّ� ا�ُْ��َْ� َو ا�ِْ�ْ�َ�َ� َو َ���َ�ُ� ِ�ّ�� َ���ءُ  وَ « : ٣٨») (َو َ�َ�ْد�� ُ��َْ�� َو آ�َْ���ُه ا�ِْ��ْ

 )٨١: ٣( »ا����ِ���َ� �َ�� آ�َْ�ُ�ُ�ْ� ِ�ْ� ِ���ٍب َو ِ�ْ�َ�ٍ� ... َو إِْذ ا�َ�َ� ا��ُّ� ِ����قَ «��� وان ا����� �� �� ا�����ت ا������� ����� ا������:  ٢٠

 د��� ا����� ��� او�� ا����� �� ا������. »و ان ��ل ����ن ��������: �ٕ��� ا��� ان ��� ذ�� ا����� و����� و�����

 
���دان ار��ـ� .ا����ر ا��ج ا�� ����� �� ��� ا����� �� ���� �� ���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��ّ�: ��دات ا٢

����ن ا����� وا������ و���ل و���� و��� ��ل ر��ل ا��ّ� (��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��ّ�) ا���وا ا���دان ��ن ����� ���� ��دات ا�� 

 ا���� ����ن ا����� وا������ و���ل ا���ن.

 
 .ا����م ������ أ�� ��� ا��ّ�   ٢و ١ح  -٢٠١: ٤.��ر ا������ ٣
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وخلفيّته اإليجاب وهو توحيــد »ال تُْرشِْك بِاّ�ِ «عظة البقة الئقة من والد حكيم لولده، بادئة بالسلب: 
يعظه بحكمــة ّهللا التــي تحقيقا لها حقيقا بولد الحكيم وهو »ال إِلَه إِالَّ هللاُّ «ّهللا، فهي عبارة اخرى عن 

  آتاه.
َْك لَظُلـْـٌم َعِظــيمٌ «و ليست مجرد عظة، بل هي معلّلة بأقوى الرباه� البيّنة  ظلــم يبتــدء مــن »إِنَّ الرشِّ

اإلنسان املرشك نفسه أن يعبد أكرم خلق ّهللا خلقا خسيسا كوثن أو صنم أو حيوان، ام خلقا مثلــه يف 
او نبــي او ويل وهــم أنفســهم يوحــدون ّهللا وينهــون عــن أن الحاجة املحلّقة عىل الخلق كله، كملك 

  يرشك باّ�.
ثم ظلم للحق أن يسّوى ب� الخالق واملخلوق، ثم يفّضل املخلوق عىل الخالق، بأن يخــتص عبوديتــه 
للخلق ويرتك الخالق، وظلم يف كافة املوازين واملقاييس ان يرشك باّ� العظيم، إذا فهــو ظلــم عظــيم 

  .»إِنَّ ّهللاَ ال يَْغِفُر أَْن يُْرشََك بِِه َو يَْغِفُر ما ُدوَن ذلَِك لَِمْن يَشاءُ «ظلم، ولبعده يف عظمه اليساوى باي 
و ألن عظة الوالد ولده غ� متهمة إذ الارأف منه به، تعرض يف هذه اإلذاعة القرآنية استئصــاال لكــل 

  أن ليس وراءها انتزاع سلطان منهم وتفضل عليهم. لهآ  و عليه هللا صىلريبة تعرتي ألّداء املرشك� زمن الرسول  
لذلك نرى اآليت� التاليت� تأتيان كجملة معرتضة ب� عظات لق�ن البنه، عرضا ملــدى حــق الوالــدين 
عىل األوالد وفرضا لطاعته� وشكره� بعــد شــكر ّهللا إّال يف اإلرشاك بــاّ�، فــان هــذا الظلــم العظــيم 

  رب األقارب الوالدين واألوالد.اليقبل حلوال حتى ب� أق
ُه َوْهناً َعىل َوْهٍن َو ِفصــالُُه ِيف عــاَمْ�ِ أَِن اْشــُكْر ِيل َو لِ  يْنَا اْإلِنْساَن بِوالَِديِْه َحَملَتُْه أُمُّ والِــَديَْك إَِيلَّ َو َوصَّ

  .۱۴الَْمِص�ُ 
ذه اآلية هــي اليتيمــة يف لقد فصلنا القول حول هذه الوصية بطيات آيات لها السي� آية األرسى، وه

َو إِْن «خصوص األم حيث اختصت بذكرى اتعــاب لهــا وأشــغاب ليســت للوالــد مثلهــا ولهــا نظــ�ة يف 
  ).۸: ۲۹(»جاَهداَك ..

ُه َوْهناً َعىل َوْهنٍ « وهو الضعف الحمل لذلك الحمل، وعــّل األّول هــو منــذ الحمــل حتــى  »َحَملَتُْه أُمُّ
ت مراحله، والثا� هو منذ الوضع حتى قيامه عىل ساقه، والحــد الوضع، فانه كله ضعف مه� اختلف

  املتوسط هو العامان للرضاعة.
َحْملُُه َو ِفصالُُه «وه� أك� زمن للرضاعة، و�ا أن  »يف عام�«عن الرضاعة، وعن ثا� الوهن�  »و فصاله«

تقــرر أن انفصــال  »فصــاله«ل هنــا ظرفــا  »يف«نتعرف إىل أقل الحمل وهو ســتة أشــهر، و »ثَالثُوَن َشهْراً 
يف منتهاه�، بل خالله�، البادئ من بداية العــام الثــا�، والحــّد  -فقط -الرضاعة هو ضمن عام�، ال

ملن يكون حمله تســعة أشــهر،  »ثَالثُوَن َشهْراً «و»يف عام�«املعتدل منه الشهر التاسع قضية الجمع ب� 
  رج، فحّق للولد أن يرتضع عام� إّال ثالثة أشهر.قبلها إّال عند العرس أو الح -إذا -فال فصال

يْنَا ... أَِن اْشُكْر ِيل َو لِوالَِديَْك « اشكر يل أن خلقتك وجعلت حبك يف قلــوبه� لحــّد التضــحية يف  »َو َوصَّ
َو «ء يف سبيل تحويل هذه األمانة الربانية  ان تحّمال كّل عب »لوالديك«صالحك صغ�ا أو كب�ا، واشكر 

  فأسألك عن واجب الشكر يل وله�»الَْمِص�ُ  إَِيلَّ 
»فمن � يشكر والديه � يشكر هللا تعاىل«

و من � يشــكر املــنعم مــن «فإنه� منع�ن عليك بعد ّهللا  ١

                                                        
 ���� ���� و��� ���ل: وا�� ������ �� و���ا���� ��� .. ا����م ����.��ر ا������ �� ا����ن �����ده إ�� ا����  ١
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»� يشكر هللا عز وجلاملخلوق� 
  ء األك�. واألم بطبيعة الحال لها الحق األوفر للعب ١

الشكر للوالدين هنا هو الحسن واإلحسان املأمور به يف آيات اخرى بحقه�، وال سي� األم املتحملــة 
  من الوالد فلها حق أك� منه:يف حمله أك� 

و اما حق أمك فأن تعلم أنها حملتك حيث اليحتمل احد أحدا، وأعطتك من �رة قلبها مــا اليعطــي «
أحد أحدا، ووقتك بجميع جوارحها و� تبال أن تجوع وتطعمك وتعطش وتسقيك وتعــرى وتكســوك 

كرها إال بعــون هللا وتوفيقــه، وتضحى وتظلك وتهجر النوم ألحلك ووقتك الحر والربد فانك التطيق ش
واما حق أبيك فان تعلم أنه أصلك فانك لواله � تكن فمه� رأيت من نفسك مــا يعجبــك فــاعلم أن 

»أباك أصل النعمة عليك فيه فاحمد هللا واشكره عىل قدر ذلك وال قوة إال با�
٢.  

فقال يا رسول هللا من أبر؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك، قال:  آله و عليه هللا صىلجاء رجل اىل النبي  «و قد 
  ثم من؟

»قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أباك
٣.  

و عّل األم تزيد عن األب مرت� لوهنيها يف حمل الولد. وللوالدين تأويل انه� الرسول وعيل صىل ّهللا 
مة، وكذلك كل العل�ء الرباني�، فان حق الوالدية الروحية الرتبوية عليه� وآله� فإنه� أبوا هذه األ 

  .٤فوق الجسمية الوالدية
ذلك، وك� ّهللا اليشكر حقه مه� بلغ الشكر مبلغه القمة، كذلك الوالدان، إّال ان يعرتف بالعجز عــن 

  أداء شكره وشكره�، وهو الحق الحقيق باألجر.
ها فسأل النبي (صىل هللا عليه وآله وسلم) هل ان رجال كان يف الطواف حامال أمه يطوف ب«وقد يروى 

»أديت حقها؟ قال: الوال بزفرة واحدة
٥.  

                                                                                                                                                         
 
 ���ل: .. ا����م ����.ا����ر �ٕ����ده ا�� ����د �� أ�� ا����د ��ل ���� ا����  ١

 
 ... ا����م ����.ا����ر �� ا����� �� ا����ق ا���و�� �� ز�� ا�������  ٢

 
� ا��ّ� ���� وآ�� و��ّ� ��ل ��ء ر�� .. و��� ��� ��ل ��ء ر�� و��ٔل ا���� ��ّ  ا����م ����.ا����ر �� ����� ا���� �� أ�� ��� ا��ّ�  ٣

 �� �� ا��ا���� ���ل: ا��ر أ�� ا��ر أ�� ا��ر أ��، ا��ر أ��ك ا��ر أ��ك ا��ر أ��ك و��ء ����ٔم ��� ا��ٔب.

 
�ـ� ���ـ� ��ـ���: ان ا�ـ�� �ـ� و��ا�ـ��� ا�ـّ�  ا��ـ��م ���ـ�.ا����ر �� ا����� ���� ���� �� ا��ٔ��� �� ����� ا�� ��ٔل ا��� ا������  ٤

إ�ـ� «���� ��� ا���ان و��ا ا���� وور�ـ� ا���ـ� وا�ـ� ا��ـ�س �������ـ� �ـ� �ـ�ل ا��ّـ�: ا�����؟ ���ل: ا��ا��ان ا���ان أو�� ا��ّ� ���� ا

َو إِْن «����� ا��ّ��د ا�� ا��ّ� وا����� ��� ذ�� ا���ـ�ان �ـ� ��ـ� ا��ـ�ل ��ـ� ا�ـ� ����ـ� و�ـ���� ��ـ�ل �ـ� ا��ـ�ص وا��ـ�م »ا�����

و�� ���� ������ �� ��� ا���ل ��� ا��ا����  »��� ������«��ت ������ ���ل �� ا����� و���ل ��� أ  »��َ��اَك َ��� ا�ْن �ُْ��َِك �ِ�

�ْ�� َ�ْ�ُ�و��ً «���ل:  َو ا���ِـْ� َ�ـ�ِ�َ� َ�ـْ� ا��ـ�َب إِ�َـ�� �ُـ�� إِ�َـ�� «���ل: ��ف ا���س ������ وادع ا�ـ� �ـ������ذ�� ���ـ�  »َو ��ِ�ْ�ُ��� ِ�� ا���

 .»���ا ا��� و�� ����ا ا��ا���� ��ن ر����� ر�� ا��� و������ ��� ا������ل: ا�� ا��� �� إ���� �� »َ�ْ�ِ�ُ�ُ��ْ 

 
 .رواه ا����� ا�� ��� ا���از �� ����ه �����ده �� ���� �� أ��� ان ر��� ..٥
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ذلك، وألن األصل يف حقوقه� هو ّهللا الخالق له� وإياكم مــنه�، الجاعــل حــبكم يف قلــوبه�، اآلمــر 
ب� حق ّهللا وحقوقه�، وال حق له� إّال يف طول الخــط مــن حــق ّهللا دون  -إذا -ال تناحربشكره�، ف

نْيا  مشاقة، ف: َو إِْن جاَهداَك َعىل أَْن تُْرشَِك ِ� ما لَيَْس لََك بِِه ِعلـْـٌم فـَـال تُِطْعُهــ� َو صــاِحبُْه� ِيف الــدُّ
ُكْم ِ�ا كُنْتُْم تَْعَملُوَن َمْعرُوفاً َو اتَِّبْع َسِبيَل َمْن أَناَب إَِيلَّ ثُ    .۱۵مَّ إَِيلَّ َمرِْجُعُكْم فَأُنَبِّئُ

َعىل أَْن تُْرشِــَك ِ� مــا لـَـيَْس «جهده� يف جحده� توحيد ّهللا، وقدر ما كل جهوده�  »َو إِْن جاَهداَك «
حقل الضالل، واما يف  -فقط -»فال تطعه�«وبطبيعة الحال ليس ألي إنسان علم برشيك ّ� »لََك بِِه ِعلْمٌ 

نْيا َمْعُروفاً «العرشة الحيوية الدنيوية، غ� املناحرة لتوحيد ّهللا ف  بــر «كــ� كنــت، ف »صاِحبُْه� ِيف الدُّ
الوالدين واجب وإن كانا مرشك� وال طاعة له� يف معصية هللا وال لغــ�ه� فانــه الطاعــة ملخلــوق يف 

»معصية الخالق
باّ� كعبادة وثن، بل يف معصية ّهللا ككل، بــل يف اإلرشاك  »فال تطعه�«وليس يختص  ١

وكل معصية ّ� ارشاك باّ�، فانه واحد يف ان يطاع ك� هو واحد بســائر شــئون األلوهيــة والربوبيــة، 
الرشيك له عىل أية حال ويف كافة حقول املعرفة والعبودية والطاعة، مه� اختلفت دركات اإلرشاك به 

  . ٢ك� تختلف درجات توحيده
بر الوالدين من حسن معرفة العبد باّ�، إذ العبادة ارسع بلوغا بصاحبها اىل رضا ّهللا تعاىل «اجل وان 
ة الوالدين املسلم� لوجه ّهللا، ألن حق الوالدين مشتق من حق ّهللا تعاىل إذا كانا عىل منهاج من حرم

الدين والسنة، وال يكونان �نعان الولد من طاعة ّهللا تعاىل اىل معصيته، ومن اليق� اىل الشك، ومــن 
اعــة وطــاعته� معصــية الزهد اىل الدنيا، وال يدعو انه اىل خالف ذلك، فإذا كانا كذلك فمعصيته� ط

واما يف باب العرشة فداره� واحتمل أذاه� نحو ما احتمال عليك يف حــال »َو إِْن جاَهداَك ..«قال ّهللا 
صغرك وال تضيّق عليه� م� قد وسع ّهللا عليك من الحال والجلوس وال تحّول بوجهك عنه� وال ترفع 

قل له� بأحسن القول وألطفــه إِنَّ ّهللاَ ال يُِضــيُع صوتك فوق أصواته� فان تعظيمه� من ّهللا تعاىل و 
»أَْجَر اْلُ◌مْحِسِن�َ 

٣.  
نْيا َمْعُروفاً َو اتَِّبْع َسِبيَل َمْن أَناَب إَِيلَّ «فعىل أية حال  سبيل والدين وغ�ه�، وال تتبع »صاِحبُْه� ِيف الدُّ

                                                                                                                                                         
 
�����  ����٢٠٤ٔ��ن �� ��� ا�ٕ����م و��ا�� ا����: .. و���  ا����م �����ن �� ��ب �� ���� ا����  �� ا��� ٢٠٣: ٤.��ر ا������ ١

 ّ��  �.ا����� �����ده �� ا���� (��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��ّ�) ���� ���� و��� ���ل: أ����ا آ��ء�� ���� ا��و�� و�� ������� �� ����� ا

 
��� ��� ا����� �� ���و �� ا���ص ���ل ��� ا��ّ�: �� أ�� ان ���� إ�� أ�� ا��  ������ا����م�� ا������ �ّ� ا����� �� ���  .و٢

��ـ�ل �ـ�  ا��ـ��م ���ـ�ا��ٔرض ا�� ا����ء ������ ا�� ��ا ا�����ز و�� ����� ��� ����� ����، ��ٔ�� �ـ� ا�ـ� �ـ��� ا��ـ�ري ا�ـ� ا���ـ��  

أ ���� ا�� أ�� ا�� ا��ٔرض ا�� ا�� ا����ء و������� وأ�� ��م ����؟ وا��ّ� ان أ�� ���� ���، ���ـ���ر و�ـ�ل: ان  ��ما��ـ ����ا�����  

�� ا�� ���� ��ل ا��ّ� �� و��: َو إِْن ��َ��اَك َ��� ا�ْن �ُْ��َِك  ا����م ������ّ� ��ل ��: أ�� أ��ك ���ل �� ا�����   ا���� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ

و��ل ر��ل ا��ّ� (��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��ّ�): ا��� ا����� ������وف، و����: �� ���� �����ق ��  »�َْ�َ� �ََ� �ِِ� ِ��ٌْ� �َ�� �ُِ�ْ�ُ����ِ� �� 

 ����� ا�����.

 
 : ا����م ������ ����ح ا������ ��ل ا���دق   ٢٠٢: ٤.��ر ا������ ٣
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وجــاه ّهللا  »فَأُنَبِّئُكُْم ِ�ــا كُنـْـتُْم تَْعَملـُـونَ «الإىل سواي  »إَِيلَّ َمرِْجُعُكمْ «من صّد عني والدين وغ�ه� فان 
  وخلقه.

�واِت أَْو ِيف اْألَرِْض يَأْ  ِت بِهَا ّهللاُ إِنَّ يا بُنَيَّ إِنَّها إِْن تَُك ِمثْقاَل َحبٍَّة ِمْن َخرَْدٍل فَتَُكْن ِيف َصْخرٍَة أَْو ِيف السَّ
  .۱۶ّهللاَ لَِطيٌف َخِبٌ� 

تعني أن الطاعة يف اإلرشاك باّ� وان كانت للوالدين، م� تلمح ان الوصية بالوالــدين كــ� هنــا  »إنها«
هي من نصائح لق�ن، مه� كانت هنا كجملة معرتضة ب� وصاياه، وما أجمله ترتيبا رتيبا يف أسلوب 

نذار صارم عن الطاعة يف اإلرشاك باّ�، فضال عنها مستقلة لغ� ّهللا، فاإلرشاك عىل البيان! وهذه اآلية إ 
  اية حال مسئول عنه، قصورا أو تقص�ا، تقليدا وسواه.

�واِت أَْو «عن أخفاه ثم »فَتَُكْن ِيف َصْخرَةٍ «تصوير عن أد� الرشك و »ِمثْقاَل َحبٍَّة ِمْن َخرْدَلٍ «ثم  أَْو ِيف السَّ
اتقوا «عن أبعده، وذلك مثلث من صغار الرشك يف أبعاده، فضال عن كباره يف كل أبعاده ف »رِْض ِيف اْألَ 

إِْن تـَـُك ِمثْقــاَل «املحقرات من الذنوب فان لها طالبا، اليقولن أحدكم أذنب وأستغفر هللا إن ّهللا يقول 
»َحبٍَّة ِمْن َخرَْدٍل ..

١.  
يَْوَم «اك باّ� رسا وإعالنا م� ئوى به بنفسه يوم القيامة: ترصيحة ب� نظائرها أن اإلرش  »يَأِْت بَِها هللاُّ «و 

: ۳( »اً بَِعيداً تَِجُد كُلُّ نَْفٍس ما َعِملَْت ِمْن َخْ�ٍ ُمْحَرضاً َو ما َعِملَْت ِمْن ُسوٍء تََودُّ لَْو أَنَّ بَيْنَها َو بَيْنَُه أََمد
ال يَْعزُُب َعنُْه ِمثْقــاُل ذَرٍَّة ِيف  » لَِطيٌف َخِب�ٌ إِنَّ ّهللاَ «) حيث تعم عمل القلب والقالب والرس والعلن: ۳۰

�واِت َو ال ِيف اْألَرِْض    ).۳: ۳۴(»السَّ
صغ�ة كأصــغر »َحبٍَّة ِمْن َخرَْدلٍ «و ما أ�ها أداء وأجملها إيقاعا تصويرا عن الطاعة صالحة وطالحة ب 

�واِت «ل إليها كالعادة صلبة السبي »فَتَُكْن ِيف َصْخرَةٍ «ما كان يعرفه اإلنسان  يف خضّم األجواء  »أَْو ِيف السَّ
ضائعة »أَْو ِيف اْألَرِْض «تبدو ولو بالعيون املسلحة  الشاسعة التي يبدو فيها النجم الكب� نقطة سابحة ام

الَة َو دو�ا انفالت عن علم ّهللا وقدرته. يا بُنَيَّ أَقِ  »يَأِْت بَِها هللاُّ «يف أع�قها، ومع كل ذلك الخفاء  ِم الصَّ
  .۱۷أُْمْر بِالَْمْعُروِف َو انَْه َعِن الُْمنَْكِر َو اْصِربْ َعىل ما أَصابََك إِنَّ ذلَِك ِمْن َعزِْم اْألُُموِر 

 »أقم الصالة«أوامر أربعة تتبنّى شخصية املٔون كشخص أوال وكداعية ثانيا، وصمودا يف كال البعدين، ف 
تشــمل  »َو أُْمــْر بـِـالَْمْعرُوِف «املعرفية اال�انيــة والعمليــة بــاّ�، ثــم  هي يف الحق إقامة لكافة الصالت

  تعم كافة املنكرات. »َو انَْه َعِن الُْمنَْكرِ «الدعوة إىل كافة الخ�ات الفردية والج�عية، ك� 
لك و ألن إقام الصالة بحقها، ثم واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، تحول دونها عراقيل وصدمات، لذ 

يف صــالح اإل�ــان وعملــه، دون تزعــزع عــن قواعــده، وال تلكــع وانكســار يف  »َو اْصِربْ َعىل ما أَصابََك «
  .»ِمْن َعزِْم اْألُُمورِ «التكليف الصارم والصرب عىل تحقيقه »إن ذلك«سواعده 

طــات و إذا كان الصرب عىل املصاب يف فرائض اال�ان من عزم األمور، فليس األمن عن الرضر مــن رشو 
الجواز أو الوجوب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر، إّال إذا كان الرضر فيه أهم من الرضر يف تركه 

  فمرفوض، أم يتكافئان فغ� مفروض.

                                                        
أ��ل: ��ٔت ��� ا��ّـ� ���ـ� �����ـ�� ��ـ�  »��ل: ا���ا ... ا��ـ��م ����ن �� أ�� ��� ا��ّ�  .ا����ر روى ا������ ���ٕ����د �� ا�� ����١

 ��ت �����، �� �� ��ت ����� دون ���� و�� �����، �������� ا�����ة �� ��ٔ�� ��� ا��ّ� ��ن ا����� �� ا���� ��� �� ذ�� ��.
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فالضابطة العامة يف هذين الفرض� فرض الصرب عىل ما أصابك إّال في� يســتثنى بأهميــة ام مكافئــة، 
اليشرتط يف وجوبه� األمن عن الرضر كضابطة، كذلك وبأحرى، األمر  وك� الدفاع والقتال يف سبيل ّهللا 

َك لِلنـّـاِس َو ال َ�ـْـِش ِيف اْألَرِْض ١باملعروف والنهي عن املنكر، وه� اقل تعرضا للرضر ْر َخــدَّ . َو ال تَُصــعِّ
  .۱۸َمَرحاً إِنَّ ّهللاَ ال يُِحبُّ كُلَّ ُمْختاٍل فَُخورٍ 

من مظاهر االختيال والفخر تصع� الخد للناس، وامليش يف األرض مرحا، وتصع� الخد للناس هو إمالة 
النظر إليهم استكبارا، كأنهم اليشء وهو فقط كل يشء، فإن الصعر داء يصيب اإلبل فيلوي العنق عن 

َو ال َ�ِْش ِيف اْألَرِْض َمرَحــاً إِنَّــَك لـَـْن تَْخــرَِق اْألَرَْض َو لـَـْن «أعناقها، واملرح هو ك�ة الفرح �ال او منال: 
وهذا امليش الرديء هو امليش يف تخايل ونفخة وقلة مباالت بالناس، وقد  ٢)۳۷: ۱۷(»تَبْلَُغ الِْجباَل طُوًال 

يعني تصع� الخد للناس ّيل العنق لهم تذلال واستكانة، ام ه� معنيّان حيث يحمله� تصع� الخــد، 
  ن ّيل العنق وإمالته قد يعني االختيال، واخرى اإلذالل وكاله� منهيان.فا
 -إذا -من ّهللا يعني البغض، إذ التخفــى عليــه خافيــة حبيبــة أو بغيضــة، فإذايحــب فهــو »ال يحب«و 

ه و عليه هللا صىليبغض، وقد يروى عن الرسول   قوله: من مىش عىل األرض اختياال لعنته األرض ومــن تحتهــا  آـل
  .۱۹. َو اقِْصْد ِيف َمْشيَِك َو اْغُضْض ِمْن َصْوتَِك إِنَّ أَنَْكَر اْألَْصواِت لََصْوُت الَْحِم�ِ ٣ن فوقهاوم

القصد يف امليش هو االعتدال يف امليش واملشية الحيوية و�شية األمور، مجانبا حد اإلفــراط والتفــريط 
اىل األهداف الصالحة بكل بساطة وانطالق هي التي توصل فان خ� األمور أوسطها، فاملشية القاصدة 

»رسعة امليش يذهب ببهاء املٔون«إليها دون تلّكا وانحياق، ف 
هو امليش  -ككل -ومن القصد يف امليش ٤

  .٥عدل يف ميش اإلنسان كإنسانالقاصد الحق عىل أية حال، وهو االعتدال ال

                                                        
أ����� �� ا��ٔر����ٔة ��ب ا���وا ������وف وا���ا �� ا�����  ا����م ������ ا����ل ���� ��� ا��� ا������   ٢٠٥: ٤.��ر ا������ ١

��ل: ا���� ������ ������ره وا���� ��� ��� ��� ا����ره �� ا����م ����و��� �� ا��ل ا����� �� أ�� ����   وا���وا ��� �� أ�����،

و «ا����م ����و��� �� ا����� �� ���   »ا����� د�� ا���� و���� ������ �����ات وا����ات ��� ا��� ���� ����� و������ د�� ا���ر

 .»ا��ٔ�� ������وف وا���� �� ا�����ا��� ��� �� أ���� �� ا����� �� 

 
 �� ا��ٓ�� �� ��� و��� �� ا���س ��� و�� ���ض ��� ����� ا������� ��. ا����م ����� أ�� ��� ا��ّ�  .ا����ر �� ا����� �٢

 
��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ��  ا����م ����.ا����ر �� ���ب ��اب ا��ٔ���ل �����ده ا�� ا�� ���ل ��� ���� �� أ�� ��� ا��ّ�  ٣

�ر ا����وات ��ل ر��ل ا��ّ� (��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و��ّ�) و�� ��� ����ل �� ا��ٔرض ���رض �� ا����م ����و��ّ�: و��� ��� ��ل ا�� ����  

 وا��ٔرض.

 
 ��ل: ... ا����م ������ ���ب ا����ل �� أ�� ا����   ٢٠٨: ٤.��ر ا������ ٤

 
�� ����: ان ا��ّ� ���رك و����� ��ض ا�ٕ����ن ��� ��ارح ا�� آدم و��ـ��  ا����م ����.�� ا����� ا�� ��� وا�����ي �� أ�� ��� ا��ّ�  ٥

��ّـ� �ـ� و�ـ� ����� و���� ���� و��ض ��� ا������ ان �� ���� ���� ا�� ��ء �� ����� ا��ّ� و��ض ������ ا���� ا�� �ـ� ���ـ� ا

و��ل: وا��� �� ���� وا��� �� ���� ان أ���  -���ل: و�� ��� �� ا��ٔرض ���� ا�� �� ���ق ا��ٔرض و�� ���� ا����ل ����

 ا��ٔ��ات ���ت ا�����.
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و من القصد يف امليش يف انطالقته الغض مــن الصــوت دون رفــع صــارخ وال خفــض هــامس، واملنكــر 
ّال إذ اقتضــت الرضــورة، أم فيــه رجاحــة كــأن يكــون داعيــا أو يقــرأ بينه� هو الصارخ فوق الحاجة إ 

الم وسواه إال تفهيم املخاطب، فليكم قدر الحاجة من ســ�عه فليس القصد من الصوت يف ك ١القرآن
إِنَّ أَنَْكَر اْألَْصــواِت لََصــْوُت «الزائدا وال ناقصا، فالناقص ح�قة والزائد ح�قة اخرى بل هي أحمق ف 

. فالغض من الصوت أدب صارح، ورفعه ســوء أدب قــارح، إســاءة إىل صــاحبه كــأن اليحســب »الَْحِم�ِ 
 مخاطبه كان يحسبه أصم أو اليفهم، فلــذلك يشــبه بصــوت الحمــ� يف كونــه أنكــر صوته صوتا، وإىل

األصوات، ولكن اين حم� من حم�، الحيوان تعيل صوتها قصورا بال نية سوء، وحم� اإلنســان تعــيل 
  تقص�ا وبنية سوء، ام قصورا عن تقص� مه� � ينو سوء.

ل، أن يــربط اإلنســان لســانه عــ� ال يعنيــه، غضه ع� اليحــ -بل هو أهمه -و من الغض من الصوت
  فيجعل لسانه وراء قلبه، دون ان يجعل قلبه وراء لسانه.

ههذه عظات غرة، سلبية وايجابية، فردية وج�عية، تأ� يف القرآن مــن لقــ�ن   كأصــول عظاتــه السـالم علـي
  :البنه وسواه، وقد يروى عنه عظات أخرى نذكر قس� منها هنا ك� يناسب الفرقان

ان لق�ن قال البنه يا بني عليك �جالس العل�ء واستمع كالم الحك�ء فان  آلـه و عليه هللا صىلقال رسول هللا  «
»هللا يحيي القلب امليت بنور الحكمة ك� تحيا األرض امليتة بوابل املطر

٢.  
»كان يقول: إن هللا إذا استودع شيئا حفظه السالم عليهعنه   آله و عليه هللا صىلوقال  

٣.  
البنه يا بني التكونن أعجز مــن هــذا الــديك الــذي يصــوت باألســحار وأنــت نــائم عــىل  السـالم عليهوقال  
»فراشك

ال أتكلف ما قد كفيتــه وال أضــيع «. وقيل للق�ن: ما الذي أجمعت عليه من حكمتك؟ قال: ٤
  ٥.»ماوليته

فوعظ لق�ن ابنه بآثار حتى تفطّره وانشق وكان في� وعظه به أن قال: يا بني إنك منذ سقطت اىل «
بني الدنيا استدبرتها واستقبلت اآلخرة فدار أنت إليها تس� أقرب إليك من دار أنت عنها متباعد، يا 

                                                                                                                                                         
 
�� ا��ٓ�� ��ل: �� ا����� ا������� ا������ وا���� ���� ���� ������� ر���  ا����م ����.ا����ر �� ا����� وروي �� أ�� ��� ا��ّ�  ١

 ����� إ�� ان ���ن دا��� أو ���أ ا���آن.

 
 ل ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��ّ�:ا��ج ا����ا�� وا��ا�����ي �� ا��ٔ���ل �� أ�� ا���� ��ل �� -١٦٢: ٥.ا��ر ا�����ر ٢

 
�ـ� ٣ .ا����ر ا��ج ا��� وا����� ا�����ي وا����� �� ا���� وا������ �� ��� ا�����ن �� ا�� ��� �� ا���� ��ّ� ا��ّـ� ���ـ� وآ

 و��ّ� ..

 
 ��ل ����� ... ا����م ����.ا����ر ا��ج ا������ �� ا���� ان ����ن  ٤

 
 ��� �����ن: ... ������ا����م. ��ب ا�����د ��رون �� ���� �� ���� �� أ���  ٥
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جالس العل�ء وزاحمهم بركبتيك، وال تجادلهم فيمنعوك، وخذ من الــدنيا بالغــا وال ترفضــها فتكــون 
عياال عىل الناس، وال تدخل فيها دخوال يرض بآخرتــك، وصــم صــوما يقطــع شــهوتك وال تصــم صــياما 

هلك فيها عا� �نعك من الصالة فان الصالة أحب اىل ّهللا من الصيام، يا بني ان الدنيا بحر عميق قد 
كث�، فاجعل سفينتك فيها اال�ان، واجعل رشاعها التوكل، واجعل زادك فيهــا تقــوى ّهللا، فــان نجــوت 
فربحمة ّهللا وإن هلكت فبذنوبك، يا بني إن تأدبت صغ�ا انتفعت به كث�ا، ومن عنى باألدب اهــتم 

د طلبــه أدرك منفعتــه، به ومن اهتم به تكلف علمه، ومن تكلف علمه اشــتد لــه طلبــه، ومــن اشــت
فاتخذه عادة فانك تخلف يف سلفك، وينتفع به من خلفك، ويرتجيــك فيــه راغــب، ويخىشــ صــولتك 
راهب، وإياك والكسل عنه بالطلب لغ�ه، فان غلبت عىل الدنيا فال تغلــ� عــىل اآلخــرة، وإذا فاتــك 

اتك نصيبا يف العلم فانك طلب العلم يف مظانه فقد غلبت عىل اآلخرة، واجعل يف أيامك ولياليك وساع
لن تجد له تضييعا أشد من تركه، وال �ارين فيه لجوجا، وال تجادلن فقيها، وال تعــادين ســلطانا، وال 
�اش� ظلوما وال تصادقنه، وال تصاح� فاسقا ناطقا، وال تصاح� مــته�، واخــزن علمــك كــ� تخــزن 

رب الثقل� خفت أن يعذبك، وارج ّهللا رجاء لو ورقك. يا بني خف ّهللا عز وجل خوفا لو أتيت القيامة ب
وافيت القيامة بإثم الثقل� رجوت أن يغفر ّهللا لك، فقال له ابنه: يا أبت كيــف أطيــق هــذا وا�ــا يل 
قلب واحد؟ فقال له لق�ن: يا بني لو استخرج قلب املٔون يوجد فيه نوران نور للخوف ونور للرجــاء 

خر �ثقال ذرة، فمن ئون بــاّ� يصــدق مــا قــال ّهللا عــز وجــل، ومــن لو وزنا ملا رجح أحده� عىل اآل 
يصدق ما قال ّهللا يفعل ما أمر ّهللا، ومن � يفعل ما أمر ّهللا � يصدق ما قال ّهللا فان هــذه األخــالق 
يشهد بعضها لبعض، فمن ئون باّ� ا�انا صادقا يعمل ّ� خالصا ناصحا فقد آمن بــاّ� صــادقا، ومــن 

طاع ّهللا خافه، ومن خافه فقد أحبه، ومن أحبه فقد اتبــع أمــره، ومــن اتبــع امــره اســتوجب جنتــه أ 
ومرضاته، ومن � يتبع رضوان ّهللا فقد هان عليه سخطه، نعوذ باّ� من ســخطه، يــا بنــي التــركن إىل 

عل نعيمها ثــواب الدنيا وال تشغل قلبك بها ف� خلق ّهللا خلقا هو أهون عليه منها، أال ترى انه � يج
»املطيع�، و� يجعل بالءها عقوبة للعاص�

١.  
و قال يا بني: إن تك يف شك من املوت فارفع عن نفسك النوم ولن تستطيع ذلك، وإن كنت يف شــك 

تستطيع ذلك فانك إذا فكرت يف هذا علمت أن نفسك بيد  من البعث فارفع عن نفسك االنتباه ولن
غ�ك، وإ�ا النوم �نزلة املوت وإ�ا اليقظة بعد النوم �نزلة البعث بعد املوت. وقال: يا بني التقرتب 
فيكون ابعد لك وال تبعد فتهان، كل دابة تحب مثلها وابن آدم اليحــب مثلــه، التنرشــ بــزك إّال عنــد 

الكبش والذئب خلة كذلك ليس ب� البار والفاجر خلة، من يقــرتب مــن الزفــت  باغيه وك� ليس ب�
تعلق به بعضه كذلك من يشارك الفاجر يتعلم من طرقه، من يحب املراء يشتم، من يــدخل مــدخل 

  السوء يتهم، ومن يقارن قرين السوء اليسلم، ومن ال�لك لسانه يندم.
ني إ�ا هو خالقك وخلقك، فخالقك دينك وخلقك بينك و قال يا بني صاحب مأة وال تعاد واحدا، يا ب

                                                        
�� ����� ا���� ����� أ�� �� ا����� �� ���� �� �����ن �� داود ا�����ي �� ���د ��ل ��ٔ�� أ�� ���  ١٩٨: ٤. ��ر ا������ ١

��  -�� ����� ��ا�� ا���� �� ���ت ����ن ذ���� ا���� ا��ٔول -�� ����ن و����� ا��� ذ���� ا��ّ� �� و��؟ ���ل: ا��ـ��م ����ا��ّ�  

 ��ل: ���� ... »َو إِْذ ��َل �ُْ���ُن ...«�� ��ل ا��ّ� �� و��  ا����م ������ل ا�� ��� ا��ّ�  
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  وب� الناس فال تبغضن إليهم وتعلّم محاسن األخالق.
يا بني كن عبدا لألخيار وال تكن ولدا لألرشار، يا بني أد األمانة تسلم دنياك وآخرتك وكن أمينــا فــان 

»ّهللا اليحب الخائن�، يا بني التر الناس أنك تخىش ّهللا وقلبك فاجر
١.  

يا بني إن الناس قد جمعوا قبلك ألوالدهم فلم يبق ما جمعوا و� يبق من جمعوا لــه وإ�ــا «و قال: 
عملك واستوف أجرك وال تكــن يف هــذه أنت عبد مستأجر قد أمرت بعمل ووعدت عليه أجرا فأوف 

الدنيا �نزلة شاة وقعت يف زرع أخرض فأكلت حتى سمنت فكان حتفها عنــد ســمنها، ولكــن اجعــل 
الدنيا �نزلة قنطرة عىل نهر جزت عليها فرتكتها و� ترجع إليها آخر الدهر، أخربها وال تعمرها فانــك 

ب� يدي هللا عز وجل عن أربع: شبابك في� أبليته، � تٔور بع�رتها، واعلم انك ستسأل غدا إذا وقفت 
وعمرك في� أفنيته، وما لك م� اكتسبته وفي� أنفقته، فتأهب لذلك وأعد له جوابا وال تأس عىل مــا 
فاتك من الدنيا فإن قليل الدنيا اليــدوم بقــاءه، وكث�هــا اليــٔون بــالءه، فخــذ حــذرك وجــد يف أمــرك، 

ملعروف ربك، وجدد التوبة يف قلبك، واكمش يف فراقــك قبــل أن  واكشف الغطاء عن وجهك، وتعرض
  .»يقصد قصدك، ويقيض قضاءك، ويحال بينك وب� ما تريد

  
  قيام املهدى(عج) و افسادان عامليان ارسائيليان
ُعلـُـو�ا كَِبــ�اً* فـَـإِذا جــاَء َوْعــُد َو قََضيْنا إِىل بَِني إِْرسائِيَل ِيف الِْكتاِب لَتُْفِسُدنَّ ِيف اْألَرِْض َمــرَّتَْ�ِ َو لـَـتَْعلُنَّ 

ياِر َو كاَن َوْعداً َمْفُعوًال *.   أُوالُه� بََعثْنا َعلَيُْكْم ِعباداً لَنا أُوِيل بَأٍْس َشِديٍد فَجاُسوا ِخالَل الدِّ
قضاء صارم بفساد عارم اىل بني إرسائيل طول التاريخ االرسائييل منذ البداية يف األرض مرت� تصــحب 

ا كَِب�اً «� أخراه وما ه�  -۴واين هي أرض اإلفساد؟  -۳وما هو الكتاب؟  -۲ف� هي القضاء؟  -۱ »ُعلُو�
حيــث يجوســون يف األوىل خــالل الــديار، ويســوءون  »ِعبــاداً لَنــا«ومن هم  -۵املرتان؟ والعلو الكب�؟ 

  وجوههم يف الثانية؟.
 -فيــه -حسب اخــتالف التعلقــات: قضــاههي فصل األمر، وقد يختلف األمر بفصله  -إن القضاء ككل

  ب�. -منه -إليه -به -له -عليه
  و هي ب� فصل األمر تكوينا او ترشيعا او فعال او تحويال لنباء:

يـّـاهُ « -) تكوينــا۱۲: ۴۱( »فََقضاُهنَّ َســبَْع َســ�واٍت ِيف يـَـْوَمْ�ِ « ) ۲۳: ۱۷( »َو قَىضــ َربُّــَك أَّال تَْعبُــُدوا إِّال إِ
َ «و -ترشيعا ) أجال ۲۳: ۳۳( »فَِمنُْهْم َمْن قَىض نَْحبَهُ «و -) فعال۲۸: ۲۸(»ا اْألََجلَْ�ِ قََضيُْت فَال ُعْدواَن َعَيلَّ أَ�َّ

وعليه: عىل املحكوم فيهــا، ولــه:  -للموت وهو من فعل ّهللا، ثم القضاء فيه: يف القضية التي تقتضيها
ســواء يف التكــوين او  -بــ�: بــ� املتقاضــي�مــن القــايض، و  -وبه: بالحكم املقيض، ومنــه -املحكوم له

  الترشيع او فعل وأجل.
ُل «فقد ينحرص يف تحويل أمر تكوينا كاألجل:  -و اما القضاء اليه: رابع األضالع ملربع القضاء َو لَْو يَُعجِّ

َّ اْستِْعجالَُهْم بِالَْخْ�ِ لَُقِيضَ إِلَيِْهْم أََجلُُهمْ  ) أو تحويل لنباء فصل محتوم ايحــاء، ۱۱: ۱۰( »ّهللاُ لِلنّاِس الرشَّ
) وقطــع ۶۶: ۱۵( »َو قََضيْنا إِلَيِْه ذلَِك اْألَْمــَر أَنَّ دابـِـَر هــٔوالِء َمْقطـُـوٌع ُمْصــبِِح�َ «من مخلفات لسيئات: 

                                                        
 ��ل: و��ن ���� و�� �� ����ن ا��� ان ��ل: ... ������ا����م.ا����ر �� ��� ا��ٔ����ء �����ده �� ���� �� أ�� ����  ١
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الدابر هذا من مخلفات اع�ل قوم لوط املفسدين، حيث جزاهم ّهللا �ا أفسدوا، أو هو تحويل نباء 
  الحكم الفصل اإلنباء إليهم يف الكتاب:»َو قََضيْنا إِىل بَِني إِْرسائِيَل ... فيه تهويل ك� هنا:

التورات فال هو ترشيعي وال تكويني، وا�ا قضاء علمي من أهم املالحم التاريخيــة املنقطعــة النظــ� 
 َو آتَيْنــا ُمــوَىس «التــوراة حيــث ســبق ذكرهــا يف  -فقــط -يوحى إىل البش� النذير! وهــل الكتــاب هنــا

؟ ام كل كتابات الوحي اإلرسائييل؟ او كل ما كتبه ّهللا من كتاب قبل القرآن؟ نجد نبأ القضــاء »الِْكتاَب 
وأصحابه يف عديد من كتابات الوحي: يف العهد العتيــق والجديــد  السالم عليهعىل مطلق اإلفساد باملهدي  

  وسواه� وقد يأ� نبأه يف ختام البحث.
ها، دون اختصاص بالقدس او فلسط�، حيث الصيغة الخاصــة بــه هــي و أرض اإلفساد هي األرض كل

َسةَ « َسَة الَّتِي كَتََب ّهللاُ لَُكمْ «: »اْألَرَْض الُْمَقدَّ حتى  »أرضا«) ام وال اقل ۲۱: ۵(»يا قَْوِم اْدُخلُوا اْألَرَْض الُْمَقدَّ
) (َو أَْورَثَُكــْم أَرَْضــُهْم َو ِديــارَُهْم َو ۹:) ۱۲( »اقْتُلُوا يُوُســَف أَِو اطَْرُحــوُه أَرْضــاً «تخص جانبا من األرض: 

حتى تدل عىل اختصاص، دون  »أرضهم«او  »أرضنا«او  »أرضكم«) ام ۲۷: ۳۳(»أَْموالَهُْم َو أَرْضاً لَْم تَطَٔوها
والقائل هو ّهللا خالق الس�وات واألرض، الانسان األرض الذي يسكن جانبا منها فيعنــي مــن »األرض«
  ناه او ما �لكه منها ام ماذا؟سك »األرض«

 »َو ِمَن اْألَرِْض ِمثْلَُهنَّ «فصيغة األرض من صائغها ّهللا ليست لتعني إال األرض كلها، أم واألرض� السبع: 
) اللهم إال بقرينة حارضة تخصها، وليست هنا فال اختصاص، فه� إذا إفساد ان يف املعمــورة ۱۲: ۶۵(

  كلها.
عليه�السالمقتل زكريا ويحيى   -بعد -و هل املرتان ه�

؟ وقتل كل نبي إفساد! ويف أنبياء إرسائيل من هم ١
؟ وقد كانوا يقتلون يف »االف املرات«دون »مرت�«نبي فل� ذا  أهم وأعظم منه�! فاذيعني اإلفساد قتل

  يوم سبع� نبيا ام ما زاد او نقص!.
فليكن اإلفساد ان يف األرض شامل� كل املعمورة: إفسادا يف األنفس قتال وإضالال، ويف الحرث والنسل: 

خربة بائرة التليق جّوا للحياة سياسيا وحربيا ام ماذا، حيث يجعل املعمورة  -أخالقيا -اقتصاديا، ثقافيا
  اإلنسانية السليمة.

اال بعض ما كــان زمــن  ٢ان التاريخ االرسائييل عىل طوله هو تاريخ الفساد واإلفساد، ك� يف تلمودهم

                                                        
ووه .و �� ��د ��� روا�� �� ا������� ا������ �������� إ�ّ� روا��ت �� ��� ا�����ب او ا������� او ا������� دون اي د��� ا���� ا�� ��ر١

ا��ّ� ��� �� ����: �����ن ا��ج ا�� ����� �� ��ر��� �� ��� �� أ�� ���� ر��  - ١٦٣: ���٤ �� ا��ر ا�����ر  ا����م ������ ���  

و�� ��� ����� روا�� ����� �� ���� �� ��� أ��د���� ��دودة  »وا����ى ��� ���� ا����م ������ ا��ٔرض �����، ��ل: ا��و�� ��� ز����  

 ��� ذ����ه �� ا����.

 
.و ا����د ا���م �� ا���� ����ون ا����� ��� ���ءون، ���م ا������ف ���� ����ك ا����� ��� ������، ��ء �� ا�����د و�� ���� د�� ٢

ان ا��� ����� �� ا��ٔ�� ��ٔ�� ���� ا��� ���� وأ���ءه وان ا�����، ا������� ��� ��م ���، وا�ٕ����ن ��� ��زخ ����� و��� «�ا ����رات ا����د ����

ا������ �������� ������� ����� و��� ا����ا��ت، ������ ان ������ �������� �������� ����د�� و����� �� �������� و������ �� 

ا���� ������� �� �����، و��وج ������ �������� و����� و���� �� �� د�� �����ه ��� ا��� و���ن ��� ا����دة ��� ���ف د ��ب

 .»��ا ا�ٕ����ن ا��ي ���ه ا��� ���

��دي. و ��� ����ا �� أ���ا و����ا �� أ���ا ��� أ���ا ا������� �� رو��� و���� �����، و��ر�� ا������� ا��ي �� ا�� ا������� �
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ن وارضابهــم، ففــي األك�يــة سلطات الرساالت االرسائيلية الســامية كمــوىس ويوســف وداود وســلي�
الساحقة زمانا ومكانا وإنسانا كانوا مفسدين ليل نهار، ال مرت� وال آالف فال يحصــيها اال ّهللا! ولكــن 

يتيرسان إال يف منظمة وسلطة وقيادة قوية، ول� تعلو كافة النشاطات  العاملي� -ك� اإلصالح -اإلفساد
شــذاذ اآلفــاق متفــرق� يف  -وقبــل ســن� -جرمون كــانوااملضادة من حكومات وشعوب. والصهاينة امل

البالد، ليست لهم دولة او دويلة، ف� كانوا يستطيعون اإلفساد يف األرض، حيث كانوا تحت مختلــف 
  السلطات.

آزرت الطاقات من رشاذمة اآلفاق واالستع�ر  و ألول مرة يف تاريخهم شكلت دويلة يف فلسط� �ا ت
تساهلت او ساعدت دويالت عربية حتى احتلت فلسط� لحد غر� نهر األردن  الرشقي والغر�، و�ا

»يقاتل بقيتكم الدجال عىل نهر األردن، أنتم رشقي النهر وهم غربيه«آله و عليه هللا صىلوك� يروى عن النبي  
١.  

فلقد اختلقت دويلة العصابات الصهيونية منذ زهاء أربع� سنة، ثم احتلت بالدا اخرى ضمتها إليهــا 
ئيل، ثالوث منحوس من إفسادهم بعد سن� �ا فيها القدس، ثم أخ�ا أعلنت ان القدس عاصمة إرسا

  العاملي األول، انطالقا من فلسط�، وإطالقا اىل املعمورة كلها وحتى متى؟ الندري.
فــان كبــ�ه للثانيــة، ويف  -عــىل علــوه -هذه هي املرة األوىل من إفسادهم مرت�، وطبعا بال علو كبــ�

الكفر والفساد يف املعمورة، السائر  األوىل يساعدها او ينضم إليها او يستجيبها ويحرضها سائر سواعد
اليهود والنصارى وسواهم من الكفار واملالحدة واملـرشـك� فحســب، بــل، وممــن يتســمون املســلم� 
وايضا: من دويالت خليجية أماهيه التي هي ويالت عىل اإلسالم واملســلم� العائشــ� تحــت نــ�هم، 

راية  -لتي رفعت وألول مرة يف تاريخ اإلسالموك� نراهم يساعدون البعث الكافر ضد ايران املسلمة ا
الجمهورية املجيدة اإلسالمية، فجند الكفر جنوده من مشارق األرض ومغاربها عىل الحدود العراقيــة 

  .٢االيرانية ول� يربح صدام صدام عىل هذه الجمهورية املباركة وتتخلص من حكم اإلسالم الصارم
ياِر َو كاَن َوْعداً  َمْفُعوًال  فَإِذا جاَء َوْعُد أُوالُه� بََعثْنا َعلَيُْكْم ِعباداً لَنا أُوِيل بَأٍْس َشِديٍد فَجاُسوا ِخالَل الدِّ

                                                                                                                                                         
ا���ق ا���ا��� وز���ء �������� �� ا������� �� ��  ورؤاء ������ ا����� ���� �� ا����د او �������، و���� ���ر ا���ب

 ������� ��� ��ا�� ا���م �����ن ����� ا�������� ا�������.

 
�ـ� إ�ـ�ا��� �ـ� د�ـ�ل �ـ�ل ا��ـ�ر��،  �� ا������ ��ل ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��ّ� أ��ل: ا����ل ��ـ� ٤٢٢: ٧.ا�����ت ١

و��� ا��ٔردن ��� ������ وا��ٔردن، و��ى ا��ٓن ان ���� ا���� ���� إ��ا���� وا������ن �� �����، و�� ��ـ�� ��ـ� ا�ـ�ٓن �ـ� ا��ـ�ر�� 

� ا����� ��ا ��ق ا������� ا����ل ا��را�� ا������ ���� ا��ٔردن �� ��� ��� ا������� ا�� ��� ���� �� ��� ا����ل ا����ا���� و�

 ا���� ا����� �����ل ا����وف �� ���� ا���ب ا����ا���� ب (���� دا��ن) ���� ������ ا����.

 
�ــ�� �ــ��، و�ــ�ا�� �ــ� ا��ــ�ود ا����ا��ــ� ا���ا��ــ� ان  �ــ� ا���ــ���� �ــ� ا����ــ�ة: �ــ����.��ــ� ��ء��ــ� ا��ــ�ء ����ــ� �ــ� ���ــ�� ا���٢

دو��، وان ا����ر��� �� ���ط ا��ـ�ر �ـ� ا�����ر�ـ� ا���ـ����� ا�ـ�ن  ١٠٦ا������ات �� ��� ا������ت ا������ ��ٔ�� ����اق �� 

) دو�ـ� ���ـ� وا�ـ�ٔردن ١٧) �ـ��� و�ـ���ا �ـ� (٣٥ا����ـ�ة () دو�� ����� و�����، ��� �� ����� �ـ� �ـ�اء ا��ـ� أ�ـ��� �ـ� ��٢٥ (

ـ�ء  وا����د�� وا����ب ��ـ�ا،  ٤٠/ ٠٠٠ا����� و ا�����ا ورو��� و����� وإ��ا��� ...، وان ا����ر��� ا��رد���� �ـ� ا����ـ�ت ���ـ�ا ز�

 .ا����م �����و���ا ���� ا���� ���ده �� ����ر����، ا���� ا����� ����� ������ي وآ���� ا�������  
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.*  
وعد األوىل هو موعد االنتقام منهم يف املرة األوىل من إفسادهم العاملي، حيث تشمل زبانيته مشارق 

غاربها، وعلنا نعيش اآلن يف وعد األوىل، يف بداية قضينا فيها عىل املكيــة الجبــارة يف ايــران، األرض وم
وأخذنا يف محاربة املستعمرين رشقي� وغربي� فأرسلوا علينا ذنبا من أذنابهم أحمق وارشس عمالئهم 

  .»صدام«
الغيارى األحرار؟ هل هم بعد  غ�نا ومن يلحق بنا ويستجيبنا من املسلم� »ِعباداً لَنا«يا ترى من هم 

  بخت النرص الوثني مع جنوده الوثني� ام هم من خ�ة عباد ّهللا الصالح�؟.
إن هذه الصيغة سائغة لعباد ّهللا الخصوص، مصوغة ملــن يختصــون عبــوديتهم وعبــادتهم بــاّ� دون 

) ۱۷: ۳۸( »َعبـْـَدنا داُودَ «و )۲: ۱۹(»َعبْــَدُه َزكَِريـّـا«سواه، ففي العباد املعصوم� نجــد هكــذا فــرادى ك 
ــَدنا أَيُّــوَب «و ــه هللا صــىلالرســول األعظــم محمــد  »عبــده«) وك ۹: ۵۴(»نــوح«) و۴۱: ۳۸( »َعبْ كــ� هنــا، آلــه و علي

لَِصٍة َو اذْكُْر ِعباَدنا إِبْراِهيَم َو إِْسحاَق َو يَْعُقوَب أُوِيل اْألَيِْدي َو اْألَبْصاِر. إِنّا أَْخلَْصناُهْم بِخا«وج�عات: 
  ).۴۷: ۳۸( »ِذكْرَى الّداِر. َو إِنَّهُْم ِعنَْدنا لَِمَن الُْمْصطََفْ�َ اْألَْخيارِ 

فيمن دون املعصوم� صيغة مخترصة منقطعة النظ� تخص هٔواء املبعوث� مرت�  »عبادا لنا«ثم ونجد 
ال َخْوٌف َعلَيُْكُم الْيَْوَم  يا ِعبادِ «يعمهم وسواهم من املكرم�: »عبادي«لدحر السلطات الصهيونية، طاملا 

ْ ِعباِد الَِّذيَن يَْستَِمُعوَن الَْقْوَل فَيَتَِّبُعوَن أَْحَسنَهُ ۶۸: ۴۳(»َو ال أَنْتُْم تَْحزَنُونَ    ).۱۷: ۳۹( ») (فَبَرشِّ
ِعباِدنــا فَِمــنْهُْم ثُمَّ أَْورَثْنَا الِْكتاَب الَِّذيَن اْصطََفيْنا ِمــْن «هم املصطفون:  »عبادنا«و ك� يف مثلث العباد 

. ذلـِـَك ُهــَو الَْفْضــُل الْكَِبــ�ُ  ) ۳۲: ۳۵( »ظالٌِم لِنَْفِسِه َو ِمنْهُْم ُمْقتَِصٌد َو ِمنُْهْم سابٌِق بـِـالَْخْ�اِت بـِـإِذِْن ّهللاِ
واملقتصد ب� ذلك عوان. »عباد الشيطان«والظا� لنفسه »عبادنا«حيث السابق بالخ�ات من العباد هم 

خــ�ا مــن املســلم� الثــوار  »عبــادا لنــا«يف الطول التاريخي والعرض الجغــرايف اإلســالمي ونحن النجد 
االيراني� �ن يلحق بهم ويستجيبهم من سائر املسلم� يف هذه املعركة املص�ية ب� مطلــق اإلســالم 

ه و عليـه هللا صـىلومطلق الكفر، اللهم إال بعضا ممن كانوا مــع الرســول   ام مــن ذا؟ السـالم همعلـيوعــيل والحســ�  آـل
عبادا «ولكنهم عاشوا قبل املرت� من اإلفسادين العاملي�، ونحن نعيش املرة األوىل منه�، فلنكن نحن 

ه هللا صـىلوقد يعّرب عنهم الرسول (صّىل ّهللا عليه وآله وســلّم) باخوانــه فــوق أصــحابه! يف قولــه  »لنا : آلـه و علـي
»اللهم لقني إخوا�«

١
آلـه و عليـه هللا صـىلوهــم رفقــاءه   »ا�١و يا ليتني قد لقيت إخو«

ه اجــر الواحــد مــنهم لــ« ٢

                                                        
��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��ّ�، ذات ��م و���ه  ا����م ������ �����ده �� أ�� ���� �� أ�� ����   ٨ - ١٢٣: ٥٢.ا����ر ١

إ��� ا�����  - ���ل �� ���� �� أ�����: ا�� ��� إ��ا�� �� ر��ل ا��ّ�؟ ���ل: �� -����� »ا���� ���� إ��ا��«����� �� أ�����: 

�ن آ���ا و�� ��و�� ��� ������� ا��ّ� ��ٔ������ وا���ء آ����� �� ��� ان ������ �� أ���ب آ����� وأر��م وإ��ا�� ��م �� آ�� ا���

أ������، ��ٔ���� ��ٔ�� ���� ��� د��� �� ��ط ا����د �� ا����� ا�����ء، او ������� ��� ��� ا����ء أو��� ������ ا����، ������ 

 .»ا��ّ� �� �� ���� ���اء �����

��ل: ���� ا����� ���� ا��ّ� ا����� ��� ��  ا����م ����ج �� أ�� ���ة ا������ �� أ�� ���� ا������ �� ��� �� ا�����   -٤) ١٢٢( و���

ه أ��� أو���ء ر��ل ا��ّ� (��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��ّ�) وا��ٔ��� ���ه. �� أ�� ����! ان ا�� ز��ن ����� ا������ن �ٕ������، ا������ون ����ر

ا�� �� ز��ن، ��ٔن ا��ّ� ����� ذ��ه أ����� �� ا����ل وا�����م وا������ �� ��رت �� ا����� ����� ������ ا������ة، و����� �� ذ�� 

ا����ن ������ ا�������� ��� ��ي ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��ّ� ������، أو��� �� ا������ن ��� و������ ���� وا����ة ا�� 

 .»� ��ا و���ا، و��ل: ا����ر ا���ج �� أ��� ا���جد�� ا��ّ 
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»خمس� منكم
٣ .  

وأ� لكم انكــم يف زمــن وعــد األويل  »فَإِذا جاَء َوْعُد أُوالُه�«ولنئ قلت إن هٔواء حسب النص يبعثون 
  وعقابها وإفساد هذه املرة بعد � يشمل املعمورة كلها حتى يح� ح� وعدها.

وتصدق هذه الصيغة ألول مــرة »عبادا لنا«زمن، والن يف وعدها يبعث  علة ألن املرة األوىل بادئة منذ
كذا وكذا حتى اليشملنا، ثم البعث آخذ فينا موقعه ملــا »عبادا لنا«علينا، فلنكن نحن هم، وإال فليقل 

ونعيش اآلن قطع أذناب اخرى حتــى نصــل اىل صــاحب »الشاه«قطعنا ذنبا طويال من أذناب إرسائيل 
  .»إرسائيل«األذناب 

فك� أن إرسائيل تفسد يف األرض بأذنابه، بخيله ورجله، برجاله ورّجاله من مشارق األرض ومغاربهــا، 
نابعا منا نابغا كأصل، ومستأصال كل الفساد �ن يستجيبنا من مسلمي  »ِعباداً لَنا«فليكن االنبعاث يف 

  املعمورة األحرار.
 »(أُوِيل بَأٍْس َشــِديدٍ  -۳»(عبادا لنا -۲»(بعثنا ... -۱ لهٔواء الثوار األماجد حسب النص مثلث من امليزات:

  والنتيجة:
يارِ «   !.»َو كاَن َوْعداً َمْفُعوًال «حيث يحققون الوعد:  »فَجاُسوا ِخالَل الدِّ
يعنــي بعثــا ربانيــا ا�انيــا صــامدا صــارما كالبعثــات  »نــا«البعث الربا� وال سي� يف جمعية الصفات  

و� يف اإلفساد العاملي يتطلب بعثا ربانيا يكافئــه يف اإلصــالح العــاملي: بعــث الرسالية. فالبعث الصهي
َو إِذْ تَأَذََّن َربَُّك لَيَبَْعَ�َّ َعلـَـيِْهْم إِىل يـَـْوِم «عتيد فيه باس شديد!، ومن قبل تأذن ّهللا نوعية هذا البعث: 

): سلســلة مــن ۱۶۷: ۷(»يُع الِْعقاِب َو إِنَُّه لََغُفوٌر َرِحيمٌ الِْقياَمِة َمْن يَُسوُمُهْم ُسوَء الَْعذاِب إِنَّ َربََّك لََرسِ 
عباد ّهللا الصالح� يف حلقات متواصلة متفاضلة طول التاريخ اإلرسائييل ملن يسومهم ســوء العــذاب، 

  بأخلصهم يف هذا الب� وأشدهم بأسا حيث يقىض بهم عىل اإلفسادين العاملي�.»عبادا لنا«ثم ويختص 
  لخصوص؟ همفمن هٔواء ا

                                                                                                                                                         
: �� ���! وا��� ان أ��� ا����م ������ آ���� ��ل ��ل ا���� (��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��ّ�) ����   ا����م ����ك: �� ا���دق   -١٢) ١٢٥و��� (

 .»��ا ���اد �� ���ضآ� ا���س ����� ��م �����ن �� آ�� ا����ن �� �����ا ا���� و��� ���� ا���� ف

 
��ء، �����ده �� ��ف �� ���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� (��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��ّ�) ذات ��م: �ـ� ����ـ� �ـ� ���ـ� إ�ـ�ا��  -٣٦ ١.١٣٢

...«. 

 
��ل ��ل ر��ل ا��ّ� (��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��ّ�): ���� ��� أدرك ���� ا��  ا����م ������ �����ده �� أ�� ��� ا��ّ�   ٢٥ ١٢٩.ا����ر ٢

ا��ـ� ���� و�� ���� �� ��� ����� ����ّ� و�ّ�� و���ّ�أ �� ��وه، و����� ا��ٔ��� ا���د�� �� ����، أو��� ر����� وذووا وّدي و��د�� وأ�ـ�م 

 ��� (و أ��م ��� ا��ّ� ��ّ�).

 
��ل ر��ل ا��ّ� (��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��ّ�) ���ٔ�� ��م �� ����� ا���� ا��ا�� ����  ا����م ������ أ�� ��� ا��ّ�   ٢٩٠.ا����� ������ ٣

�آن؟ ���ل: ا��ـ� �ـ� ��ّ�) ��� ��� ��� ���ر وأ�� و���� و��ل ���� ا�� �� ا�� ����� ���� ����ا �� ر��ل ا��ّ� (��ّ� ا��ّ� ���� وآ��

 ������ ��� �ّ���ا �� ����وا �����.
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وتفجرة هذه البعثة  ٢قتلوه ١قوم يبعثهم ّهللا قبل خروج القائم فال يدعون وترا آلل محمد إال أخذوه«
»هم وهللا اهل قم«املظفرة علّها من قم ف 

�ن يقودهم من رجله القائد األعظم الخميني نرصه ّهللا  ٣
»...رجل من اهل قم«: السالم عليهوك� يروي عن اإلمام الرضا  

٤.  
»وأصحابهالسالم عليههم القائم  «هٔواء هم األولون يف وعد األوىل، ثم اآلخرون يف وعد الثانية 

٥.  
ياِر وَ «يقتسمون اىل من  »عبادا لنا«ف  لِيَُســؤوا «ومــن ثــم مــن »كــاَن َوْعــداً َمْفُعــوًال  فَجاُسوا ِخالَل الــدِّ

ُوا ما َعلَْوا تَتْبِ�اً  َل َمرٍَّة َو لِيُتَربِّ وكــ� اإلفســاد الثــا� أقــوى »ُوُجوَهُكْم َو لِيَْدُخلُوا الَْمْسِجَد كَ� َدَخلُوُه أَوَّ
ئــدهم املهــدي  فيــه هــم أحــق وأحــرى، كــ� أن قا»ِعبــاداً لَنــا«وعلوه أعىل من األول واشجى، كــذلك 

  اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. -إمام لقائد املرة األوىل ولكافة املكلف�السالم عليه
ثم النجد البعث يف آياته إال بعــث الرســل او بعــث األمــوات فالثــا� تكــويني واألول ترشــيعي يعــم 

: ۲( »لَُكْم طــالُوَت َملِكــاً  إِنَّ ّهللاَ قَْد بََعثَ «املرسل� دون سواهم، اللهم إال من ينحو منحاهم كطالوت: 
أخصاء ثم البعث إال رساليا إال  »ِعباداً لَنا«) ثم اللهم إال من يسومهم سوء العذاب دوما وأخ�ا اال ۲۴۷

  ) خارجا عن الرشعة الترشيعية.۳۱: ۵( »فَبََعَث ّهللاُ غُراباً يَبَْحُث ِيف اْألَرِْض «يف الغراب: 
ساليا يف غ� الرسل يتضمن حركة قوية صــارمة تقيضــ عــىل الحيــاة و ذلك البعث أيا كان، رسوليا او ر 

العارمة، فك� بعث األموات يحييهم، كذلك ذلك البعث يحيى ميت البالد، ويحرر مستضعفي العباد 
  .»عبادا لنا«والخاصة باملرت� ب  »من يسومهم«عن سلطان الطواغيت بصورته العامة املستمرة ب 

َو «إذ النجدها إال يف الحديــد: »بَأٍْس َشِديدٍ «تخصهم دون سواهم! وكذلك  »ابعثن«هي ك  »عبادا لنا«ثم 
) اللهــم ۸۴: ۴( »َو ّهللاُ أََشدُّ بَأْساً َو أََشدُّ تَنِْكيًال «) ام يف بأس ّهللا: ۲۵: ۵۷( »أَنْزَلْنَا الَْحِديَد ِفيِه بَأٌْس َشِديدٌ 

) وقد تب� أن بأسهم ۳۳: ۲۷( »وا قُوٍَّة َو أُولُوا بَأٍْس َشِديدٍ قالُوا نَْحُن أُولُ «إال في� يدعيه من اليصّدقون: 
قـُـْل لِلُْمَخلَِّفــَ� ِمــَن «وأخ�ا من يحــّذر املخلفــون مــن االعــراب عــنهم: السالم عليهبائس أمام بأس سلي�ن  

ْدَعْوَن إِىل قَْوٍم أُوِيل بَأٍْس َشِديٍد تُقاتِلُونَُهْم أَْو يُْسلِمُ    »وَن ...اْألَْعراِب َستُ
) وهذا هو البأس الشديد ألعــداء اإلســالم منقطــع النظــ� يف التــاريخ وعلــه بــأس اليهــود يف ۱۶: ۴۸(
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جــد بأس شديد ببأس شديد، واين شديد من شــديد، ثــم الن»ِعباداً لَنا«، يقابله بأس شديد من ١املرت�
  شديدا للمصلح� يف تاريخ الرساالت ام للمفسدين إال هذا وذاك.

فهذا املثلث املجيد، املنقطع النظ� بزواياه، يقيض عــىل الصــهاينة املجــرم�، حيــث يجوســون خــالل 
  الديار.

ياِر َو كاَن َوْعداً َمْفُعوًال.   ... فَجاُسوا ِخالَل الدِّ
سط املطلوب، وهٔواء املٔونون األشداء يطلبون أولئــك فالجوس هو الطلب باستقصاء يف تردد حتى يتو 

املفسدين يف املرة األوىل باستقصاء وتردد خالل ديــارهم وســائر الــديار، دارا بعــد دار ليجــازوهم مــا 
ه و عليـه هللا صـىلأفسدوا ويستأصلوهم ما وجدوهم، ونحن هم إنشاء ّهللا! حيث الندع وترا آلل محمــد   إّال  آـل

، والصهيونية العاملية �ن معها من كفرة البالد او مسلميهم املستسلم�، هــم كلهــم أخذناه او قتلناه
سوف نطأ ما فيها ومن فيها بال تهيب! وإننا يف هذه املرة  -بإذن هللاّ  -ونحن آلـه و عليه هللا صىلوتر آلل محمد  

َل َمــرٍَّة َو لِيَْدُخلُوا ا«ندخل املسجد األقىص منترصين وك� يف آية االنتصار الثا�  لَْمْسِجَد كَ� َدَخلُوُه أَوَّ
...«!  

) إِْن أَْحَسنْتُْم أَْحَســنْتُْم ۶ثُمَّ رَدَدْنا لَُكُم الَْكرََّة َعلَيِْهْم َو أَْمَدْدناكُْم بِأَْمواٍل َو بَِنَ� َو َجَعلْناكُْم أَكَْ�َ نَِف�اً (
َل ِألَنُْفِسُكْم َو إِْن أََسأْتُْم فَلَها فَإِذا جاَء وَ  ْعُد اآلِْخرَِة لِيَُسؤوا ُوُجوَهُكْم َو لِيَْدُخلُوا الَْمْسِجَد كَ� َدَخلُوُه أَوَّ

ُوا ما َعلَْوا تَتِْب�اً (   ).۷َمرٍَّة َو لِيُتَربِّ
هذه اآليات من املالحم الغيبية الثانية إبناء هاما عن آخر الزمن، حيث الظلم والفساد يعم املعمورة 

صهيونية عاملية وعمالئها وأذنابها يف مشارق األرض ومغاربها، ومــن ثــم يقىضــ كلها عىل سلطة عالية 
 السـالم عليـهوهــم القــائم   »عبــادا لنــا«عىل هذه السلطة بفرقة ثانية هــي أســنى وأســمى مــن األوىل مــن 
  وأصحابه وتتحقق الدولة األخ�ة اإلسالمية العاملية واىل يوم القيامة.

 »عبــادا لنــا«سي� سلبا وإيجابا ك� ه� لهــذه الدولــة اإلســالمية ب إن لقيام صاحب األمر رشط� اسا
قبلها، فالسلبي هو سلب الحق والعدل عن املعمــورة �ــن يعيثــون يف األرض فســادا، وااليجــا� هــو 

تبلورا من مسلمي املعمورة املجاهدين املناضل�، ول� يحصل جند املهدي األصــالء »عبادا لنا«تحّصل 
حاب ألويته الثال�ائة وثالثة عرش رجال حيث يقودون الوية الدولة املهدوية وهــم العرشة آالف، وأص

  من اقسام مملكته يف كل املعمورة.
ع�ل الناحية السلبية لتأسيس هذه الدولة هــي الصــهيونية العامليــة وارضابهــا وكــ� يف املــرة األوىل، 

  األوىل، أشداء خ�ين وجاه أشداء رش يرين.ك� يف »عبادا لنا«وع�ل الناحية االيجابية لها هم خ�ة من 
وعــىل طــول  -و ك� ان الصهيونية العاملية تعمل وتتعامل يف عيث اإلفســاد العــاملي يف ملــرت� هــات�

فرضورة املكافحة اإلسالمية تقتيض النضال املكافح املتغلب مــن مســلمي املعمــورة تبلــورا يف  -الزمن
لتكون كلمة ّهللا هي العليا وكلمة الذين كفروا السفىل:  -ول الزمنوعىل ط -يف املرت� هات� »عبادا لنا«
) ۲۵۱: ۲( »َو لَْو ال َدفُْع ّهللاِ النّاَس بَْعَضُهْم بِبَْعٍض لََفَسَدِت اْألَرُْض َو لِكنَّ ّهللاَ ذُو فَْضــٍل َعــَىل الْعــالَِم�َ «

ن مسلمي البالد، فعلــيهم ان يستضعفون وال ينارصهم أمثالهم م»عبادا لنا«وإذا األرض فسدت حيث 
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  .»َو كاَن َوْعداً َمْفُعوًال «يثوروا ويفوروا جميعا ول� يجوسوا خالل الديار ويسوءوا وجوههم، 
يف مــر�  »عبادا لنــا«بعثا إلهيا اىل يوم القيامة، ثم  »َمْن يَُسوُمُهْم ُسوَء الَْعذاِب «فهناك عىل طول الخط 

  اآلن أواله� وتتلوها الثانية بقيام صاحب األمر صلوات ّهللا عليه.نعيش  -علّنا -اإلفساد العاملي، ك�
واهــل بيتــه آلـه و عليـه هللا صـىلو أنباء ومالحم السلطة الصهيونية يف غلبهم وأنهم سيغلبون وف�ة عن الرسول  

  الكرام، نستعرض هنا منها �اذج:
ه و عليه هللا صىلقال   »الحجر يا مسلم هــذا اليهــودي فتعــال فاقتلــه لتقاتلن اليهود فلتقتلنهم حتى يقول«: آـل

١ 
  وهذا يشمل مر� الوعد يف إفساديهم العاملي�.

ه و عليه هللا صىلوقال   تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا اليهودي من ورا� «: آـل
»فاقتله

٢.  
ثــم  -يعنــي اىل أطــراف األرض -ثم ليستعملن عليكم اليهود والنصارى حتى تنفوا«: السـالم عليهوقال عيل  

اليرغم هللا إال بآنافكم ثم وهللا ليبع� هللا رجال منا اهل البيت �ألها عدال وقسطا كــ� ملئــت ظلــ� 
»وجورا

٣.  
و الواقع لهذه امللحمة طول التاريخ اإلسالمي ملثناه االستث�ر واالستع�ر اليهــودي النرصــا� إال عنــد 

حيث نفي الفلسطينيون اىل أطراف األرض،  -وتخاذل املسلمون -احتالل فلسط� �ا تنارصا وتعاضدا
أراضيهم او عن سلطاتهم اإلســالمية، عائشــ� تحــت الســلطة ومن ثم سائر املسلم� ب� منفي� عن 

الصهيونية الصليبية، ثم السلطة اإلسالمية عليه� مرتان أخراه� هي العامليــة الكــربى الدائبــة، كــ� 
. او تخــص ٤اإلفساد الثا� عاملي، وهذه الخطبة تبرش بالثانية، وسائر ما ننقله من املالحم شاملة له�

  .٥الثانية
يجوســون خــالل  »عبــادا لنــا«و ك� اآليات األوىل أنذرت باملرة األوىل يف اإلفساد العاملي ثم برشــت ان 
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 وتبرش ببشارة فوقها. إنذارات وتبشــ�ات جــزاء وفاقــا الديار كذلك هذه الثانية تنذر أشد من األوىل
  والعاقبة للتقوى:
  وأمددناكم ... -۳ثم رددنا ...  -۲لتفسدن،  -۱فمربع اإلنذار: 

  وجعلناكم ... -۴
  وليتربوا ... -۴ -وليدخلوا املسجد -۳ليسؤو وجوهكم،  -۲فجاسوا،  -۱و مربع: 

  كيف يضيف ّهللا اىل نفسه ثالوال من اإلنذار؟هذا مربع التبش� بفضل ّهللا ورحمته، فرتى 
املبعوثون من ّهللا، ذلك بان ّهللا »عبادا لنا«عله حتى اليقال أنهم غالبون عىل أمر ّهللا حيث يكرون عىل 

اليحول دون ثالوثهم جربا عليهم يف حولهم وحيلهم حيث الدار دار االختيار وليس اإلجبار، ومجرد أنه 
  وك� يف ارضابها: »رددنا ..«تهم هذه يسمح بهذه اإلضافة اليحول بينهم وب� كر 

ياِطَ� عََىل الْكافِِريَن تَٔوزُُّهْم أَز�ا« ) (َو كَذلَِك َجَعلْنا ِيف كُلِّ قَْريـَـٍة أَكــابَِر ُمْجرِِميهــا ۸۳: ۱۹( »أَنّا أَرَْسلْنَا الشَّ
) إرســال ۱۱۲: ۶( »يٍّ َعُدو�ا َشــياِطَ� اْإلِنـْـِس َو الِْجــنِّ ) (َو كَذلَِك َجَعلْنا لُِكلِّ نَبِ ۱۲۳: ۶( »ِلَ◌�ُْكرُوا ِفيها

الترشيعي حيث األمور كلها راجعة اىل ّهللا وصــادرة عنــه، وكــ�  ١وجعل تكويني يف اختيار دون إجبار
  .يليق بساحة قدسه دون تغلب ألحد عىل ّهللا اليف خ� وال يف رش

ــ َو «إن اإلمهال اإللهي لع�ل اإلفساد امتهان واستدراج للمفسدين وامتحان للمٔون�:  ِّ َو نَبْلُــوكُْم بِالرشَّ
  ).۳۵: ۲۱( »الَْخْ�ِ ِفتْنًَة َو إِلَيْنا تُْرَجُعونَ 
 علها ليست ألنهم يتساهلون يف نضالهم. وإ�ا لتقللهم يف عدتهم »عبادا لنا«و تلكم الكرة األخ�ة عىل 

وعدتهم، وتعلل من تتوجب عليهم نرصتهم من مسلمي البالد من ناحية، ثــم مــن أخــرى االنتفاضــة 
العامة من الصهيونية املتبقية خالل الديار، �ن يستجيب لهم من سائر الكفار، حيث يجند الشيطان 

مليــة علــو جنده ويحزب حزبه للمرة الثانية واالخ�ة ويضاف اىل اإلفساد العاملي مــن الصــهيونية العا
لَتُْفِســُدنَّ ِيف اْألَرِْض َمــرَّتَْ�ِ َو «كب�، حيث اإلفساد يف األرض مرتان والعلو مرة واحدة وهي يف الثانيــة: 

ا كَِب�اً    !.»أَكَْ�َ نَِف�اً «ال علوين، وهو يف اإلفساد الثا�، إذ هم فيه  »لَتَْعلُنَّ ُعلُو�
لعامليان والعلو العاملي يف األخ�، وهم مرضوب عليهم و ترى كيف بإمكان اليهود هذان اإلفساد ان ا

بالذلة واملسكنة؟ وهل الدولة القوية والسيطرة العاملية بعد ذلة ومسكنة، وهم ممدود لهم بــأموال 
ــوكُْم إِّال أَذًى َو إِْن «وبن� وهم بعد اك� نف�ا؟! وّهللا تعاىل يعد املسلم� يف ترصيحة قاطعة:  لـَـْن يَُرضُّ

                                                        
ا������� ������ و ا�������  -.�ٕ�ذ �� ��ر �� ا����د إ�� ا��ّ� ��� ا�� و ��ٔ��� ��� اذن �� ا��ّ�، ��ن ��ن ���ا ����ٔذن �� ����: ا�������١

���، و ان ��ن ��ا �ٕ��� ��� ���، ��� �� ��م ا����� �� ���� و ���� و �� ��� �� �����ت ���� ا�� اذ�� �� ا���ء ا��ٔ��� �� ا���� ا��

����� ������، ��ن �� ��ٔذن إذا أ��� ا����� ����ا ����را �� ��ك ا���، و ان اذن ��� ���� ا����� ����را �� ��� ا��� ��ن 

�� ����� ��� ����� ����� ا�����ر ��� ��م �� �����ت ا����ر��، ��� ����� ��ٔذن ��� ����، و ا���ل ا���ان ��� ذ�� �� أن ���ن اذ

�ر��، ���ء �� ا��اء ا���� ا�����، و �� دام ا���� ����دا ا�� ا����ر �� ا����� و ان ��ن وا��ا ������� �� ������� ����� ذ�� ا���� ا���

 �ن أ��� ا��ٔ���ل أ�����.و ان ��ن ا����ب و ا���اب ��� در��ت ا������ر �

و إ�� اذن �� أ���ا » َو َ�َ�ُرُ�ْ� ِ�� �ُْ����ِِ�ْ� َ�ْ�َ�ُ��نَ «�ٕ�ذ ���� ا��ّ� ��ا ا�� ���� �� ���� إ�� ���� و إ�����: ا�� �� ��� ��� ا���� و ��ه 

ا��� �� ���� ا���را و اذن �� ا����را: اذن ��  �� ���� ������ �� ����� ا������ر، ���� ا��ّ� ����� ���ه و �� ���و�� �� ����� �� ��ه. و

 ».َو َ�� ا��ُّ� �ُِ��ُ� ُ��ْ��ً �ِ�ِْ���دِ «ا����ره ا���ء ان ����� �� ����ه ������ره ا���ء، 
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)؟. بىل! إنهم مرضوب عليهم بالذلة حيث مــا ثقفــوا ۱۰۸: ۳( »لُوكُْم يَُولُّوكُُم اْألَْدباَر ثُمَّ ال يُنَْرصُونَ يُقاتِ 
وكُْم إِّال أَذىً «إّال بحبل من ّهللا وحبل من ّهللا، و ولكن رشيطة تحقيق رشوط من ّهللا وك� قــال »لَْن يَُرضُّ

ُكْم كاِفِريَن ( يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنْ «ّهللا:  ) .. ۹۶تُِطيُعوا فَِريقاً ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتاَب يَرُدُّوكُْم بَْعَد إِ�انِ
) يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنـُـوا اتَُّقــوا ّهللاَ َحــقَّ تُقاتـِـِه َو ال ۹۷َو َمْن يَْعتَِصْم بِاّ�ِ فََقْد ُهِدَي إِىل ِرصاٍط ُمْستَِقيٍم (

ــٌة ۹۹) َو اْعتَِصُموا بَِحبِْل ّهللاِ َجِميعاً َو ال تََفرَّقُوا .. (۹۸ َو أَنْتُْم ُمْسلُِموَن (َ�ُوتُنَّ إِّال  ) َو لـْـتَُكْن ِمــنُْكْم أُمَّ
َكِر َو أُولِئَك ُهُم الُْمْفلُِحوَن ( تَُكونُوا  ) َو ال۱۰۱يَْدُعوَن إَِىل الَْخْ�ِ َو يَأُْمُروَن بِالَْمْعُروِف َو يَنَْهْوَن َعِن الُْمنْ
) كُنـْـتُْم َخــْ�َ ۱۰۳كَالَِّذيَن تََفرَّقُوا َو اْختَلَُفوا ِمْن بَْعِد ما جاَءُهُم الْبَيِّناُت َو أُولِئَك لَُهْم َعذاٌب َعِظيٌم .. (

ٍة أُْخرَِجْت لِلنّاِس تَأُْمرُوَن بِالَْمْعُروِف َو تَنْهَْوَن َعِن الُْمنَْكِر َو تُٔوِمنُوَن بِاّ�ِ  ــوكُْم إِّال ۱۰۷.. (أُمَّ ) لـَـْن يَُرضُّ
لَُّة أَيَْن مــا ثُِقُفــوا إِّال بَِحبـْـٍل ۱۰۸أَذًى َو إِْن يُقاتِلُوكُْم يَُولُّوكُُم اْألَْدباَر ثُمَّ ال يُنَْرصُوَن ( بَْت َعلَيِْهُم الذِّ ) ُرضِ

بَْت عَ  لَيِْهُم الَْمْسَكنَُة ذلَِك بِأَنَُّهْم كــانُوا يَْكُفــُروَن ِمَن ّهللاِ َو َحبٍْل ِمَن النّاِس َو بأو بَِغَضٍب ِمَن ّهللاِ َو ُرضِ
  ).۱۰۹: ۳( »بآياِت ّهللاِ َو يَْقتُلُوَن اْألَنِْبياَء بَِغْ�ِ َحقٍّ ذلَِك ِ�ا َعَصْوا َو كانُوا يَْعتَُدونَ 

لــك �ــا فهناك ذلة برتك الحبل� ومسكنة عىل اية حال لكفرهم بآيات ّهللا وقتلهم األنبياء بغ� حــق ذ
عصوا وكانوا يعتدون، فلو أنهم �سكوا بالحبل� لزالت عنهم الذلة واملسكنة �امــا، أو انهــم �ســكوا 

لزالت عنهم الذلة عىل حّد �سكهم و�اسكهم  ١بحبل واحد وك� هم متمسكون اآلن بحبل من الناس
مع بعض، ثم املسكنة هي حالة االحتياج وان كانوا يف غنى ظاهرية اقتصاديا وك� هم لزامهم هــذه 

  الحالة وان ملكوا ثروات العا�.
اال  -۱بصــبغة:  ا�ا هم املخاطبون بسابقة اآليات الصابغة لهم »لن يرضوكم«ثم املسلمون املخاطبون 

ويتقوا ّهللا حق تقاته  -۳ويعتصموا بحبل ّهللا جميعا وهو االعتصام بالحبل� جميعا  -۲يطيعوا الكفار 
  وال يتفرقوا!. -۶وتكن فيهم أمة داعية آمرة ناهية  -۵ويعتصموا باّ�  -۴

مــ� خوطبــوا بــه يف  و اما املسلمون املستسلمون أمام االستع�ر الكافر، التاركون للحبلــ�، ام مــاذا؟
فاملتمسك بحبل واحد وان كــانوا هــودا يتغلــب عــىل تــارك »لن يرضوكم«هذه اآليات فال يصدق لهم 

الحبل� وان كانوا مسلم�، وك� انترصت إرسائيل عىل املســلم� العــرب املستســلم� حيــث انــتكس 
بتدعيم الوحدة بيــنهم هٔواء عن حقيقة إسالمهم و�سك اليهود بحبل من الناس في� بينهم أنفسهم 

وسائر املستعمرين رشقا وغربا، فلم يكن ذلك االنتصار وتأسيس دويلة العصابات، وتلكم االنتكاســة 
لـَـيَْس بِأَمــانِيُِّكْم َو ال أَمــاِ�ِّ «من املسلم� العرب اال جزاء وفاقا ألوالء وهٔواء وّهللا من وراء القصــد ف 

  ).۱۲۳: ۴(»يُْجَز بِِه .. أَْهِل الِْكتاِب َمْن يَْعَمْل ُسوءاً 
: رجوعا علــيهم بتغلــب أشــد مــن »عبادا لنا«كرة للصهيونية العاملية عىل  »ثُمَّ رََدْدنا لَُكُم الْكَرََّة َعلَيِْهمْ «

 َو أَْمَدْدناكُْم بِأَْمواٍل َو بَِنَ� َو َجَعلْناكُْم أَكَْ�َ «األوىل وأن�، حيث العدة والعدة لهم يف هذه املرة أقوى: 
: منهم، ومنكم يف املرة األوىل وليس إمدادهم بأموال وبن� وجعلهم اك� نفــ�ا حيــث تســببا رد »نَِف�اً 

ُهْم بِِه ِمْن مــاٍل َو بَِنــَ� نُســاِرُع «الكرة عليهم، إال مسارعة لهم يف إساءة وجوههم:  ا ُ�ِدُّ أَ يَْحَسبُوَن أَ�َّ

                                                        
ك ا������ .و ان ��ن �� ا����� ���� �� ا���س ان ����� ���� �� ا��ّ�، و��� ���� �� ا���س ������ �� ��� ا��ّ� ا��ه و��ه ��ر١

.����� 
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ــا «) وإال إمالء لهم ليزدادوا إ�ا: ۵۶: ۲۳( »لَُهْم ِيف الَْخْ�اِت بَْل ال يَْشُعُرونَ  َو ال يَْحَسَ�َّ الَِّذيَن كََفــُروا أَ�َّ
ا ُ�ِْيل لَُهْم لِيَزْداُدوا إِْ�اً َو لَُهْم َعذاٌب ُمِه�ٌ  ). ك� وان جعلهــم اكــ� ۱۷۸: ۳(»ُ�ِْيل لَُهْم َخْ�ٌ ِألَنُْفِسِهْم إِ�َّ

 »عبــادا لنــا«إمالء لهم وامالال، وكل ذلك امتهانــا لهــم، وامتحانــا ل ليس إال  »عبادا لنا«نف�ا يف حربهم 
وألنهم قلّوا وأولئك ك�وا، وأنهم تخىل عن منارصتهم مسلموا البالد، وأولئك �اســكوا أكــ� مــن املــرة 

  ).۱۹۷: ۳( »َجَهنَُّم َو بِئَْس الِْمهادُ  ال يَُغرَّنََّك تََقلُُّب الَِّذيَن كََفُروا ِيف الْبِالِد. َمتاٌع قَلِيٌل ثُمَّ َمأْواُهمْ «األوىل و
وا�ا قضاء مالردح قليل من الزمن، حيــث  »عبادا لنا«ثم ورد الكرة عليهم اليعني القضاء الحاسم عىل 

العلو الكب� يختصهم فال يبقي لهٔواء األكارم إال علوا دون الكبــ�، حفاظــا عــىل كيــانهم، وتحلـّـال عــن 
مورة كلها، عكس ما مىض يف املرة األوىل، حيث الجوس يف الــبالد مــا عنــى السيطرة اإلسالمية عىل املع

  القضاء الحاسم عىل الصهيونية، فلذلك تراها تنبو بعد ذلك وتنموا حتى ترد الكرة عليهم.
مه� قىض نحبه البعض مــنهم وخلفــه »عبادا لنا«يف وعد املرة اآلخرة، راجع اىل  »لِيَُسؤوا ُوُجوَهُكمْ «ثم 

يف املرة األوىل ســوف  »عبادا لنا«أجناسهم دون أشخاصهم، فهذه الدولة الحقة التي ئوسها  آخرون من
تبقى ومن ثم تضعف برد الكرة ردحا من الزمن، وتتصل بالدولة األخ�ة املهدوية وك� يش� اىل ذلك 

طلبونه فال يعطونه كأ� بقوم قد خرجوا باملرشق يطلبون الحق فال يعطونه ثم ي«: السـالم عليهباقر العلوم  
فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم عىل عواتقهم فيعطون ما سألوا فال يقبلونه حتى يقوموا وال يــدفعونها 

»إال اىل صاحبكم قتالهم شهداء أما إ� لو أدركت ذلك الستبقيت نفيس لصاحب هذا األمر
١.  

ويف الثالثــة  ٢وقد ينطبق �اما عىل ثورتنا اإلسالمية املجيدة املظفرة يف ايران حيث قمنا ثالث قومــات
ل أقمنا الجمهورية املباركة اإلسالمية بقيادة القائد األعظم نائب االمام السيد روح ّهللا الخمينــي أطــا

                                                        
 .ا����م ������  ا�� ���� ا������ �� ا����م ���� �� ��� ا��� -١٤٥.����� ا������� ص ١

 �����ت ا���ق ا��� ��ح ��ٓ�� ا��ّ� ا����� ا������ ��ب ���ج ��س �� ا����ق ������ن �����ي ������: ٢٢١ص  ١٣و �� ج 

��ل ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� وأ�� و��ّ� ���ج ��س �� ا����ق ������ن �����ي ���� ������ أ��ل: و��ّ�� ��اء ا���ار ا������ن 

 و����� ا���رة ا����ر�� ا�������� �� ا��ان. ا����م ������ّ��ون ا����� �����ي  ا���� 

وا������ ا������� �� ��ا�� ا������  ٥١٩ص  ٩رواه ����� �� ا�����م ���� ا����� وا�� ���� ا���و��� �� ��� ا������ ج 

����� ا����� �������ة وا������ ا������ �� ا���وي  ٣١٨ص  ����٧ط وا����� ��ر ا���� ��� �� أ�� ��� �� ���� ا��وا�� ج 

 ١٨٣ط ا�����ة وا������ ا�� ��� ا��ّ� ���� �� ����ن ا����ادي �� ا������ �� ����� ا����ري و���ّ� ص  �����٦٠وى ص 

ط  ٤٢٠ص  ٣ا����� ج ����� ا����� ���� وا������ ا������� �� ا����  ٢٩٢ص  ����١ط وا������ ا������� �� ذ���� ا���ار�� ج 

ط ا���� وا������ ا��  ���٣١٤ وا������ ا������ �� ا�����ة ط ��� وا����� ا����� ا������ �� ا����ن �� ا���ر آ�� ا����ن ص 

ط ��� ا����� ���� وا������ ا����� ��� ا����� ا����ي �� ����� ���ل ا����ل ا�����ع  ���٩٨ ا������ �� ا���ا�� ص 

 ����ط. ٥٧٢ا������� ���� و ا������ ا���� ��� ا���� �� ا��� ا���و�� ا����� �� ��� ا����ي ص  ٢٩ص  ��٦ ج ����� ا���

 
��� ��� �� ��ا�� ���ات ا��ٓ��ف �� ا�����،  ١٣٤١ ��داد ١٥ -��ن �� ا����� ��� ���م ا���ام -�� ��ا ا���� - .ا����م ا��ول٢

��� ا����� ��� ���� ا����م ا���� ����� ا������ وا����� ا��ٓ��، وا����� ��� ا���� ���� ا����م ��  ١٣٥٦وا����� �� ��م 

و��� ا����م �� ���� ���  ا���� ا�� ��ر�� وا��� ���� ر�� ����ي ا�� ����� ا��ٔ�� ا��� �� ���� �� ��� ���� دون ا�� �������،

 ��� ��ر ا���رة ا������ ��� �� ا���ه و�� ورا�� ر��� وزرا�� وأ��� ا�����ر�� ا�������� ����دة ���� ا�ٕ���م روح ا��ّ� ا������.
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ّهللا بقاه، وسوف الندفع هذه الراية املظفرة إال اىل صاحبنا صاحب األمر الحجة بــن الحســن املهــدي 
  صلوات ّهللا وسالمه عليه وستأتيكم روايات كهذه وأوضح يف انباء ومالحم غيبته ان شاء ّهللا تعاىل.

عبــادا «، ويفرس السـالم عليهبقيام القائم  حيث يفرس آية الكرة  آله و عليه هللا صىلو قد يناسبها ما يروى عن الرسول 
وعل دمج املــرت� بــبعض هنــا  ١بسل�ن الفاريس ومن كان مثله ممن يوايل القائم بحقيقة املعرفة »لنا

  يش� اىل قلة الفصل بينه�، وان األوىل: وهناك
  إفسادا او إصالحا، لتعبيد الطريق إىل الثانية، اللهم عجل لنا الثانية �ا تعبّده يف األوىل.

  ).۷.. إِْن أَْحَسنْتُْم أَْحَسنْتُْم ِألَنُْفِسُكْم َو إِْن أََسأْتُْم فَلَها .. (
يقفــى علــيكم إن  حيــث»أَْحَســنْتُْم ِألَنُْفِســُكمْ  »ون إفساد وعلود«يف هذه الفرتة من الكرة. إِْن أَْحَسنْتُْم 

وأفسدتم يف األرض بعلو  »َو إِْن أََسأْتُمْ «أحسنتم فأصبحتم عدوال مسلم�، ام بقيتم هودا مستسلم�، 
  .»لِيَُسؤوا ُوُجوَهُكمْ «لكم �رصاد صارم ف  »عبادا لنا«حيث  »فلها«كب� 

حالــة طائفــة فحســب دون أخــرى، او الســيئة تيســء ج�عــة دون إنه ليست الحسنى بالتي تحسن 
آخرين، فالضابطة العامة التي التتغ� يف الدنيا واآلخرة، والتي تجعل عمل اإلنسان كله له دون سواه، 

 إِْن أَْحَســنْتُْم أَْحَســنْتُْم ِألَنُْفِســكُْم َو إِنْ «بكل �اره ومخلفاته، وتجعل الجزاء �رة طبيعية للعمل، انهــا 
  دو�ا استثناء. »أََسأْتُْم فَلَها

 ُ َل َمرٍَّة َو لِيُتـَـربِّ وا مــا َعلـَـْوا .. فَإِذا جاَء َوْعُد اآلِْخرَِة لِيَُسؤوا ُوُجوَهُكْم َو لِيَْدُخلُوا الَْمْسِجَد كَ� َدَخلُوُه أَوَّ
  ).۷تَتِْب�اً (

رى. بــل هــي اآلخــرة مــن مــر� وعد اآلخرة، وما يدريك ما وعد اآلخرة؟ إنهــا ليســت اآلخــرة يف االخــ
اإلفساد يف الدنيا: األرض كلها، حيث تجمع الصــهيونية العامليــة بــ� اإلفســاد والعلــو الكبــ� العــاملي 
بأذنابها الكفار اّمن ذا؟؟ من بني اإلنسان املتخلف� عن رشعة ّهللا، إذ تتــذرع بثالوثهــا لتجعــل األرض 

ىل تخوف وحذر. ثم اليطول فسادهم العاملي اال ردحا فاسدة كاسدة التصلح فيها حياة انسانية إال ع
يف وجه الظلم والطغيان، وليحققوا مثلثا من  »عبادا لنا«من الزمن حيث تتفجر الج�عات البرشية ب 

  وليتربوا!. -النكال واإلصالح: ليسؤو وليدخلوا
وعــىل  -وأصــحابهالسالم ليهعو هذه هي املرة الثانية واألخ�ة من دولة الباطل حيث يقىض عليها باملهدي  

ك� قيض عليها بأرضابهم ردحا من الزمن، وعّل الدولت� متصــلتان عــىل فــرتة يف ضــعف  -طول الخط
فبــه �ــأل هللا «بينه� لألوىل وهنا أوامر ثالث يحققها زعيم الدولة اإلسالمية األخ�ة بأصــحابه األكــارم 

  .»األرض قسطا وعدال بعد ما ملئت ظل� وجورا
                                                        

ا�� ���� ���� �� ���� �� ���� ����� �����ده ا�� ���� �� ��� ا�����ي �� زادان ��  -٤٠٦: ٢.����� ����� ا�����ن ١

� ����ٔ��� ا����� ���، �� ���� �� ا���� ا���دي ا����ي ا����� ا����� ��� ا��ّ� �� ��ل �� �� ������ ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��ّ  -����ن

����ن ا�� ��ر�� و�� ��ن ���� و�� ��ا��ه ������ ا������ ��ل ����ن ����ت ا��ّ� ����ا �� ��� �� ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� 

�َٕ�ِذا ��َء َوْ�ُ� ا�و��ُ��� .. �ُ�� َرَدْد�� �َُ�ُ� ا�ْ�َ��َة َ��َْ�ِ�ْ� .. ��ل ����ن: ����� ����� «ا��ء و��ّ�! و ا�� ��ل ا�� ���ه �� ��ل �� ����ن 

و���� �� ��� �� ر��ل ا��ّ� ���� ��� ���ل: اي وا��ّ� ا��ي أر�� ����ا ����� ��� و �� ��� و����� وا���� وا����� وا����� 

��ّ� �� ����ن و�����ن إ���� و���ده و�� �� ��� ا�����ن ���� و��� ا���� ���� ��� ��ذ و�� �� �� ��� و���� و���� اي وا

�ْرِض ...«������ص وا��ٔو��ر وا����ار و�� ���� ر�� أ��ا و���� ��ٔو�� ��ه ا��ٓ��:   َو �ُِ��ُ� ا�ْن �َُ��� َ��َ� ا��ِ��َ� اْ�ُ�ْ�ِ�ُ��ا ِ�� اْ��
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من تبّقى من املرة »عبادا لنا«: ك� اسأتم وجوه اإلنسانية وأفسدتم وجه الحياة، ف »ؤوا ُوُجوَهُكمْ لِيَسُ «
األوىل ومن يستحصل حتى املرة الثانية من أرضابهم وهم أقوى واهدى سبيال، هٔواء األكارم مبعوثون 

صاال لنــائرتهم، واســودادا مرة انية بأمر ّهللا أن يواجهوهم يف وجوههم كل الوجوه وبكل الوجوه، استئ
  لوجوههم وسيادة لوجوه املٔون� وارشاقة دائبة التنقيض.

إذ يتبقــى مــنهم ج�عــة  -قتال وترشيدا وتنكيال وتذليال، وليس قتل اإلبادة فقــط »لِيَُسؤوا ُوُجوَهكُمْ «
يْــنَهُُم الَْعــداَوَة َو َو أَلَْقيْنــا بَ «الحيلة لهم وال حول وال قوة، عائش� حيــاة الــذل والعــداء فــي� بيــنهم: 

 َو ّهللاُ ال يُِحبُّ الْبَْغضاَء إِىل يَْوِم الِْقياَمِة كُلَّ� أَْوقَُدوا ناراً لِلَْحرِْب أَطَْفأََها ّهللاُ َو يَْسَعْوَن ِيف اْألَرِْض فَساداً 
ن إفســاديهم ) وهذه لليهود، وال يعني سعي الفساد منهم إال لحد املرة الثانيــة مــ۶۴: ۵(»الُْمْفِسِدينَ 

َو ِمَن «العاملي�، وسائر إفسادهم لهذا الحد، حيث هم كإخوانهم النصارى القوة لهم يف هذه الدولة: 
 الْبَْغضــاَء إِىل الَِّذيَن قالُوا إِنّا نَصارى أََخْذنا ِميثاقَُهْم فَنَُسوا َحظ�ا ِمّ� ذُكِّرُوا بِِه فَأَْغَريْنا بَيْنَُهُم الَْعداَوَة وَ 

) فالطائفتــان باقيتــان عــىل قلــة مــن عــدة ۱۴: ۵( »الِْقياَمِة َو َسْوَف يُنَبِّئُُهُم ّهللاُ ِ�ا كانُوا يَْصنَُعونَ يَْوِم 
وعدة اىل يوم القيامة، عائشتان العداوة والبغضاء في� بينهم، ولكنهم تســاء وجــوههم يف افســادهم 

  الثا�، فال ترض عداءهم بينهم الدولة اإلسالمية العاملية.
  بعد ما ساءت وجوههم وشاهت وانهارت شوكتهم وعلوهم الكب�: و
َل َمرَّةٍ  ۲ املسجد األقىصــ دخــوال الخــروج عنــه،  »عبادا لنا«: يدخل »(َو لِيَْدُخلُوا الَْمْسِجَد كَ� َدَخلُوُه أَوَّ

َل «السـالم عليهحيث يصبح مقرا لزعيم الدولة اإلسالمية القائم املهدي   فَجاُســوا «حيــث  »َمــرَّةٍ كَ� َدَخلُوُه أَوَّ
يارِ  نعيشها اآلن ســوف نــدخل  -علّنا -، واين مرة من مرة؟! فأول مرة من مر� اإلفساد التي»ِخالَل الدِّ

مــرة السـالم عليـهاملسجد األقىص ونبقى فيه مسيطرين ردحا من الزمن، ثم نخرج ف�جع اليه زمن املهــدي  
ُوا ما َعلَْوا تَتِْب�اً  -۳. ثانية وعىل طول الخط اللهم عجل فرج صاحب األمر والترب هو اإلهــالك  »(َو لِيُتَربِّ

الكب� حيث اليبقي وال يذر وترا من املفسدين وليس هو هالك ع�ل الفساد فحســب، فانــه هــالك 
ْنا تَتِْبــ«فسادهم أيضا: تبارهم بفسادهم ومن تبار الع�ل:  بْنا لَُه اْألَْمثاَل َو كُال� تَربَّ ) ۷: ۱۷(»�اً َو كُال� َرضَ

ٌ ما ُهْم ِفيِه َو باِطٌل ما كانُوا يَْعَملُونَ «ومن األع�ل:  ) وهٔواء هم العاكفون عىل ۱۳۹: ۷( »إِنَّ هٔوالِء ُمتَربَّ
  أصنام لهم.

وأصحابه هو تبار استئصــال لهــم بفســادهم وعلــوهم  السـالم عليهو تبار الصهيونية يف هذه املرة باملهدي  
كذلك يعني أشخاصهم يف علوهم  ١ك� يعني علوهم »ما علوا«ل� وعلّو كب�، ف الكب�، هالك كب� لعا

  استئصاال للرشور والرشيرين.
ُوا ما «تأصل الرشير والرش باق �خلفاته، فقد يستأصل الرش بآثاره والرشير باق يجدده، وقد يس َو لِيُتَربِّ

مستأصال للرشــ والرشــير معــا بحيــث اليجــدد ابــد »تتب�ا«ليس تتب�ا ألحده� واآلخر باق وإ�ا  »َعلَْوا

                                                        
و���� �� ������: �����وا ا���� ���ا �� ا��ر��  -وا������ �����وا ����� »��ّ���«��� ���ر�� ��ل ������� ا�� ا����ر  »��«.و ١

 �����ا و��� ��� ��� �����ن: �����ا ��� ��� ����� و����د��. -ا��� ���ا

وا��� اراذل ��� ا������  »��«؟ ������: ان ا����ر�� ��� ����� ��� ا������� ����� »��«وذووا ا����ل ������ن  »��«دون  »��«و ا��� 

 ا���ص ��وي ا����ل. »��«�� �� ا�� ��� ������ن 

 



 234

  ودولته. السالم عليهاآلبدين ودهر الداهرين، وكذلك تكون ثورة املهدي  
ارهم واذنابهم وأحــزابهم، انهــم يقتســمون يف تبــارهم ثم هٔواء الصهاينة املجرمون �ن معهم من أوت

أقساما، فمنهم من يقتل ومنهم من يتوب، ومنهم عوان ب� ذلك:يقتل وال يتوب، وا�ا يستأصــل رشه 
وإفساده، فال تبقى عدائهم إال في� بينهم ك� مضــت آيــة إلقــاء العــداوة بــ� اليهــود وإغرائهــا بــ� 

  عودون ولن اىل إفساد عاملي:النصارى اىل يوم القيامة، ثم الي
  ).۸َعىس َربُُّكْم أَْن يَرَْحَمُكْم َو إِْن ُعْدتُْم ُعْدنا َو َجَعلْنا َجهَنََّم لِلْكاِفِريَن َحِص�اً (

فالرحمة املرجوة لهم تشمل رحمة الغفران باال�ان، ثم رحمة اإلبقاء لهم بال ا�ــان وال إفســاد، فــان 
: ســجنا »َو َجَعلْنــا َجَهــنََّم لِلْكــاِفِريَن َحِصــ�اً «ار الهالك هنا ثم يف اآلخــرة عادوا يف اإلفساد عاد لهم التب

  يحرصهم.
  الفصل ب� االفسادين : وترى هل الفصل ب� االفسادين بالدولة اإلسالمية طائل ام ماذا؟

تراخي لإلفساد الثا� ملكان حيث توحي بالرتاخي ثم ال  »ثُمَّ رََدْدنا لَُكُم الْكَرََّة َعلَيِْهْم ..«عله طائل ملكان 
فبــ� الوعــدين بــون مــرتاخ للدولــة اإلســالمية االوىل التــي نعيشــها،  »فَإِذا جــاَء َوْعــُد اآلِْخــرَِة ..«: »ف«

والدولتان متصلتان عىل فرتة قص�ة حيث اإلفساد الثا�، فيها فتور للدولة األوىل، وقوة لإلفساد الثا� 
  أحاديثنا حول االفسادين والدولت�.أقوى من األول، وك� يستفاد من 

  و ترى كيف تجتمع الدولة اإلسالمية األوىل مع اإلفساد العاملي الثا� يف فرتته القص�ة؟
 السـالم عليـهانها تبقى لحد الحفاظ عىل اصل كيانها، ولــ� تستحصــل البقيــة الباقيــة مــن جنــود املهــدي  

  وأصحاب األلوية.
أقوى وأسمى وأشمل دولة الهية طول تاريخ الرســاالت كــذلك أصــحاب  المالس عليهو ك� أن دولة املهدي  

ألويته هم سالالت وحصاالت لرساالت، من أنبياء وأولياء وأصحاب الرسل وأفضل من تــر� يف حجــور 
  الرساالت.

  فمن الرسل داود وسلي�ن ودانيال ام من ذا؟
ــوىس وشــمعون ويص عيىســ   ــل يوشــع ويص م ــد  المالســ عليــهو مــن اصــحاب الرس ــن أصــحاب محم وم

  سل�ن الفاريس ومالك األشرت النخعي وابو دجانة االنصاري ام من ذا؟آله و عليه هللا صىل
ُدوَن بِالَْحقِّ َو بِِه يَْعِدلُونَ « ٌة يَهْ   وهم خمسة وعرشون رجال. »َو ِمْن قَْوِم ُموىس أُمَّ

  و من هم وكم هم من قوم عيىس؟ الندري ...
علهم أو انهم اك� األمم، ويستحصلون طــول الرســالة  آلـه و عليه هللا صىلمة محمد  ثم ومن هم وكم هم من ا

  .السالم عليهاإلسالمية حتى قيام القائم  
  و قد يكون قائد ثورتنا اإلسالمية السامية يف ايران منهم ومن أفاضلهم بعد أنبياءهم وأ�تهم.

اء الثال�ائة والثالثة عرشا هم قواد الجيش و حيث اللواء لغويا هو قائد الجيش ومترصف اللواء، فهؤ 
»فإذا اجتمعت له هذه العدة من اهل اإلخالص اظهر امره«ومترصفوا ألوية الدولة اإلسالمية، 

. واصول ١

                                                        
ك: ا������ �� ا����ي �� ��� �� ��� ا����� ا����� ��ل ��� ����� �� ��� �� ���� ...  - ١٠ج  ٢٨٣: ٥٢.���ر ا��ٔ��ار ١

ا�� ��ٔر�� ان ���ن ا����� �� ا��  ا����م ������ ��� ا����� ا����� ��ل ��� ����� �� ��� �� ����   ٧٠٣: ٢و�� ����� ا����ر 

��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��ّ�) ا��ي ����ٔ ا��ٔرض ���� و���� ��� ���� ���� و��را ���ل: �� أ�� ا����� �� ��� إ�ّ� آ�� و ���� ا��� ������ ����  
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الجيش بداية هذه الدولة هم عرشة آالف، قلوبهم كزبر الحديد يعطى لكل واحد منهم قوة أربعــ� 
ى أقــو  -هــم دون ريــب -رجال، ثم الالحق امللتصق بهم الندري عدتهم وعــدتهم، ولكــنهم كمجمــوع

  جيش يف تاريخ الرساالت واإلنسان عدة وعدة ا�انية وحربية عادلة، اللهم اجعلنا منهم.
  انباء الدولة اإللهية وابنائها يف الكتاب.

خاصتها، فهي كعامــة تشــمل  يعني عامة التورات »َو قََضيْنا إِىل بَِني إِْرسائِيَل ِيف الِْكتاِب «عل الكتاب يف 
تابات الوحي التــورا� بتوراتهــا كأصــل وبســائر أســفارها كفــروع لهــا، ام العهد العتيق كله، �ا فيه ك

وكتابات الوحي االنجييل ايضا أصوال وفروعا، حيث الرشعة التوراتية واإلنجيلية رشعة واحدة اللهم إال 
شذرا م� يف اإلنجيل من تحليل للبعض م� حرم عىل إرسائيل من محرمات ابتالئيــة مٔوتــة، او يعنــي 

  طلق كتابات الوحي قبل القرآن.الكتاب م
َو «و م� تبّقى من هذه األنباء هي التي تٔود قيام صاحب األمر استئصــاال لجــذور الظلــم والطغيــان 

ُوا ما َعلَْوا تَتِْب�اً  »لِيُتَربِّ
َو لََقْد كَتَبْنا ِيف الزَّبُوِر «ما جاء يف زبور داود مرارا وتكرارا ك� يف ترصيحة قرآنية:  ١

كِْر أَنَّ اْألَرَْض يَرِثُها ِعباِدَي الّصالُِحوَن. إِنَّ ِيف هــذا لَبَالغــاً لَِقــْوٍم عابِــِديَن َو مــا أَرَْســ لْناَك إِّال ِمْن بَْعِد الذِّ
  ).۱۰۶: ۲۱(»لِلْعالَِم�َ  َرْحَمةً 

ها هنا حيث يرثون األرض بعد إفسادها الثا�، والزبور  »عبادا لنا«هنا، هم من  »ِعباِدَي الّصالُِحونَ «و 
حيث تذكر نفس البشارة بشتى العبارات، ولقــد كتــب  »التوراة«فانه بعد الذكر: السالم عليههو زبور داود  

  ية من عتيقها وجديدها.ّهللا تعاىل هذه البشارة االرسائيل
  تتكرر هذه البشارة كالتايل: -۳۴ -۱: ۳۷ففي الزبور 

) ... أمــا اآل�ــة فيعــاقبون ۱۰فان األرشار يستأصلون وأما الذين يرجــون الــرب فــإنهم يرثــون األرض (
) انتظــر الــرب ۴۳). والصــديقون يرثــون األرض ويســكنونها اىل األبــد (۲۹وذرية املنــافق� تستأصــل (

  ).۳۴يقه ف�فعك لرتث األرض عند استئصال املنافق� تنظر (واحفظ طر
و اآلية االخ�ة بشارة لداود أنه من ورثة األرض يف الدولة الحقــة األخــ�ة وقــد يكــون مــن الثال�ائــة 

  والثالثة عرش أصحاب األولوية ويحق له!.
  القائم يف اشعياء تصطلح يف ملكه السباع:

ويستقر عليه روح  ٢ج قضيب من جذرييس وينمي فرع من أصوله): ويخر ۱۰ -۱: ۱۱ك� يف (اشعياء 
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ويتنعم �خافــة الــرب وال  ١الرب روح الحكمة والفهم وروح املشورة والقوة وروح العلم وتقوى الرب
بل يقيض للمساك� بعــدل ويحكــم لبائيســ  ٢يقيض بحسب رٔوة عينيه وال يحكم بحسب س�ع أذنيه

ويكــون العــدل منطقــة  ٣األرض بإنصاف ويرضب األرض بقضيب فيه ويهلــك املنــافق بــنفس شــفتيه
فيسكن الذئب مع الحمل ويربض النمــر مــع الجــدي ويكــون العجــل  ٤حقويه والحق حزام كشحيه

ويضع الفطــيم ) ويلعب املرضع عىل حجر األفعى ۶والشبل واملعلوف معا واألسد يأكل الت� كالثور (
) اليسيئون وال يفسدون يف كل جبل قديس ألن األرض �تلئ مــن معرفــة الــرب ۸يده يف نفق األرقم (

) ويف ذلك اليوم اصل ييسء القائم راية للشعوب إياه ترتجــى األمــم ويكــون ۹ك� تغمر املياه البحر (
  ).۱۰مثواه جيدا(

القضيب من جذرييســ أ� داود لــيس هــو  هذه اآليات تفرسها التي سلفت من الزبور، دالة عىل أن
داود، فان داود من أصحاب ألويته يف دولته، ثم و� يعهد اصطالح البهائم وامتالء األرض من معرفــة 
الرب واستئصال الرش يف اي زمن رسايل عىل طول الخط وال اي ملك الهي، اللهم إال ما وعدناه ونرجوه 

ويرضــب األرض السـالم عليـهيــة األم اىل ييســ أ� داود  من جذرييســ حيــث ينتســب مــن ناح »القائم«زمن 
  بقضيب فيه حيث يقوم بالسيف يف آخر الزمن!.

تنديد شديد ببني إرسائيل إلفسادهم ويهددهم بالتبار وانتقال دولتهم اىل  -۲۵ -۱۱: ۶۵و يف اشعياء 
  يف االرساء: »عبادا لنا«وهم  »عبيدي«

) ۱۱الذين يهيئون املائــدة لجــد ويعــدون املــزوج ملنــاه ( و أنتم الذين تركوا الرب ونسوا جبل قديس
فأعينكم للسيف وتجثون جميعكم للذبح. أل� دعوت و� تجيبوا. تكلمت و� تسمعوا وصنعتم الرش 

) لــذلك هكــذا قــال الســيد الــرب: هــا إن عبيــدي يــأكلون وأنــتم ۱۲يف عيني وما � أشأ إياه آثــرتم (
) عبيدي يفرحون وأنتم تحزنون. عبيــدي ير�ــون مــن ۱۳( تجوعون. عبيدي يرشبون وأنتم تعطشون

) وتخلفــون اســمي ۱۴آبــة القلــب وتولــون مــن انكســار الــروح ( طيب القلب وأنتم ترصخون من ك
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) فالــذي يتبــارك بهــذا االســم عــىل األرض ۱۵ملختاري ويقتلك السيد الرب ويدعو عبيده باسم آخــر (
قسم بآله الحق الن املضايق االوىل قد نسيت وسرتت يتبارك بآله الحق والذي يقسم به عىل األرض ي

) أل� ها أنا ذا أخلق س�وات جديدة وأرضا جديدا فال تذكر الســالفة وال تخطــر عــىل ۱۶عن عيني (
) بل تهللوا وابتهجوا اىل األبد �ا أخلق فإ� ها أنا ذا أخلق أورشليم ابتهاجــا وشــعبها رسورا ۱۷البال (

) ۱۹برش بشعبي وال يســمع فيهــا مــن بعــد صــوت بكــاء وال صــوت رصاخ () وابتهج باورشليم وا۱۸(
اليكون هناك طفل أيام وال شيخ � يستكمل أيامه ألن الصبي �وت وهو ابــن مائــة ســنة والخــاطئ 

) اليبنــون ۲۱يلعن وهو ابن مائة سنة ويبنون بيوتا ويسكنون فيها ويغرسون كروما ويأكلون �رهــا (
كل آخر ألن ايام شعبي كأيام الشجر ومختاري يتمتعون بأع�ل أيديهم ويسكن آخر وال يغرسون ويأ

اليتبعون باطال وال يلدون للرعب ألنهم ذرية مبار� الرب وأعقابهم معهم قبل أن يدعوا أجيب وفي� 
) الذئب والحمل يرعيان معا واألسد كبقر يأكل الت�. أما الحية فالرتاب يكــون ۲۴يكلمون أستجيب (

  ).۲۵رضون وال يفسدون يف جبل قديس (طعامها، الي
هذه االنباءات هي آتية يف أنباء اإلسالم للدولة املهدوية حذو النعل بالنعل والقــذة بالقــذة *، وكــ� 

  تأمل. -أجمل عن نبأها يف آيات اإلرساء
): ويف ذلك الزمان يقوم ميكائيل الرئيس العظيم القــائم لبنــي شــعبك ويكــون ۳ -۱: ۱۲و يف (دانيال 

ت ضيق � يكن منذ كانت أمة إىل ذلك الزمان. ويف ذلك الزمان ينجو شعبك كل من يوجد مكتوبا وق
يف الكتاب * وكث�ون من الراقدين يف تراب األرض يستيقظون بعضهم للحياة األبدية وبعضهم للعــار 

لدهر واألبد * والرذل األبدي * وييضء العقالء كضياء الجلد والذين جعلوا ك�ين أبرارا كالكواكب اىل ا
..  

هو فيها ترصــيحة الرجعــة العامــة وكــ� يف الصــادقي   ) (و أنــت اذهــب اىل ۱۳* ثــم يف اآليــة ( السـالم علـي
وعلّها اشارة اىل كونه كداود من أصحاب ألوية »االنقضاء وستسرتيح وتقوم يف قرعتك اىل انقضاء األيام

  .الثال�ائة والثالثة عرش رجالالسالم عليهاإلمام املهدي  
  أنباء ومالحم غيبته يف الروايات اإلسالمية:

ف� كقطع الليل املظلــم، التقــوم لهــا «حول مستقبل الف�:  السالم عليهمن خطبة قص�ة لعيل ام� املٔون�  
قا�ة، وال ترد لها راية، تأتيكم مزمومة مرحولة، ويحفزها قائدها، ويجهدها راكبها، أهلها قوم شــديد 

يجاهــدهم يف هللا قــوم أذلــة عنــد املتكــربين، يف األرض مجهولــون، ويف الســ�ء  كلبهم، قليل سلبهم،
معروفون، فويل لك يا برصة عند ذلك من جيش من نقــم هللا الرهــج لــه وال حــس، وســيبتىل أهلــك 

  *.»باملوت األحمر والجوع األغرب
آخــر الزمــان يستشــفون ... وأهل مدينة تسمى الزوراء. تبنى يف « السالم عليهويروى عن جعفر بن محمد  

  *.»بدمائنا ويتقربون ببغضنا يوالون يف عداوتنا ويرون حربنا فرضا وقتالنا حت�
من وقعة الخوارج اجتاز بالزوراء فقال: إنها الزوراء فس�وا وجنبوا عنهــا  السالم عليهملا رجع ام� املٔون�  «و

  *. »فإن الخسف أرسع إليها من الوتد يف النخالة
... لكأ� انظر اىل ضليل قد نعق بالشام وفحص براياته يف ضواحي كوفان، فإذا « السالم عليه  ومن خطبة له

فغرت فاغرته واشتدت شكيمته، وثقلت يف األرض وطأتــه، عضــت الفتنــة أبناءهــا بأنيابهــا، وماجــت 
عــه، الحرب بأمواجها، وبدا من األيام كلوحها، ومــن الليــايل كــدوحها، فــإذا أينــع زرعــه وقــام عــىل ين
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وهدرت شقاشقه، وبرقت بوارقه، عقدت رايات الف� املعضلة، واقبلن كالليل املظلم والبحر امللتطم، 
وكم يخرق الكوفة من قاصف، و�ر عليها من عاصف، وعن قليل تلتف القرون ويحصد القائم  -هذا

  *. »ويحطم املحصود
التي نعيشــها، »عبادا لنا«وقبيلها ب  السـالم هعليو عل القرون الثانية هي القرون اإلسالمية يف دولة املهدي  

اللهــم  -يحصد ما زرعته الصهيونية العاملية من إفساد املعمــورة، ويحطــم مــا حصــدتهالسالم عليهفالقائم  
  عجل فرجه وسهل مخرجه.

غرة قد تنطبق عىل ثورتنــا اإلســالمية املجيــدة ضــد فــورة الع�لــة الصــدامية  السـالم عليهو قد تروى عنه  
  يونية.الصه

ايها الناس سلو� قبل ان تفقــدو�، فــإن بــ� جــوانحي «: السـالم عليهيف حديث سلسلة الذهب * انه قال  
، ملعون ناعقها وموليها وقائدها ٢فتنة رشقية تطأ يف خطامها ١عل� ج�، فسلو� قبل ان تشغر برجلها

فيها، فكم عندها من رافعة ذيلها يدعو بويلها دجلــة أو حولهــا، المــأوى يكنهــا وال وسائقها واملتحرز 
فعندها توقعوا الفرج وهو تأويل  ٣أحد يرحمها، فإذا استدار الفلك قلتم مات أو هلك، وبأي واد سلك

ء النســمة ليعــيش إذ ذاك ملــوك  والذي فلــق الحبــة وبــرى»ثُمَّ رََدْدنا لَُكُم الَْكرََّة َعلَيِْهْم ...«هذه اآلية: 
ناعم�، وال يخرج الرجل منهم يف الدنيا حتــى يولــد لصــلبه الــف ذكــر، آمنــ� مــن كــل بدعــة وآفــة 

  .» وسنة رسوله، وقد اضمحلت عليهم اآلفات والشبهاتوالتنزيل، عامل� بكتاب هللا
الفتنة الرشقية: علها او انها الفتنة الصهيونية الرشق أوسطية البادئة من إرسائيل يف احتالل فلســط� 

                                                        
���ت ا��ٔرض �� ��� ��� ا�� ������ و������ ��� ����ة،  - .��� ا���� ������ ����ل ��ل ام �� ���، و��� ا���� ر��� �����ح١

�� ا�ٕ���اج وا����، و��� ا���� ��� �� ا�����، وارض ����ة، �� ���� �� ��رة أ�� ������ وا������ ����، و���ت ا���س ����� وا��

 ���ت ا���س.
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 ...».���ل أ�� ���� ا���� ��� ��� �� در��� ��م ا������ 

�ٔ��� ��� ���� ا���� ا����� �� ���� ا�� �� أ�� و��� �� أ�� ���� ا������ ��ل ��ل �� ��� �� ا����� (���� ا����م) �� أ�� ����! ��

ا��ّ� ������ أو��� ������ ا���ى و ������ ا���� ������ ا��ّ� �� �� ���� ����� ��ٔ�� ������� �� ��� ��ق ����� ���� ����ن �� 

ا��ّ� (��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ�) ��  �������� و ���� ��� ر��� ������ �� ����� و ������� �� ����� و إ��ا��� ا���� ��� را�� ر��ل

 ».����� �� ���ي ��� ا�� ��م ا�� ا����� ا��ّ� �� و ��

�ا و�� ��� ا����ر �� أ�� ا���� ا���� (���� ا����م) �� آ���� ��ل ��ل ا���� (��ّ� ا��ّ� ���� و آ�� و ��ّ�): و ا��ي ����� ����� ���

��� ��� ��� ���ل ا��� ا���س: �� ��ّ� �� آل ���� �� ���� و ��� آ��ون �� و��د��، ��� ������ ا����� �� و��ي ���� ����د ا

أدرك ز���� ������� ����� و �� ���� ������ن ���� ����� ���� ������ �� ���� و ����� �� د��� ��� ا��ج أ����� �� ا���� �� ��� 

 ».��نو ان ا��ّ� �� و �� ��� ا������� او���ء ����� �� ��
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  والقدس، املتعلقة بحبل من الناس النسناس رشقيا وغربيا.
  حولها، ك� نعيشها اآلن.و من أذنابها العمالء الفتنة الصدامية العفلقية من بغداد وما 

تطأ يف خطامها. فتنة شاغرة بأرض شاغرة من مفتتنــ� شــاغرين، وكــأن أصــلها إنســانة  -تشغر برجلها
مجنونة تتخبط يف مشيتها، حيث �يش مكبة عىل وجهها، إذ ترفــع هــذه اإلنســانة الحيوانــة برجلهــا، 

و موضع زمامها، فال تتمنع من غــارة يف خطامها: أنفها الذي ه -وبدل أن تطأ يف أرضها تطأ يف عرضها
  أحد ألرضها لخلوها ممن يحميها والتفرقة فيها.

ترفع برجلها لتحتل أرضا او أراض أخرى، فإذا هي بوطئها خطامها تثبــت يف موضــعها وتحتــل أرضــها 
ويهتك عرضها، وألنها رفعت رجلها اىل غ� حقها، متخبطة يف وطئتها، ماشية مكبــة عــىل وجههــا، فــال 

  وتذل إال أنفها، فتبتىل بخ�سية لعنتها:تطأ 
  ملعون ناعقها وموليها وقائدها وسائقها واملتحرز فيها.

الذي ينعق ويعربد لهذه الفتنة هو صدامها الصهيو� البعثي حيث أخذ يعربــد لحــرب  »ناعقها«كأن 
عميــل مــن وحشية شعواء عشواء عىل الجمهورية اإلسالمية لصالح الصهيونية العاملية، كأنحس ذنب 

الــذي يوليهــا ويتوالهــا كأصــل لهــا هــي نفــس »موليهــا«أذنابها، يرعــد ويــربق وال يحــرق إال نفســه، و
الصهيونية يف إرسائيل ثم سواها، حيث تتوىل هذه الحرب بــأرذل وأطــول أذنابهــا يف البدايــة، ثــم إىل 

  أذنابها الرشقية والغربية األخرى.
يث تقود هذه الفتنة لصــالح الصــهيونية، وهــي هــي مــن هو االمربيالية األمريكية ح »قائدها«و عل 

  ع�لها األقوياء، ومن ثم اإلمربيالية السوكيتية ام ماذا؟.
حيــث تســوق هــذه الفتنــة »صــدام«الذي يسوقها هو الع�لة البعثيــة العفلقيــة بناعقهــا  »سائقها«و 

من بــأس الثــورة اإلســالمية تحرز الحفاظ عىل كيانه »املتحرز فيها«الشاغرة العارمة يف جنّة وتخبط ثم 
وتحرز الفرار عن بأس البعث الصدامي، علّها عديد من دويالت الخليج وأرضابهــا التــي هــي ويــالت 
عىل اإلسالم، واملتحرزين فيها من شيوخ الخليج وملوكهــا إال شــذرا حيــث يقــدمون بالعــّدة والعــّدة، 

  تقوية ملطلق الكفر أمام مطلق اإلسالم.
ف� جزئية هامشية عند الفتنة األم، ترفع ذيلها فرارا دون قــرار لتنجــوا  »ذيلهافكم عندها من رافعة «

  من بأسها وبٔوها والت ح� فرار إذ:
 »أو حولهــا«عاصمة الفتنة الــزوراء »بغداد«فدجلة  »دجلة أو حولها«: الفتنة األم وذرياتها »يدعو بويلها«

ينادي بكافة وسائل النداء اإلعالم مسترصخة  إذ »يدعو بويلها«من بالد عراقية ثم دويالت من الخليج 
حتى اليبقى كن وال راحم من جنود  »ال مأوى يكنها وال أحد يرحمها«مستغيثة قوات الكفر اجمع ف 

ياِر َو كاَن «الشيطان لهذه الفتنة اال مخذولة مرذولة، حيث  ِعباداً لَنا أُوِيل بَأٍْس َشِديٍد فَجاُسوا ِخالَل الدِّ
فال تبقى لهم باقية، فهنا لك تــتم الدولــة اإلســالمية مســيطرة عــىل دويــالت الكفــر يف  »وًال َوْعداً َمْفعُ 

  ويالت لها وويالت.
ثم يستدير الفلك برد الكرة عليهم فاستضعاف هذه الدولة الكر�ة ردحا مــن الــزمن، فيجــيء وعــد 

  اآلخرة ليسوءوا وجوههم:
 »أو هلك باي واد سلك«صاحب األمر »قلتم مات«د: وأصبح الياس بالشدة جارفا لح »فإذا استدار الفلك«

: النها� الدائب، بعد الفرج »فعند ذلك توقعوا الفرج«وإذا هو موجود هنا وقريب منا فكيف الينرصنا 
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  . ١البدا� الذاهب ...
و البد من فتنــة صــ�ء صــيلم يســقط «يش� اىل هذه الفتنة  -عله -ما السالم عليهوى عن اإلمام الرضا  وير 

»فيها كل وليجة وبطانة وذلك بعد فقدان الشيعة الثالث من ولدي
كذنب للفتنة  -والفتنة الصدامية ٢

اذن لها يسمع الحق او يستمع اليه، ص�ء عن كل  هي أصم فتنة طول تاريخ الف� حيث -الصهيونية
الصيلم: املستأصل الشديد، هي الفتنة التي تنحــو قائل إال قولة الصهيونية ع�لة مجنونة لصالحها، و 

هــو »وليجــة«يسقط فيها كــّل مــن لهــا مــن »ص�ء صيلم«منحى استئصال الحق عن بكرته. ورغم انها 
يف دولــتهم »عبــادا لنــا«ثــم التبقــى اال  »ناعقها وموليهــا وقائــدها وســائقها«هو  »بطانة«و»املتحرز فيها«

  اإلسالمية املباركة!.
نائب اإلمام الخميني  -ايضا يف قائد الدولة املظفرة اإلسالمية قبل املهدوية العاملية السالم يهعلويروى عنه  

رجل من اهل قم يدعو الناس اىل الحق، تجتمع معه قوم كزبــر الحديــد، التــزلهم الريــاح «نرصه ّهللا: 
»العواصف وال �لون من الحرب، وال يجبنون وعىل هللا يتوكلون والعاقبة للمتق�

٣.  
تبنتــه هــذه الحــوزة املباركــة حيــث »من أهــل قــم«تتبناه كافة البطوالت والرجوالت اإلسالمية  »رجل«

 -إذ خذلــه مخــالفوه وحملتــه »يدعو الناس اىل الحــق«األهلية هنا هي اهلية تلكم الرجولة الالوالدة 
وهم  »تجتمع معه قوم كزبر الحديد«الدماء  الفحسب لفظا باللسان، وا�ا باألنفس والنفائس وبسيول

 -۱لهم مربع الطاقات الجبــارة: «املبعوثون الستئصال الفساد العاملي الصهيو� األول: »عبادا لنا«علّهم 
التي تعصف رشقا وغربا حيث هم مٔونون حقــا واملــٔون كالجبــل الراســخ  »(ال تزلهم الرياح العواصف

                                                        
�� �� ����� ��ل و�����ده �� إ���ق ����� ا�� ا��ٔ� -١٦٧ج  ٢٧٢: ٥٢.أ��ل: �� رو�� ��ه ا����� ���رة ا��ى ��� �� ا����ر ١

���ل ����س: ����� ��� ان ����و�� ��ٔ�� ���ق ا����ء ا��� �� ا�����ء و���ق ا��ٔرض ا��� �� ا�����،  ا����م �������� ا��� ا������  

��و�� ��ن ��� ا�� ا��� ا���س ����� ��� ان �� -ا�� ���� -ا�� ����ب ا����، أ�� ����ب ا������ وا��م ا������، ود��ن ا���س ��م ا����

��ا��� ���� ��� ������ ��� ان ���� ������ ���� ����� و���ٔ �� ������ ��� ����� و������ و��� ��ر ������ ا���ل �� ���ـ� 

ْد�� �ُ�� َردَ «ا��ٔرض. را��� ذ���� ���� �� و���� ����� و����� �ٕ�ذا ا���ار ا���� ����� ��ت او ��� ��ي واد ��� ������ ��و�� ��ه ا��ٓ�� 

َة ... ��� ���ف �� ��ر ������ ا���ل �� ���� ا��ٔرض، ��ـ���ات ����ـ� ����ـ� �ـ�ج ��ـ�ان ا��ـ�ب �ـ� �ـ�ه ا����ـ�  »�َ�ُُ� ا�َْ���

ا������ �����ا ����� ا���� �� ��ق ا��ٔرض و����� �� ���� ا�ٕ����م. وا���� ا���ل �� ا����� ا����� ا����� ��� وا����� و��ٔ�� 

 �� ا��� ��ى �� ا���ب ����� ���ه ا����� ا������.ا������ ا����

: ����٢ ا�����ات ا������، و�� ���� �� و���� �� ������ت ���رة �� ا�����ر�� ا�������� ا����ا���. و�� ��� ا�����م  »را��� ذ����«و 

� ا����ق ����� ا���س ا�� ا����ب ورواه ���� ��� ��ل ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��ّ�: ا�� أول ا���اط ا����� ���ر ���ج � ٢٩٧

و�� ا��ٔ���: ���� ��ر ���ق ا���س �� ���رق ا��ٔرض  ٤٥٨: ٤و����رك ا�����  ١٣٢(��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��ّ�) �� ����� ا�����ة 

 أ��ل: و��ى ��ق ��ه ا�ٕ������ت ��� ���ت ��ر و���� ����� ������� ��ا���. »ا�� ���ر���

 
 ا����م ����ا����  ك �� ا��� �� ز���� ��ل ��ل ��  ��٣٨  -�� ذ�� �� ا����م ������ب �� ��ء �� ا����   ٧٠٣ص  ٢.����� ا����ر ج ٢

 ��ل ا�� ا�� ا��ّ� ���� و�� �� �� ���� ... -ا�� ����� ����اد ���: ا���خ

 
 ٤٤٦ص  ٢.����� ا����ر ج ٣
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(و  -۳حيــث� بلغــت بهــم نائرتهــا  »(و ال�لون مــن الحــرب -۲ف التحركه العواصف وال تزيله القواص
دون سواعد رشقية او غربية او مساعدات  »(َو َعىل َربِِّهْم يَتَوَكَّلُونَ  -۴من استشهاد ام ماذا؟  »اليجبنون

  من هنا وهناك:
وهم أوالء بتاسيسهم  ١لمتق�ل -االخ�ة يف دول التاريخ  -: الدولة العاقبة لدولتهم»َو الْعاقِبَُة لِلُْمتَِّق�َ «

ة العاملية التــي تبقــى الخميني يعبّدون الطريق لدولته املباركالسالم عليهدولة الحق بزعامة نائب املهدي  
  مع الزمن حتى القيامة الكربى.

  حيث يقول فيها: السالم عليهو قد تعنى معناه خطبة ألم� املٔون�  
ال بد من رحى تطحن فإذا قامت عىل قطبها، وثبتت عىل ساقها بعث هللا عليها عبدا عسفا: (عنيفا) «

اصحاب الســبال، ســود ثيــابهم، اصــحاب خامال أصله، يكون النرص معه، أصحابه الطويلة شعورهم، و 
رايات سود، ويل ملن ناواهم يقتلونهم هرجا، وهللا لكــأ� انظــر إلــيهم واىل أفعــالهم، ومــا يلقــى مــن 
الفجار منهم واالعراب الجفاة، يسلطهم هللا عليهم بال رحمة، فيقتلونهم هر جا عىل مدينتهم بشاطئ 

»بك بظالم للعبيدالفرات الربية والبحرية جزاء �ا عملوا وما ر 
٢.  

و العبد العسف: العنيف ضد الظلم الخامل أصله علّه هو نائب اإلمام الخميني حيــث كــان خــامال 
طول عمره، وبدا اشتهاره وبدء منذ قيامه، وأصحابه الطويلة شعورهم اصحاب السبال ك� نرى الكث� 

سود هي التــي ترتفــع عنــد موتــه او استشــهاده حيــث من االنقالبي� معه كذلك ... ولعل الرايات ال
ياِر َو كــاَن «يرفعها أصحابه وينترصون يف حربهم ضد الكفر حتى يحققوا امــر ّهللا  فَجاُســوا ِخــالَل الــدِّ

 ... انا اهل بيت اختار ّهللا لنا اآلخــرة عــىل آله و عليه هللا صىل! وقد يعنيه ما يروى عن رسول ّهللا  »َوْعداً َمْفُعوًال 
الدنيا وان أهل بيتي سيلقون بعدي بالء وترشيدا وتطريدا حتى يــأ� قــوم مــن قبــل املرشــق معهــم 
رايات سود فيسألون الخ� فال يعطونــه فيقــاتلون فينرصــون فيعطــون مــا ســألوا فــال يقبلونــه حتــى 
 يدفعوها اىل رجل من اهل بيتي فيملٔوا قسطا ك� ملٔوها جورا فمن أدرك ذلــك مــنكم فليــأتهم ولــو

»حبوا عىل الثلج
٣.  

  :السالم عليهقيام البهلوي من قزوين من عالئم ظهور املهدي  
                                                        

.ا������ �� ��ه ا��ٓ�� ��� ����وف �� ا����ة او ا��و��، ���� ا����ة او ا��و�� ا�����ة �� ���� ا������ �������، و���� ا����ة ١

 ا��ٓ��ة ���� وان ���� ����:

 
 .٢٣٢: ٥٢.ا����ر ٢

 
����� ����ن �� أ�� ���� ��� ���و�� �� ���م ��� ��� �� ���� �ـ� ���ـ� �ـ� أ�ـ� ز�ـ�د �ـ� ا�ـ�ا��� �ـ�  ٥١٧.��� ا������ ص ٣

���ـ� ��ّ� إذا ا��� ���� �� ��� ���� ���� رآ�� ا���ـ� (�ـ�ّ� ا��ّـ�  ����� ��� ا��ّ� ��ل: ����� ��� ��� ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ��

�� و��ّ�) ا��ور�� ����ه و���� ���� ��ل: �� ��ال ��ى �� و��� ���� ����� ���ل ... أ��ل: و��ا ا����� ��ا�� �� �� �� ا����م  وآ

 �١٢ـ�  ا��ـ��م ���ـ��� ��� ا��وا�� ���ك، و��� ا��ا��ت ا���د �� را�ـ�ت �ـ�اء ا���ـ��   ��١٤٠ ��� ���� ا������� ص ا��ـ��م ����ا�����  

��� ����ا ���� �� ا�ٕ����م �� ا���ه ا����وم وا�����ع ا����� ا����� ا��ٔ��� �� ا���� ��� ��� ا�ـ� ���ـ�  ��٤١داد  ١٥م ���

 ذر��� ����.
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... فعنــدها يــتكلم «السـالم عليـهاملهدي  يف تفصيل عالمات ظهور  آلـه و عليه هللا صىلمن املالحم املروية عن الرسول  
يــتكلم  آلـه و عليـه هللا صىل، فداك أ� وامي؟ قال:  آله و عليه هللا صىلفقال سل�ن: وما الروبيضة يا رسول ّهللا   -الروبيضة

يف امر العامة من � يكن يتكلم فلم يلبثوا اال قليال حتى تخور األرض خورة فال يظن كل قوم اال انهــا 
 ناحيتهم فيمكثون ما شاء ّهللا ثم ينكتون يف مكثهم فتلقى لهم األرض أفالذ كبدها ... فهــذا خارت يف

»فََقْد جاَء أَْرشاطُهــا«معنى قوله: 
. والرويبضــة علهــا المعنــى لهــا يف لغــة ولــذلك � يفرســها الرســول  ١

باختالف ترتيب حروفها، وال ينافيــه  »رضا بهلوي«وهي هي  »يتكلم ...«اال بعنوان مش�: هنا  آله و عليه هللا صىل
»الرجل التافه«يف رواية اخرى ب آله و عليه هللا صىلما فرسه هو  

  فانه حقا تافه. ٢
: -ىل ان قالا -قد طال هذا األمر حتى متى -السالم عليهاإلمام عيل   -وعن محمد بن الحنفية قال قلت له:

ا� يكون ذلك و� يقم الزنديق من قزوين فيهتك ستورها، ويكفر صدورها، ويغ� ســورها، ويــذهب 
ببهجتها من فر منه أدركه ومن حاربه قتله، ومن اعتزله افتقر، ومن تابعه كفــر حتــى يقــوم باكيــان: 

»باك يب� عىل دينه وباك يب� عىل دنياه
وقد كان قيامه من قزوين وصدقت  ٤والزنديق هو البهلوي ٣

ه و عليه هللا صىلعليه االفتعاالت. وعن النبي   وين رجل اسمه اسم بنّي يرســع النــاس اىل طاعتــه : يخرج بقز آـل
»املرشك واملٔون �أل الجبال خوفا

االمــام الرضــا  آلـه و عليـه هللا صـىلبنــّي الرســول  »رضــا«هــو  »ابن«تصغ�  »بني«و ٥
  .السالم عليه

»و شمول اهل العراق خوف اليكون معه قرار«يف استعراض عالئم الظهور  السالم عليهّهللا  وعن أ� عبد 
٦.  

                                                        
.����� ا���� �����ده �� ��� ا��ّ� �� ���س، ��ل ����� �� ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��ّ� ��� ا��داع ��ٔ�� ����� ��ب ١

�� إ���� ����� ���ل: ا�� أ���ك ��ٔ��اط ا����� و��ن اد�� ا���س ��� ����� ����ن ���ل: ��� �� ر��ل ا��ّ� ���ل (��ّ� ا��ّ� ا����� �� ا�

 .»���� وآ�� و��ّ�). �� أ��اط ا����� ... ا�� ن ��ل ...

 
ا�ـ� ��ـ�ل: ان �ـ�� �ـ�ي ا��ـ��� �ـ��� ��ّ  ا��ـ��م ���ـ��� �����ده �� ا�ـ� ����ـ� �ـ�ل �ـ��� ���ـ�   ١٢٤ح  ٢٤٥: ٥٢.��� �� ا����ر ٢

��ل ا���ري �� ��ث أ��اط ا��ـ���  »���ب ���� ا���دق و���ق ���� ا���ذب و���ب ���� ا����� و �� �������� ���� ا��و����

 ��� و�� ا��و���� �� ر��ل ا��ّ�؟ ���ل: ا���� ا����� ���� �� ا�� ا�����. -و ان ���� ا��و���� �� ا�� ا�����«

 ا����� ا��ي ر�� �� ����� ا��ٔ��ر و��� �� ���� وز��دة ا���ء ��������. أ��ل: ����و���� إذا ����� ا��ا���

 ور�� ����ى ��� ��ٔ��� ��و���!. -�� أ��ل: �� أ��� ا���� ��� ا����� �� ا��و����: ا�����

 
�� ا���� �� ا�� أ�� ���ان �� ���� �� ���ن �� أ�� ا���رود �� ����  ٦١ح  ٣١٢ص  ٥٢ .���ر ا��ٔ��ار ا����� ا�����ة ج٣

 �� ��� �� ���� �� ا������.

 
 .�� ���� ا������: ا������ �� ا�����ي:٤

 
 �� ردي �� ا���� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��ّ� ا�� ��ل ... ٢١٣.���ر ا��ٔ��ار ... ص ٥

 
��ل ����� ���ل. ���� ا��ـ�س ��ـ� ��ـ�م  ا����م ������. ا����� �� ز�� �� ���ر ا���زي �� أ�� ��� ا��ّ�   ٨٥ج  ٢٢١: ٥٢.ا����ر ٦

 ا����� ...
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  يحاء اىل الحالة املوجودة بيننا ب� البعثية الصدامية الكافرة.و يف كالم لعيل ام� املٔون� يتحمل اإل
ال يقوم القائم حتى تفقأ ع� الدنيا وتظهر الحمرة يف الس�ء وتلك دموع حملة العــرش «: السالم عليهقال  

عىل اهل األرض، وحتى يظهر فيهم قوم الخالق لهم يدعون لولدي وهم براء من ولدي، تلك عصــابة 
لهم، عىل األرشار مسلطة وللجبــابرة مفتنــة، وللملــوك مبــ�ة، يظهــر يف ســواد الكوفــة،  رديئة الخالق

يقدمهم رجل اسود اللون والقلب، رث الدين، الخالق له، مهجن زنيم عتل، تداولته ايدي العواهر من 
األمهات من رش نسل السقاها ّهللا املطر يف سنة اظهــار املتغيــب مــن ولــدي صــاحب الرايــة الحمــراء 

  لعلم األخرض، اي يوم للمخيب� ب� األنبار وهيت.وا
ذلك يوم صيلم األكراد والرشاة، وخراب دار الفراعنة، ومسكن الجبــابرة، ومــأوى الــوالة الظلمــة، وام 
البالء واخت العار، تلك ورب عيل يا عمر بن سعد بغداد، اال لعنة ّهللا عىل العصاة من بني امية وبني 

ن الطيب� من ولدي وال يراقبون فيهم ذمتي، وال يخافون ّهللا فــي� يفعلونــه فالن الخونة الذين يقتلو 
  . »بحرمتي ...

  
  
  
  

  سفاهة ارسائيلية حول تحويل القبلة يف شطر مد� 
ِ الَْمْرشُِق َو الْمَ  َفهاُء ِمَن النّاِس ما َوّالُهْم َعْن قِبْلَتِِهُم الَّتِي كانُوا َعلَيْها قُْل ِ�ّ ْغرُِب يَْهِدي َمْن َسيَُقوُل السُّ

  ).۱۴۲يَشاُء إِىل ِرصاٍط ُمْستَِقيٍم (
جزء ثان من القرآن يبدأ فيه بهامة تحويل القبلة، م� أحدث عراكا حادا ب� أهل القبلة وناس سفهاء 
من اليهود واملرشك� ومنافق� من املسلم�، فريصة كفريسة حريصة عليها هٔواء السفهاء من النــاس 

  به، سفسطة عارمة تواجهها حجة صارمة من رب العامل�: �البسات أحاطت
تســاءل  »مــا والهــم«املستقبل تستقبل تحويل قبلة اىل أخرى وقوله سفيهة بعد التحويــل، و »سيقول«

يحتمل أنفسهم اىل جانب سفهاء غــ�هم »هم«استنكار عىل ذلك التحويل بصورة التهويل والتسويل و
الكتاب� وجهاال من املسلم�، ولكــن� الخطــر الحــادق الــذي  تعم سفهاء من املرشك� وأهل»هم«ف 

سّفه جهاال من املسلم� هو سفاهة أهل الكتاب وال سي� اليهود الذين كانت قبلــتهم قبلــة اإلســالم 
  لردح ابتال� من الزمن.

ة املكيــة، هي القدس اىل الكعبة، زعم ان القدس هي القبل »ما َوّالُهمْ «لو كانت القبلة املتوىل عنها يف 
فان سفاسف القول وسفاهته من املرشك� وضعفاء املسلم�  »و قال السفهاء«لكان صحيح التعب� هو 

  كانت أشد خطرا عىل الدعوة الجديدة اإلسالمية يف مكة.
توطئــة  »ســيقول ...«و -وهــي الكعبــة املباركــة -فلتكن اآلية نازلة قبل أي تحول عــن القبلــة املرضــية

حيث يتبع قالة سفيهة مــن مـرشـك� ويهــود وضــعفاء مــن املســلم�، ثــم تحــول  لتحولها اىل القدس
  القدس اىل الكعبة املباركة حيث يتبع قالة اآلخرين وتقطع ألسنة املرشك�.
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فالتحويل األول هو املحور لهذه السفاهة الثالوثيــة، وعــىل ضــوءه الثــا� قضــاء عــىل ســفاهة وبقــاء 
  األخرى.

التي يعتذر منها هي القدس، »الِْقبْلََة الَّتِي كُنَْت َعلَيْها«ازلة بعد التحويل الثا� فان ن »َو ما َجَعلْنَا ...«ثم 
إال يف التحول عن الكعبة اىل القــدس، فــان التحــول عــن  -كابتالء للمسلم� -إذ � يكن اتباع الرسول

ه و هعليـ هللا صـىلالقدس اىل الكعبة كان مرجوا لهم ينتظرونه ليل نهار ك� والرسول   كــان يقلــب وجهــه اىل  آـل
  الس�ء.

َو مــا كــاَن ّهللاُ «و � تكن الكب�ة الثقيلة عليهم إال قبلة القدس املتحّول إليها من الكعبة املباركة، ثــم 
ط�نة لهم بالنسبة لفرتة القبلة الثانية، زعــ� مــن بعضــهم أن صــالتهم إليهــا كانــت  »لِيُِضيَع إِ�انَُكمْ 

  ضائعة.
القبلة املكية، وكذلك من غ�هم حيث  -بطبيعة الحال -من املسلم�، تعني »َعْن قِبْلَتِِهمُ  ما َوّالُهمْ «ف 

ليست القدس، بل الكعبة املباركة، مه�  -عىل أي الحال� -القبلة املتوىل عنها هي قبلة املسلم�، فهي
 » الَْمْرشُِق َو الَْمْغــرُِب قُْل ِ�ِّ «التحويل الثا� ضمنيا، وهو من القدس اىل الكعبة. ثم »ما والهم«شملت 

اجابة صارمة عن كافة املشاكل املزعومة حول النسخ والتحويل، ســواء مــن أهــل الكتــاب أم ســفهاء 
وال ســي� مــن  -هــي القــدس؟ وصــيغتها الصــحيحة »قِبْلَتِِهُم الَّتِي كانُوا َعلَيْها«املسلم� ... أ ترى بعد 

توهينا للمسلم� أنهم ما كانت لهم قبلة يف بزوغ »قبلتنا«: -يهماليهود املتبجح� بقبلتهم وبكّل ما لد
هي الكعبة املباركة التي كانت قبلة لهم يف العهد امل�، ثم حولت عنها »قبلتهم«إسالمهم إال قبلتنا، و

بعد الهجرة ملصلحة وقتية مذكورة يف آيات تالية، ثم رجعت اىل ما كانت للمصلحة الدائبة الخالدة يف 
  .١البيت العتيق، وقد دلت عىل ذلك أحاديث استقبال

أم إنها القدس إذ كانت قبلتهم منذ بزوغ اإلسالم وحتى أشهر بعد الهجرة ثم حولت إىل شطر املسجد 
يعنــي  »قبلــتهم«، وعّل التعبــ� عــن القــدس هنــا ب ٢دل عليه طائفة أخرى من أحاديثالحرام ك� ت

                                                        
�� ا�� ���س ��ل: اّول �� ��� �� ا���آن ا����� وذ�� ان ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��� ��ـ�  ١٤٢: ١.��� �� ا��ر ا�����ر ١

ر��ل ا��ّ� (��ّ� ا��ّ� ���� وآ�ـ�  ���� ا�� ا������ و��ن ا��� أ���� ا����د ا��ه ا��ّ� ان ������ ��� ا����س ����� ا����د ���������

�� و���) ��� ���� إ��ا��� ...  و���) ���� ��� ���ا و��ن ر��ل ا��ّ� (��ّ� ا��ّ� ���� وآ

و��� �� ا���اء �� ��زب ��ن ر��ل ا��ّ� (��� ا��ّ� ���� وآ�� و���) �� ��� ��� ��� ا����س ��� ��� او ���� ��� ���ا ... و�� 

��ن ������ ���ة ��� ا����س و�� ���� ا����د ��������� ���� ��� ���ا �����ا �� و������ه و�����ا ����  ا�� ���س ان ����ا

ا��ٔ���� �� ا���ب ���ل ا��ّ�: و��ّ� ا����ق وا����ب ��ٔ���� ����ا ��� و�� ا��ّ� و��ل: �� ��ى ���� و��� �� ا����ء ، و�� ���� �� 

���� وآ�� و���) ��� ��� ��� ا����س �� ��� ر��� ا��ول ا�� ���دي ا��ٓ��ة، و��� �� ا�� ان ا�����  ��� ا����� ان ا���� (��ّ� ا��ّ�

 �� ���� ا�� ا����� �����. �����ا ��� �� ر��ع ا�� ا�����.

 
أ��ج ا�� ���� �� ���� �� ا����� ان ا��ٔ���ر ��� ������ ا��ٔو�� ��� ��وم ا���� ��ّ� ا��ّ� ����  - ١٤٣: ١.����� ا��ر ا�����ر ٢

� ���ا و�� ����� ���) ��� ������ ا��و�� ��� ��و�� ا������ ��� �� وآ�� و��� ا������ ����ث ��� وان ا���� (��� ا��ّ� ���� وآ��

��ل: ����� ا����� ا�� ا����� ��� �� ��� ا����  ا����م ����ا�� ��� ا������ �� ��� �� إ��ا��� �����ده �� ا���دق   -١٥٨: ١ا�����ن 

، ��ل: ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��� ���� ��� ���ة ��� ا�� ��� ا����س و��� ������� ا�� ا������ ��� ا�� ��� ا����س ���� أ���

 �� و��� ا��ّ� ا�� ا����� ...
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قبلتهم، مه� كانت كذلك  -إذا -تعميق الشبهة يف ذلك التحويل، أنها كانت قبلتهم منذ البداية، فهي
رشعــة يف رشعتنا، بل ويف رشعتهم، معارضة ذات بعدين بعيدين عــن  -فقط -قبلتنا، فهم اليعارضوننا

وهــم يف الوقــت نفســه معرتفــون بالرشــعة  -أيّا كــان -نكرانا للنسخ -يف قياسهم -الحق التي التتحول
اإلبراهيمية املنسوخة يف البعض من أحكامها بالرشعة التوراتية، وعارفون التناسخ يف التــوراة نفســها، 

تشــمل القبلتــ�،  »كــانُوا َعلَيْهــا قِبْلـَـتِِهُم الَّتِــي«وهم اآلن ينددون بكل نسخ وناسخ بعد التوراة! وعّل 
إذ كانتــا  »قبلتهم«حيث كانت هي الكعبة ثم تحولت اىل القدس، ثم من القدس اىل الكعبة، وكاله� 

تعمه� مه� اختلفت قولة عن قولة ك� »سيقول«أمرا من رشعتهم، وال رصاحة يف اآليات إلحداه� بل 
أمر يف العهد امل� أن يستقبل القدس من  آلـه و عليه هللا صىله  اختلفت قبلة عن قبلة، ثم األحاديث القائلة أن

قد تجمع ب� القبلت� يف العهد امل�، ولكّل من القبلتــ� مالمــح يف ذلــك العهــد مــن  ١واجهة الكعبة
  اآليات التالية، ال سي� بالنسبة للكعبة املباركة.

لــو أن القــدس هــي القبلــة »قــال«ن تكــون كقولة معرتضة آتية من السفهاء، هي أحرى ا »سيقول«ف 
هي القبلــة املكيــة هــو مثــار  -إذا -املكية، فإنها هي األصيلة عند املوحدين واملرشك�، فكون القدس

  لسفاهة وسفاسفة القول أك� من تحويل القبلة عن القدس إليها، ومن ثم فكل من إّال لنعلم ...
جة ... كــل ذلــك إضــافة إىل أن مكيــة القــدس يف قد نرى تقلب وجهك ... لئال يكون للناس عليكم ح

هذه الخمس هي من  -لّدا إىل لّدهم! -القبلة هي من املوانع العظيمة لقبول اإلسالم لذلك القول اللدّ 
اىل القدس مــن  آلـه و عليه هللا صىلعساكر الرباه� لكون القبلة املكية هي الكعبة املباركة، مه� اتجه الرسول  

   يتجه، وتفصيل األربعة األخ�ة تجده عند آياتها.قبلها ضمنها أم �
ه و عليه هللا صىلو عىل أية حال فلقد جاء قوم من اليهود اىل رسول ّهللا   فقالوا: يا محمد! هذه القبلــة بيــت  آـل

املقدس قد صليت إليها ثم تركتها اآلن، أ فحقا كان مــا كنــت عليــه؟ فقــد تركتــه اىل باطــل! فــإن مــا 
باطل، أو باطال؟ فقد كنت عليه طول هــذه املــدة! فــ� ئوننــا أن تكــون اآلن عــىل يخالف الحق فهو 

ــُق َو آله و عليه هللا صىلباطل؟ فقال رسول ّهللا   ِ الَْمْرشِ : بل ذلك كان حقــا وهــذا حــق يقــول ّهللا تعــاىل: قـُـْل ِ�ّ

                                                                                                                                                         
 
.ا����ر �� ا�� ���س ان ا���� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��� ��ن ���� و�� ���� ��� ��� ا����س وا����� ��� ���� و��� �� ���ل ١

��ل: ان ر��ل  ا����م ����ا����م ا�� ���� ا�����ي   - ١٥٨: ����١ن ا�� ا������ ��� ��� ���ا �� ���� ا��ّ� ا�� ا�����. و�� ����� ا�

ذا ا��ّ� (��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و���) إذ ��ن ���� أ��ه ان ����� ��� ��� ا����س �� ���ا��� و���� ا����� ���� و����� إذا أ��� �� وإ 

و���) ���� ذ�� ��ل ����� ��� ��� ��� ��� ���� ��ن �������� �� ���� ا����� ��� ا����س ���ن ر��ل ا��ّ� (��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� 

 و��ن �����ا �������ل ��� ا����س ا������ وا���ف �� ا����� ���� ��� ���ا او ��� ��� ���ا ...

���� �� ���ذ  أ��ج ا��� وا�� داود وا�� ���� وا�� ا����ر وا�� أ�� ���� وا����� و���� وا������ �� -١٧٥: ١و�� ا��ر ا�����ر 

��� �� ��� ��ل: أ���� ا����ة ����� ا��ال وا��� ا����م ����� ا��ال ��ّ�� ا��ال ا����ة ��ن ا���� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��� ��م ا���

��ّ� أ��ل ����: �� ��ى ���� و��� �� ا����ء �������� ���� ������ ا��ٓ�� �� ��� ا��ّ� ���� ���� ��� ���ا ا�� ��� ا����س �� ان ا

ا�� ��� ��ا ��ل ... و���� وا������ �� ���� �� ���ذ �� ��� ��ل: أ���� ا����ة ����� ا��ال وا��� ا����م ����� ا��ال ��ّ�� 

ى ا��ال ا����ة ��ن ا���� (��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و���) ��م ا������ ���� ���� ��� ���ا ا�� ��� ا����س �� ان ا��ّ� أ��ل ����: �� ��

 ���� و��� �� ا����ء �������� ���� ������ ا��ٓ�� ����� ا��ّ� ا�� ��� ��ا ��ل ...
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ا أيها العباد يف استقبال املرشق أمركم الَْمْغرُِب يَْهِدي َمْن يَشاُء إِىل ِرصاٍط ُمْستَِقيٍم إذا عرف صالحكم ي
به وإذا عرف صالحكم يف استقبال املغرب أمركم به، وإن عــرف صــالحكم يف غ�هــا أمــركم بــه، فــال 

  ١تنكروا تدب� ّهللا يف عباده وقصده اىل مصالحكم ...
و املرشق واملغرب هنا ه� تعب�ان عن كافة الجهــات األرضــية، ألنهــ� النقطتــان األصــيلتان، فلــيس 

ات ّ�، بل والجنــوب الكعبــة فلــه الجهــ -فقط -ّ�، أو املغرب: قبلة النصارى -فقط -املرشق: القدس
كلها، يحّول عباده يف صالتهم وكل صالتهم أين� يريد ملصالح وابتالءات، ك� وأن أصل تحول رشعة اىل 

ًة واِحَدًة َو لِكْن لِيَبْلُوَكُْم ِيف «رشعة ابتالء:  ُكْم أُمَّ ما  لُِكلٍّ َجَعلْنا ِمنُْكْم ِرشَْعًة َو ِمنْهاجاً َو لَْو شاَء ّهللاُ لََجَعلَ
). فكــ� أن ۴۸: ۵( »ُقوا الَْخْ�اِت إَِىل ّهللاِ َمْرِجُعُكْم َجِميعاً فَيُنَبِّئُُكْم ِ�ا كُنْتُْم ِفيــِه تَْختَلُِفــونَ آتاكُْم فَاْستَبِ 
رصاط مستقيم التجاه الصالة، كذلك الكعبة املباركة رصاط مستقيم، بل هي  -يف وقتها -قبلة القدس

اإلسالمي، وقبلة القدس ابتالء وقتي ملصلحة وقتيــة  األصل املقصود عىل مدار الزمن الرسايل، وال سي�
  وقد مضت.

و قد اختلفت الروايات يف عديد األشهر املدنية لقبلة القدس من خمسة اىل ســبعة اىل ســبعة عرشــ، 
وألن عديد األشهر ليس من صميم قصته التحويل، � ترش إليها اآليات وك� � ترصح للقبلــة املكيــة، 

  لبحث هو تحويل القبلة، وأن أصلها هو الكعبة املباركة.فإ�ا األصل يف مرسح ا
 -ومعهم سائر السفهاء من الناس مرشك� ومنافق� ومسيحي� -و لقد انطلقت أبواق اليهود السفهاء

مــرة أوىل حــ� تحولــت عــن الكعبــة اىل »ما َوّالُهْم َعْن قِبْلَتِِهُم الَّتِي كــانُوا َعلَيْهــا«ترصخ عىل املسامع 
رة أخرى إذ تحولت عن القدس اىل الكعبة، انطلقت تلقي يف صفوف املسلم� ويف قلــوب القدس، وم

دليل الجهل وهــو اليصــدر عــن مصــدر  -يف زعمهم -السذج منهم بذور الريبة والقلقة، حيث النسخ
  الربوبية، دليال عىل أن محمدا ال يصدر عن ربه!.

عىل  -إذ بيّنت أن النسخ»ِسها نَأِْت بَِخْ�ٍ ِمنْها أَْو ِمثْلِها ...ما نَنَْسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُنْ «ذلك! رغم ما سبق يف 
تحمل مصلحة م�ثلة أو خ�ا م� نسخ، وقبلة الكعبة خ� مــن قبلــة القــدس كأصــل عــىل  -أية حال

  أو مثلها يف أصل االتجاه. -مصلحيا وقتيا كاختبار -مدار الزمن، ك� وأن قبلة القدس كانت خ�ا منها
ُكونُوا ُشَهداَء َعَىل النّاِس َو يَُكوَن الرَُّسوُل َعلَيُْكْم َشِهيداً ... َو كَذلِ  ًة َوَسطاً لِتَ   .۱۴۳َك َجَعلْناكُْم أُمَّ

َو جاِهــُدوا ِيف ّهللاِ «آية وحيدة تحمل صيغة األمة الوسط، التشبهها إّال آية الحج إّال يف لفــظ الوســط: 
يِن ِمــْن َحــرَجٍ ِملَّــَة أَبـِـيُكْم إِبـْـراِهيَم ُهــَو َســّ�كُُم َحقَّ ِجهاِدِه ُهَو اْجتَباكُْم َو ما جَ  َعــَل َعلـَـيُْكْم ِيف الــدِّ

  ).۷۸( »الُْمْسلِِمَ� ِمْن قَبُْل َو ِيف هذا لِيَُكوَن الرَُّسوُل َشِهيداً َعلَيُْكْم َو تَُكونُوا ُشَهداَء عََىل النّاِس ...
و «تفس�ا له أنهم هم الوسط ب� الرسول والنــاس، فهذه وإن � تحمل صيغة الوسط، ولكنها تواصفه 

التحويل للقبلة األصيلة اىل قبلة يهودية، خروجا عن العنرصية والطائفية فيها، كذلك العبدى  »كذلك
ًة َوَســطاً ...«املدى، الوسيع الصدى، البليغ الهدى من صبغة اإلسالم وإسالم الصبغة  فــ�  »َجَعلْناكُْم أُمَّ

أهم الوســط بــ� إفــراط الحيــاة الجســدانية  »كم أمة؟«ألمة، ومن هم املعنيون ب هو الوسط لهذه ا

                                                        
� ا���� ا����� ا�ـ�ال ��ـ� ان ا����ـ� .��ا �� ���� ا����� ا����� �� ا����م ا�����ي، و���ن ا���� ... ار�� ���ة ���، ��� �١

 �� ��� ���� �� ا���س، و��� �����ه ا�����.
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وتفريط الحياة الروحية، حيث الوسط بينه� جامع له� مه� كانــت الحيــاة الروحيــة هــي األصــيلة 
  بينه�؟.

  و هذا مه� كان صحيحا يف نفسه، ولكنه اليناسب خلفيته الرصيحة هنا:
فإن هذه الوسطية تتطلب مرجعية األمة الوسط لطريف اإلفراط والتفريط،  » النّاِس لِتَكُونُوا ُشَهداَء َعَىل «

الأن تكون شهيدة عليهم، إّال �عني الرقابة عىل أع�لهم كشهادة خاصة! أم شاهدة علــيهم يف حقــل 
غ� الرشعية، االعتدال، نرباسا لهم يف ترك االنانية واإلنية الطائفية، وتحلّال يف رشعة ّهللا عن االنحيازات 

اتباعا ألمر ّهللا كيف� كان وإن يف ترك املجد القبيل والقبيل، ك� وأن الوسط اليهودي والنرصا� ال�ــت 
بصلة لهذه الوسطية اإلسالمية ألنه� من أهل الكتب الس�وية وهي كلهــا تحمــل الرشــعة املعتدلــة 

 -ادية، وتفريط النصارى فيها مبــدئيا كنســيّاالوسط، اللّهم إّال بالنسبة إلفراط اليهود يف االتجاهات امل
يختص الوسط بجعل ربا� وليس اإلفــراط »جعلناكم«مه� تورطوا يف املاديات وأك� من اليهود، ولكن 

والتفريط يهوديا ونرصــانيا مــن جعــل ّهللا! ... أم هــم الوســط بــ� الرســول والنــاس، كــ� ينــادي بــه 
رسول الشهيد عىل الشهداء، وناس، فطبيعــة الحــال قاضــية ال -االنقسامات الثالث: شهداء عىل الناس

  هنا باختصاص للشهداء عىل الناس بهذا الرسول الشهيد عليهم.
كل األمة اإلسالمية؟ وفيهم بغاة وفساق طغاة! أم وعدول اليصــلحون للشــهادة عــىل  -بعد -فهل هم

اللّهم إّال شهادة عىل حق الوسط االعتدال. إن نفس الشهادة عىل الناس كوسط بــ� الرســول  ١الناس!
ام شــهادة »شهد عىل«قف األمة الوسط، فهنالك شهادة متعدية بنفسها: شهده، وهنا والناس، يحد مو 

  .»شهد عىل«له لصالحه كدعاية ذاتية، أم �ثيال للكيان الرسويل؟ وهنا 
تتطلــب حضــورا عنــد العمــل أيــا كــان، حضــورا ذاتيــا أم علميــا، وال يتيّرســ إّال للرســول   »شــهده«ف 

  .السالم عليهمن عرتته!  واملعصوم� مآله و عليه هللا صىل
  محصورة يف بعديها بالعدول الصالح� من األمة املسلمة. »شهد له«و 

عادلــة، وال أن اآليــة تخــتص  -ككل -هنا يف الدعاوي، تتطلب العدالة، وليست األمة »شهد عليه«ثم و
  الشهادة بالدعاوي.

اآلمــرين بــاملعروف النــاه� عــن هنا يف األع�ل، تختص بالصالح� الــداع� إىل الخــ�  »شهد عليه«و 
شــهد «التختص باألمة اإلسالمية. و -عىل رشوطها -املنكر، دون كل األمة وال كل العدول، وتلك الدعوة

يتطلب تلقيا لها هنا حضورا ذاتيا أو علميــا �ــا  -إلقاء للشهادة عىل األع�ل يوم يقوم األشهاد -»عليه
وال تختص تلك الشهادة بخصوص املعصوم� من هــذه  يعلّمهم ّهللا، وذلك مخصوص باملعصوم�! ثم

                                                        
ً� َوَ���ً  ا����م ������ أ�� ��� ا��ّ�   �� ����� ا������ �� أ�� ���و ا�����ي ١٣٥: ١.��ر ا������ ١ ��ل: ��ل ا��ّ�: َو �َ��َِ� َ�َ��ْ���ُْ� ا���

... ��ن ���� ان ا��ّ� ��� ���ه ا��ٓ�� ���� ا�� ا����� �� ا�������، أ���ى أن �� �� ���ز ���د�� �� ا����� ��� ��ع �� ��� ���� 

� ا��ٔ�� ا������؟ ��ّ�! �� ��� ا��ّ� ��� ��ا �� ����، ���� ا��ٔ�� ا��� و��� ��� د��ة ا��ّ� ���د�� ��م ا������ و������ ��� ����ة ���

ٍ� ا�ْ�ِ�َ�ْ� �ِ��ّ�سِ «ا��ا���   و�� ا��ٔ�� ا����� و�� ��� ا�� أ���� ����س. »�ُْ�ُ�ْ� َ�ْ�َ� ا���

���� ا����دة ��� �� ��ا���� و����� ����رة أ��ل: ���� ا����ل ���� ��� ا���� ا���� ���� ا���� ا���� ����ة ��� ا���س، و�� 

 �� ا����دة ���، �� ���دة ��� ا��ٔ���ل ��� ���ن و���، و���دة ����� إ���ء ��� ��م ���م ا�����د ��� �� أو�� �� ��ّ����.
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  األمة!.
و عىل كّل فال تعني اآلية كّل األمة اإلسالمية دون ريب، فقد تعني عدول األمة حيث �ثّلون الرســول  

عىل قدر عدلهم ب� الناس: مسلم� وسواهم، ثم وبأحرى العدول الدعاة مــن األمــة، اآلمــرة آله و عليه هللا صىل
َد َربِِّهمْ «الناهية:  َهداُء ِعنْ يُقوَن َو الشُّ دِّ اّ�ِ َو ُرُسلِِه أُولِئَك ُهُم الصِّ ، فهي مه� ١)۱۹: ۵۷( »َو الَِّذيَن آَمنُوا بِ

عمت كل املٔون�، إّال أن مٔو� هذه األمة أعىل محتدا ممن سواهم. ثم يف القمة، اال�ــة االثنــى عرشــ 
ه هللا صـىللعليا بعــد الرســول  ، فإنهم القمة االسالم عليهماملعصومون   مــن الشــهداء بكــل معــا� الشــهادة  آلـه و علـي

ومغازيها ومراميها وال سي� الشهادة عىل األع�ل واألحوال، فالوسط يف األمة هي العدل عىل مراتبــه 
 -فألن العدل يف هذه األمة أعدل منه يف غ�ها وأفضل، فكأن العدول مــنهم هــم الشــهداء ٢ومراتبهم
املرشك� وامللحدين، إّال أن لكل شهادة أهلها عىل الناس، سواء ناس املسلم� او الكتابي� او  -فحسب

  الخصوص دو�ا فوىض جزاف.
فمٔونو هذه األمة شهداء عىل الناس شهادة ذاتية بأع�لهم وأحوالهم، وشهادة عىل كيان هذه الرسالة 

  عىل محتده الرسايل. آله و عليه هللا صىلالسامية، شهودا منه  
اس رقابة عىل أع�لهم وأحوالهم، ودعوة لرتقيتهم عن نقائصــهم و الدعاة اىل ّهللا منهم شهداء عىل الن

  يف كل دعواتهم الصالحة. آله و عليه هللا صىلممثل� للرسول  
هم شهداء عىل أع�لهم وأحوالهم، بل وعىل كافــة  -إضافة اىل هذه وتلك -و اال�ة املعصومون منهم

  .٣املكلف� عىل مدار الزمن الرسايل دون إبقاء

                                                        
���� ���� و��� ���ل: و��� ��� ا��ٔ�� أن �� ���ن ���  ������ا����م�� ا����� �����ده ا�� أ�� ���� ا�����   ١٣٣: ١.��ر ا������ ١

��� ����� ���اء ��� ا���س ����� ���� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��� ����� و����� ��� ������ و����� ������ ��� ا������ ا����ف و�

 ا���س.

 
���� �� ا���� ��ّ� ا��ّ� ���� ا��ج �����ت ��ة �� أ�� ���� ا���ري وأ�� ����ة وا�� ���س و����� آ -١٤٤: ١.ا��ر ا�����ر ٢

 وا���ل در��ت ��� ����ه �� در��ت ا����دات.»����«�� ا��ٓ�� ����  »و���«وآ�� و��� ان 

ً� َوَ���ً ����:  ا����م ������ ���ب ا������ و�� روا�� ���ان �� أ��� ���   ١٣٥: ١و�� ��ر ا������  ا��� ا��ل ا��ّ� َو �َ��َِ� َ�َ��ْ���ُْ� ا���

، ���� ا��ٔ�� ���� ��� ���� ان �������� ا��ّ� و���� �� �� ا����م �����������ا ... و�� ���ن ���اء ��� ا���س إ�ّ� ا��ٔ��� وا����   - و����

 ���ز ���د�� �� ا����� ��� ���� ���. 

� ��� ا����ز، ����: و�� ��� ���ل: �� ا����م ������� ����� ا������ �� أ�� ���� ��ل ���� أ�� ����   ١٣٤: ��١ر ا������ 

 ا����ز؟ ��ل: أو�� ا��ٔ���ط، ان ا��ّ� ���ل:

ً� َوَ���ً و�� ��ل: إ����  َو �َ��َِ� َ�َ��ْ���ُْ� ا���

 
�� ا��ٓ�� ��ل: ��� ا���� ا����� و��ـ� �ـ��اء ا��ّـ� ��ـ� ���ـ�  ا����م ������ ا��ل ا����� �� أ�� ��� ا��ّ�   ١٣٤: ���١ .��ر ا���٣

 .ا����م ����و���� �� ار��، ورواه ���� ���� ا����� �� ا�����  

� �����ده �� ���� �� ��� ا������ �� و��� �� ا����� روى ا����� ا�� ا����� ا������� �� ���ب ��ا�� ا������ ���ا�� ا�����

: ان ا��ّ� ����� إ�ّ��� ��ٔ��� �����: ������ا ���اء ��� ا���س ����ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��� ���� ����� و��� ���اء ا����م �������  

ً� َوَ���ً.ا��ّ� ��� ���� و���� �� أر�� و��� ا���� ��ل ا��ّ� �����: َو �َ��َِ� َ�َ��ْ���ُْ� ا�  �� 



 249

ه و عليـه هللا صـىلوب� الناس هم هٔواء األكارم، �ثيال للرسول   آلـه و عليه هللا صىلفأعىل الوسط ب� الرسول   ، كــ� هــو، آـل
»إلينا يرجع الغايل وبنا يلحق املقرص«وتبيينا لرشيعة الحق ك� هي 

١.  
ك� وأن الرشعة اإلسالمية هي الوسط املعتدل ب� كل إفراط وتفــريط مختلقــ� يف كتابــات الســ�ء، 

عصــبية القوميــة يف فنفس تحّول القبلة اىل القدس ردحا من الزمن وسطية واعتدال حيث تزال بــه ال
القبلة، رغم ان القبلة اإلسالمية هي الكعبة املباركة، بل هي القبلة يف كل الرشائع اإللهية، فرغم كــل 
ذلك يومر املسلمون قضاء عىل االنحيازية الِقبلية والَقبلية ان يتجهــوا اىل القــدس شــطرا مــن العهــد 

البعض رغم وحدة الرشــعة التوراتيــة بيــنهم، املد�، حال ان أهل الكتاب� ليسوا تابع� قبلة بعضهم 
كّل هذه األوساط، متمحورة الوسط املعصوم الرسايل املتمثل يف اال�ة االثنى عرشــ   »وسطا«فقد تعني 

أجمع�. ثم ذلك الجعل يعم حقيل التكوين والترشيع، فكينونة هذه األمة األ�ة ومن دونهــم السـالم عليهم
َو أَْن لـَـيَْس «� �ا سعوا، ك� ورشعتهم �ــا طبقوهــا فــي� ســعوا: من العدول، هي مجعولة بجعل ربا

َجَعَل ّهللاُ الْكَْعبََة الْبَيـْـَت الَْحــراَم قِيامــاً «�ثال بالحقل�، جمعا ب� الجعل�، فك�  »لِْإلِنْساِن إِّال ما َسعى
َو كَــذلَِك «فــوارق الطائفيــة بكال الجعل� ثم جعل القدس قبلة مٔوتة ابتالء للمسلم� وإزالة لل»لِلنّاِس 

  .السالم عليهأهل القبلة الواجبة لهم دعوة إبراهيم   »َجَعلْناكُْم ...
و وسط الرأي يف األمة الوسط، بعيدا عــن كــّل االنحيــازات إّال يف حــوزة الوســط وحيازتهــا، إنهــا هــي 

  الوسط بكل معا� الوسط مه� اختلفت درجاتها وصالتها:
ًة َوَسطاً « يف التصور والعقيدة، بعيدا عــن غلــو التجــرد الروحــي، وحــ�ة الركســة  -عولة إلهيةكمج »أُمَّ

  املادية، معطية لكّل من الروح والجسد حقه دون أي إفراط أو تفريط.
و وسطا يف املشاعر واإلدراكات، دون تجّمد عىل حارضها لتغلــق عليهــا كــل منافــذ املعرفــة تجريبيــا 

، بل هي منطلقة عىل ضوء الهدي القرآ� والسنة املحمدية، قابلــة أماهيه، وال اتّباع أعمى لكل ناعق
  كل ما يوافق هديها املعصوم وعقلها املقسوم ورصاطها املرسوم.

ًة َوَسطاً « للترشــيع  -فقــط -للضــ�ئر واملشــاعر، وال تــدعمها -فقــط -يف تنسيق الحياة، فال تطلقها »أُمَّ
اىل  -فقط -ذيب، فال تكل الناس اىل سوط السلطان والوالتأديب، وإ�ا ترفع ض�ئرها بالتوجيه والته

  وحي الوجدان.
ًة َوَسطاً « يف العالقات الحيوية، التٔوّل الفرد فاملجتمع كهامش له خــادم، وال تلغــي شخصــية الفــرد  »أُمَّ

تأصيال للمجتمع، بل ه� عندها أصالن، كّل يخدم اآلخر، ترجيحا لكفة ميزان املجتمع ألنه مجموعة 
  أفراد.

ًة َوَسطاً « يف كل وسط ويف جميع األوساط، خارجة عن حدي اإلفراط والتفريط، فوسطا يف النهايــة  »أُمَّ
  تتمحورها كل األمم حيث تسدد البرشية بسلطتها املهدوية يف آخر الزمن.

فال تعني وسطا وسطا ب� األمم يف الواقع الزمني لألمم، حتى يتعلق بــه متعلــق ممــن ينكــر خا�يــة 

                                                                                                                                                         
 
���، و�� ا��� ��� ������ وا�� �� ����� ا���� ا������� �������، .�� آ��ت ��� او ���� ��� ��ه ا����� ����� �� ا���� �� ا�١

 ��� ���� ا�� ������ت ����� ���.
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  إلسالمية، انها الوسط ب� األمم، فقد تأ� أمم رسالية بعدها.األمة ا
تنفيان ذلك، حيث الوســطية بــ� الرســول والنــاس هــي غــ�  »لِتَكُونُوا ُشَهداَء ...«وكذلك  »كذلك«فان 

الوسطية ب� األمم، فتلك الوسطية تقتيض الخا�ية لهذه األمة، حيث الوسطية الزمنية ليســت فخــرا 
هنا ما يناسب تحويل القبلــة  »وسطا«نهم وسطا ب� الرسول والناس، فإ�ا يعني من وال مستلزمة لكو 

  كرشعة معتدلة، أو يناسب الشهادة عىل الناس وسطا ب� الرسول وب� الناس.
ف� من رشعة حولت فيها القبلة ك� حولت يف رشعة اإلسالم، وال أمة وسط ب� الرسول والناس، هــم 

  سول شهيد عليهم، اللهم إّال رشعة اإلسالم بأمتها.شهداء عىل الناس ك� الر 
فتلك الرشعة البعيدة عن كافة االنحيازات واالمتيــازات القبليــة والعنرصــية، هــي الوحيــدة بــ� كــل 

  رشائع الدين.
ك� أن تلك األمة الشهيدة عىل الناس هي الوحيدة ب� كل األمم الرسالية عىل مــدار الــزمن الرســايل، 

ات السابقة يوسع تلــك الوســطية، فإنهــا تلتــزم بصــبغة ّهللا دون الصــبغة اليهوديــة او والنظر إىل اآلي
النرصانية، وتلتزم يهدى ّهللا تصديقا بكل رساالت ّهللا وكل ما أنزل ّهللا دون التجمد عىل طائفية كتابية: 

  ).۱۳۵(»َحِنيفاً َو ما كاَن ِمَن الُْمْرشِكِ�َ َو قالُوا كُونُوا ُهوداً أَْو نَصارى تَْهتَُدوا قُْل بَْل ِملََّة إِبْراِهيَم «
و ك� هو وسط يف القبلة، الخصوص الكعبة وال خصوص القدس، بل ه� معا مه� كانت الكعبة هي 

  األصيلة الدائبة، وك� كانت قبلة لكافة املوحدين أحياء وأمواتا طول الزمن الرسايل.
ْن يَنَْقلُِب عَىل َعِقبَيِْه ... َو ما َجَعلْنَا الِْقبْلََة الَّتِي كُنَْت عَ    ۱۴۳لَيْها إِّال لِنَْعلََم َمْن يَتَِّبُع الرَُّسوَل ِممَّ

فيها بيان الحكمة الحكيمة لجعل القبلة االبتالئية السابقة، بلمحة أنها كانــت مٔوتــة  »َو ما َجَعلْنَا ...«
من جعل تلك القبلة، وعلّه � يسّمها تخفيضا آله و عليه هللا صىلملصلحة وقتية، وكأن ّهللا يعتذر فيها اىل الرسول  

لشأنها أمام الكعبة املباركة، وملحة يف ملحــات أن � يبتــدء اإلســالم بهــا عنــد بزوغــه، وإّال كــان الحــق 
الصحيح والفصيح ان يعرب عن القدس كقبلة وإن يف مرة يتيمة، وال نجد يف القرآن كلــه بيــت عبــادة 

َل بَيٍْت ُوِضَع لِلنّاِس «ملرشفة، تارة ك ومتجه للصلوة إّال الكعبة ا وطبعا ليس للسكن، فإ�ا للطواف  -»أَوَّ
ومن مثابته: املقبل، إقباال إليه حجا له، واستقباال  »َمثابًَة لِلنّاِس َو أَْمناً «وأخرى  -حوله والصالة تجاهه

ُجودِ  لِلطّائِِفَ� َو الْعاكِِف�َ «للصالة إليه، وثالثة ئور الخليل بتطه�ه  وهذه الثالثــة املعــربة  »َو الرُّكَّعِ السُّ
عن الصالة تعم الصالة فيه أم يف املســجد الحــرام، ثــم يف املعمــورة كلهــا، ومــن ثــم الكــون كلــه، أن 

  يستقبلوا البيت الطاهر عن قذارات خبيثة، وعن الرجس من األوثان.
ن لعكس فإنـّـه مرغــوب لكــل مــن إال يف ظرف التحول عن الكعبة اىل القدس دو  »لنعلم«و الموقع ل 

أسلم، والكب�ة إّال عىل الــذين هــدى ّهللا ليســت إال القــدس املتحــول إليهــا مــن الكعبــة، فهــذه مــن 
  اللمحات اللمعات كرصاحة أن القدس هي ثا� القبلت�.

َة الِْقبْلـَـ«هنا هي من العلم العالمة، ك� تشهد له وحدة املفعول وللعلم مفعــوالن اثنــان ف  »نعلم«و 
وهي القدس، جعلناها قبلة بديلة عن القبلة األصيلة، ردحــا مٔوتــا يف بدايــة العهــد  »الَّتِي كُنَْت َعلَيْها

() ىل ّهللا عليــه وآلــه  »َمْن يَتَّبُِع الرَُّسوَل «عالمة واقعية ظاهرة باهرة ل »ما َجَعلْنَا ... إِّال لِنَْعلََم ...«املد� 
ْن يَنَْقلُِب «وسلم) حقا    جاهليا.»َعىل َعِقبَيْهِ ِممَّ

فلقد كانت العرب تعظّم البيت الحرام عربيا جاهليا، وملّا آمن منهم من آمن وكانت قبلتهم إســالميا 
هي قبلة مجدهم القومي، وملّا يخلصوا ويتخلصوا عــن آرصة القوميــة، أراد ّهللا مــنهم أن يتجــردوا يف 
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ل تعلقــة بغــ� املــنهج اإلســالمي، فــابتالهم يف إسالميا، تخليصا حثيثا من كــ -ك� يف كل يشء -قبلتهم
كرســول  »لـِـنَْعلََم َمــْن يَتَِّبــُع الرَُّســوَل «أن يتحولــوا إىل القــدس  -وهم بــ� اليهــود -الفرتة األوىل املدنية

ْن يَنَْقلُِب َعىل َعِقبَيْهِ «الكعر�، اتباعا مجردا من كل إيحاء غ� إسالمي  رصاحا أم نفاقا عارمــا مــن  »ِممَّ
اء الذين � يدخل اإل�ــان يف قلــوبهم، أو ملـّـا، فــإن فيهــا رواســب مــن الجاهليــة الجهــالء، ليســوا هؤ 

ليستقبلوا قبلة اليهود، تارك� بيت مجــدهم القــومي القــديم! فإنــه اآلن عــىل أرشاف تأســيس دولــة 
ليبتلــوا إسالمية، ال تصلح لها إال أعواد وأعضاد وأع�د صالحة، خالصة عن كل نزعــة غــ� إســالمية، ف

الِْقبْلـَـَة الَّتـِـي كُنـْـَت »«َو إِْن كانـَـْت «بذلك البالء العظيم، ليعرف الغّث من السم� والخائن مــن األمــ� 
�ا اهتدوا بهدى ّهللا، بعيدين عن كل هوى إّال هوى ّهللا  »إِّال َعَىل الَِّذيَن َهَدى هللاُّ «ثقيلة  »لكب�ة»«َعلَيْها

»لم رجعوا فقالوا مرة هاهنا ومرة هاهناإن ناسا ممن أس«وهدى ّهللا، و
١.  

و هكذا تتجرد القلوب متخلصة من كــل رواســب الجاهليــة ووشــائجها، ومــن كــل ســ�تها القد�ــة 
اهلية وملّا تخلعها مه� ادعت ووص�تها، ومن كل رغائبها الدفينة، متعرية من كل رداء لبست يف الج

  خلعها، فتنفرد هذه القلوب لشعار اإلسالم وشعوره تاركة كّل شعور وشعار لغ� اإلسالم.
أن الكعبة املباركة هي بيت العرب املقدس، وّهللا يريد لها منهم ان  -وال تزال -إن العرب كانت تعترب

دون �يـّـز لقــوم، وال  »واًء الْعــاكُِف ِفيــِه َو الْبــادِ سَ  -مثابة للناس وقياما للناس«تكون بيت ّهللا املقدس 
  �ييز ب� عر� وأعجمي.

َل بَيـْـٍت ُوِضــَع لِلنـّـاِس «عــن  -وان مٔوتا -و مه� كان االنخالع الــذي رفــع قواعــده الخليــل وعظّمــه  »أَوَّ
  .»ّال َعَىل الَِّذيَن َهَدى ّهللاُ َو إِْن كانَْت لََكِب�ًَة إِ «لكنها عىل من � يهدي ّهللا  »كب�ة«مه� كان  -الجليل

: إذا فصلوات الذين صلّوا إىل الكعبة طيلة العهد امل� -القائلة -ثم ورّدا عىل غيلة السفهاء من الناس
أم وصلوات الذين صلوا إىل القدس باطلة حــ� حولــت القبلــة  -إذا كانت القبلة هي القدس -باطلة

ل من املسلم�: وددنا لو علمنا من مات منا قبل أن نرصف إىل قال رجا«عنه إىل الكعبة املباركة، وك� 
فأنزل ّهللا َو ما كاَن ّهللاُ لِيُِضــيَع إِ�ــانَُكْم إِنَّ ّهللاَ بِالنـّـاِس لـَـَرٔوٌف »القبلة كيف بصالتنا نحو بيت املقدس

  ۱۴۳َرِحيٌم. 
ة اإل�ان وعمود الدين، وأنها إ�انا، ألنها قاعد -كعبة أو قدسا -هنا تسمى الصالة نحو القبلة الرشعية

كانت بنزعة اإل�ان، فالذين صلوا نحو القدس تركا لبيت مجدهم القديم � يصلوا نحوه إّال إ�انا باّ� 
واحرتاما ألمر ّهللا، بل وصالتهم أقرب إىل ّهللا زلفى ممن صلوا من قبل ومن بعد إىل املســجد الحــرام، 

ــْن «مرهم باستقبالهم نحو القدس فكيف يضيع ّهللا إ�انهم وهو الذي أ  لـِـنَْعلََم َمــْن يَتَِّبــُع الرَُّســوَل ِممَّ
هي ثا� التأش�ات  »إِّال لِنَْعلَمَ «فهل إن عالمة اتباع الرسول ضائعة عند ّهللا؟! ... هنا »يَنَْقلُِب َعىل َعِقبَيْهِ 

كعبة املباركة، حيث العالمة هذه تحصل تأييدا لكون القبلة املكية هي ال »ما َوّالُهْم َعْن قِبْلَتِِهمُ «بعد 
يف بداية الفرتة املدنية، دون حاجة اىل هذه الطائلة املكية املزعومة بال طائلة: أربعة عرش سنة، فلــو 

لكان ذلك رادعا عن  -و� تكن فيه يهود ليزدادوا ابتالء بهم -أنهم أمروا يف العهد امل� باتجاه القدس
ئونــوا بكــل الجــواذب والتبشــ�ات، فكيــف كــان لهــم ان ئونــوا وهــم إسالمهم، وهم قوم لّد ليسوا ل
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يفاجئون يف بزوغ الدعوة برتك القبلة املكية، وما هو الداعي لتكون القبلة املكية هي القدس إّال صدا 
عن دخولهم يف دين ّهللا بداية الدعوة؟ ثم و� ينقل وال مرة يتيمة أن ج�عة من العرب امتنعوا عــن 

قبلته متخلفة عن الكعبة املباركــة، وال أنــه كــان يصــيل إىل القــدس يف مكــة متحــوال عــن  اإلسالم ألن
الكعبة! ... ولو كانت القبلة يف العهد امل� هي القدس لشملت قصتها الكتــب وتــواترت يف األلســن، 

  ونقلت اعرتاضات متواترة من عرب الحجاز عىل هذه القبلة!.
ممــن خالفــه باتبــاع آلـه و عليـه هللا صـىلراد ّهللا ان يب� متبع محمــد  ثم وإن هوى أهل مكة كان يف الكعبة فأ 

اليشبه حديث الحق، فإن مجال مخالفة الهوى يف رشعة  ١يأمر بهاآله و عليه هللا صىلالقبلة التي كرهها ومحمد  
ليس يف غضون الدعوة التي تتطلب لينة وجاذبية لهٔواء القــوم اللّــّد!،  -ذه الصورة القاسيةوبه -الحق

  والبداية بقبلة القدس هي من أعضل املشاكل صدا عن دخولهم يف دين ّهللا!.
ه هللا صـىلنعم قد يروى شطر قليل من العهدين لقبلــة القــدس أن صــلينا مــع رســول ّهللا   نحــو بيــت آلـه و علـي

وهــو وســط  ٢انية عرش شهرا ورصفت القبلة اىل الكعبة بعد دخوله اىل املدينة بشهرين ...املقدس �
  ب� األمرين، وفيه محنة ألهيل البلدين يف العهدين.

يــد ابــتالء لتحــول القبلــة إىل وأما القبلة املدنية يف بداية الهجرة فــالجّو اليهــودي فيهــا كــان يز -هذا
  القدس، فربزوا بارزين من الناجح� يف ذلك االمتحان العظيم كأعضاد للدولة الجديدة.

يف تحول القبلة، إال يف تحولها عن الكعبــة اىل القــدس، حيــث اتبــاع مــن اتبــع  »لنعلم«ثم المعنى ل 
باعه يف التحول اىل الكعبة بعد القدس فهــو رغبــة ليس عالمة اإل�ان إال هنا، وأما اتآلـه و عليه هللا صىلالرسول  

  املسلم� أجمع، وحتى أهل الكتاب الذين اسلموا فضال عن أهل الحرم!.
�ِء فَلَنَُولِّيَنََّك قِبْلًَة تَرْضاها فََولِّ َوْجَهَك َشطَْر الَْمْسِجِد الَْحرامِ  َو َحيُْث ما  قَْد نَرى تََقلَُّب َوْجِهَك ِيف السَّ

 بِغاِفٍل َعّ� فََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشطْرَُه َو إِنَّ الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتاَب لَيَْعلَُموَن أَنَُّه الَْحقُّ ِمْن َربِِّهْم َو َما هللاُّ  كُنْتُمْ 
  .۱۴۴يَْعَملُوَن 

األمــر يف الســ�ء، نظــرة آله و عليه هللا صىللقد بلغت محنة االمتحان يف قبلة القدس لحّد يتقلب وجه الرسول  
بتحول القبلة املمتحن بها إىل القبلة األصيلة التي يرضاها، فمه� يرىض كلــ� يرضــاها ّهللا مــن قبلــة، 
ولكن الكعبة املباركة هي أّول بيــت وضــع للنــاس مباركــا وهــدى للعــامل�. فيــه آيــات بينــات مقــام 

أمــد االبــتالء بقبلــة إبراهيم، وهي مثابة للناس وقيام، فهذه جهة من رضاه بها، وأخــرى هــي انتهــاء 
التعنــي إّال »ترضــاها«القدس، وثالثة ان اليهود يحتجــون عليــه وعــىل املســلم� بهــذه القبلــة، إذا ف 
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) ك� وال تعني سخطه لقبلة القدس، فإ�ــا هــو ۳۰: ۷۶( »َو ما تَشأوَن إِّال أَْن يَشاَء هللاُّ «مرضات ّهللا، إذ 
، زعزعة يف إ�انهم، وزحزحة عن إيقانهم وكــ� قــال سخط الستمرارية الحجة اليهودية عىل املسلم�

ٌة إِالَّ الَِّذيَن ظَلَُموا ِمنُْهْم ... ثم  تلمح أنه مــا »التقليب«دون  »التقلب«ّهللا: لِئَّال يَُكوَن لِلنّاِس َعلَيُْكْم ُحجَّ
سالية األخ�ة، كان يقلّب وجهه، وإ�ا يتقلب وجهه أتوماتيكيّا يف الس�ء ك� كانت تقتضيه الحالة الر 

�ءِ «الناظرة للقبلة األصيلة ... ثم  هي ثالثة التأش�ات لكون القبلة املكية  »قَْد نَرى تََقلَُّب َوْجِهَك ِيف السَّ
يحبها منذ عرف نفسه ومنذ أرســل، فهــل كــان يتقلــب آلـه و عليه هللا صىلهي الكعبة املباركة، إذ كان الرسول  

 إضافة اىل ردح من املــد�: أربعــة عرشــ ســنة؟ وصــيغته الصــالحة وجهه يف الس�ء طيلة العهد امل�
الّالمــح إىل مــرة يتيمــة جديــدة  »تََقلُّــَب َوْجِهــَك «تدليال عىل التكرار واالســتمرار، دون »تقلبات وجهك«

ف، فيها أن االمتحان حاصل، وأمر التحويل اىل املسجد الحرام عىل األرشاآله و عليه هللا صىلجادّة، عرف الرسول  
ولكنه � يتفوه بدعائه واستدعائه لذلك التحول، فإ�ا إشارة االنتظار بتقلب وجهــه يف ســ�ء الــوحي 

هي الكعبة املباركة »قَْد نَرى ... فَلَنَُولِّيَنََّك قِبْلًَة تَرْضاها«نظرة نزول رسول الوحي حامال تحويل لقبلة ... 
فََولِّ َوْجَهَك َشطَْر الَْمْسِجِد الَْحراِم َو َحيُْث «قبلة القدس التي أنا أرضاها، بعد الفرتة االبتالئية املدنية ل

  .»ما كُنْتُْم فََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشطْرَهُ 
كل ذلك ييش بتلك الرغبة القوية الرقيبة الظروف املٔوتية لتحول القبلة بعــد مــا كــ� حجــاج اليهــود 

الفرتة الخط�ة، وســيلة للتمويــه والتضــليل  ولجاجهم، إذ وجدوا يف اتجاه املسلم� اىل قبلتهم يف تلك
بخا�ة البلية، أصبح يقلب وجهه يف الســ�ء، آلـه و عليه هللا صىلوملا أحسن الرسول   -والبلبلة والتجديل، فأخ�ا

ر ليس يف وقتــه، فأجابــه ربــه حرمة ألمر ربه عىل إمره، وتحرجا من اقرتاح مبكّ  ١دون أن يرصح بدعاء
ولقد أمر بتلك التولية وهو يصــيل يف املســجد املســمى  »...٢فَلَنَُولِّيَنََّك قِبْلًَة تَرْضاها «فور تقلب وجهه 
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كــأمر يختصــه »َشــطَْر الَْمْســِجِد الَْحــرامِ «عن القبلة املٔوتــة االبتالئيــة  »فََولِّ َوْجَهَك «. »القبلت�«لذلك ب 
َو َحيـْـُث مــا كُنـْـتُْم فََولُّــوا ُوُجــوَهُكْم «تعظي� لساحته، ثم أمر يعم املسلم� كافة: ترشيفا لس�حته و 

للنائ�، أم وللقريب� إىل املســجد الحــرام، أم  -فقط -ف� هو الشطر القبلة هنا، وهل هو قبلة »َشطْرَهُ 
  والكائن� فيه أمام الكعبة املباركة؟.

وجهته، وهــو بعــده، ويجمعهــ� جانــب  ١و نحو اليشءهو نصف اليشء ووسطه، وه -لغويا -الشطر
اليشء إما بجنبه داخليا وهو نصفه، أم خارجيا وهو نحوه بعيدا عنه. فهل هو بعد: البعض؟ و� تأت 

بعض املسجد الحرام، فرتاه أّي بعض هو؟ أهو أي بعض منه؟ وتعبــ�ه  -إذا -واملعنى يف اللغة كبعض!
يعني  »َشطَْر الَْمْسِجِد الَْحرامِ «دون شطره، أم شطرا من املسجد الحرام، فان  »الَْمْسِجِد الَْحرامِ «الصحيح 

أن يســتقبل كــل  شطرا خاصا منه!، ثم الشطر العام هو طبيعة الحال ملستقبله، إذ ال�كــن ألي أحــد
  املسجد الحرام!.

وهي أصل  »الكعبة«شطر املسجد الحرام دون  -إذا -أم هو شطر خاص وال أخص من الكعبة؟ فل� ذا
  القبلة! ثم وع� الكعبة ال�كن أن تكون هي القبلة للنا�!.

نصــفه النفســه حيــث تعنــي أي  -إذا -أم هو نصف املسجد الحرام؟ فهل هو أّي نصف منه؟ فل� ذا
ثم وكيف يويل وجهه نصــفه؟ وال يــوّىل إّال  »شطرا من املسجد الحرام«نصف منه ثم وتعب�ه الصحيح 

جزءه قدر الوجه لو أمكن! ثم اليتمكن البعيد أن يويل وجهه النصفه وال بعضه! ... أم هــو منتصــفه 
ونفــس  دون منتصــف املســجد الحــرام، ثــم»الكعبــة«وهو غ� النصف! ثم صالح التعب� عنه »الكعبة«

  الكعبة ال�كن أن تكون قبلة النائ�!.
أم هو نحوه وجانبه؟ وذلك هو الصحيح، وتعب�ه ذلك الفصيح! فليس بإمكان النا� أن يويل وجهه إّال 

  .»ب� املرشق واملغرب قبلة«نحوه حيث يسع ب� املرشق واملغرب وك� يف األثر املستفيض 
يعنــي  »َو ِمْن َحيُْث َخَرْجــَت «خارج مكة، والسند  -وبأحرى -أم يعني خارج الحرم، »َحيُْث ما كُنْتُمْ «و 

وقد يظّن ان  آله و عليه هللا صىلتكرارا، حيث األول خطاب لخصوص الرسول  »َحيُْث ما كُنْتُْم ...«من مكة، وليس 
 َشــطَْر الَْمْســِجدِ «التــدل عــىل ان القبلــة هــي  »فــول«حكمه يخصه، والثا� يعم عامة املســلم�، ثــم 

 -وهو مــا يواجــه أو يواجــه -ترصيحة لشمولية الجهات، ثم الوجه»َحيُْث ما كُنْتُمْ «أين� كانوا و»الَْحرامِ 
بــ� «هو بأقل تقديره ثلث الدائرة، فالوجه املوّىل وشطر املسجد الحــرام املــوىل إليــه، هــ� يصــّدقان 

ِ الَْمْرشُِق َو الَْمغْ «والكل مصّدق ب  »املرشق واملغرب قبلة   .»رُِب فَأَيْنَ� تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجُه هللاِّ ِ�ّ
ثم الوجه هنا اليخص خصوص الوجه، بل وكل مقاديم البدن، فلتوّجه كلها نحو املسجد الحرام، فــان 
للوجه وجوها حسب املوّىل إياه، فوجه القرائة هو البرص، ووجه الوضوء هو كل الوجه، ووجه االتجاه 

وه البدن، اللهم إّال اليد فإنهــا الوجــه لهــا، أم الوجــه لتوجيــه وجههــا لجهة سفرا أو صالة هو كل وج
  املسجد الحرام.

و ليست هذه التوسعة إّال رعاية للسعة يف االتجــاه نحــو الكعبــة املباركــة، فــاملتمكن الســتقبال عــ� 
الكعبة يستقبلها، ثم املتمكن الستقبال املسجد الحرام يســتقبله، ومــن ثــم اســتقبال شــطر املســجد 
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الحرام، املحّدد �ا ب� املرشق واملغرب باتجاه الجنوب من كل أنحاء الكــرة األرضــية، كــ� وأن الكــرة 
  لسكان سائر الكرات!. »َشطَْر الَْمْسِجِد الَْحرامِ «األرضية ككل هي 

و هذه طبيعة الحال يف زاوية االتجاه اىل قبلة وسواها، فكلــ� ابتعــد مكــان االتجــاه عنهــا انفرجــت 
وهي الزاوية املنفرجة حســب انفــراج املســتقبل »ما ب� املرشق واملغرب قبلة«لحّد يصدق أن  زاويتها

  بعدا عن القبلة.
وهو ناحيته وجهته، ليس له حّد خاص، بل هو حسب بعد الجهة يتشطر  »َشطَْر الَْمْسِجِد الَْحرامِ «ف 

ذلــك حســب امكانيــة االتجــاه  أك�، ك� يف قربها تنقلب منفرجة الزاوية اىل قا�ــة واىل حــادة، وكــل
كالعادة املستمرة، مه� هندست واجهة القبلة يف عرص العلم �ا يقرب شطر املســجد الحــرام، إّال أن 

  رعاية الجهة املهندسة ثابتة رشط أّال يكون عرس أو حرج.
هو و من لطيف أمر السعة يف القبلة إضافة سعة الوجه للمستقبل اىل سعة املواجهة للقبلة، فالوجه 

ثلث الدائرة، وشطر املسجد الحرام هو الجهة التي فيها املسجد الحرام، فاالتجاه بجزء من الوجــه يف 
) درجة، نحو املسجد الحرام كل� صدق عليه زاوية االتجاه، ذلك هــو فــرض النــا�، ۶۰زاوية قدرها (

هــي قرابــة تســع� يعنــي جهــة الجنــوب و  »ما ب� املرشق واملغرب قبلة«والنتيجة ك� يف املستفيضة 
  درجة، خارجا عن نقطة الرشق والغرب، ما صدق أنه جهة الجنوب.

  ).۱۴۴َو إِنَّ الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتاَب لَيَْعلَُموَن أَنَُّه الَْحقُّ ِمْن َربِِّهْم َو َما ّهللاُ بِغاِفٍل َعّ� يَْعَملُوَن (
كقبلة، وبأحرى الكعبة املباركة كقلب القبلة، أم وهو الرســول   »َشطَْر الَْمْسِجِد الَْحرامِ «علّه  »أَنَُّه الَْحقُّ «

لسابق ذكره، إذا فقبلته حّق ضمن رسالته، أم ه� معنيان عىل البــدل واألصــل هــو الرســول  آلـه و عليه هللا صىل
ء ، وتراهم كيف يعلمون أنه الحق من ربهم؟ قد تعني أن السنة الكتابيــة هــي النســخ ابــتال آله و عليه هللا صىل

وتدريبا، فك� أن سائر كتابات الس�ء فيها نسخ ما قل أو ك�، فلــيكن كــذلك القــرآن!، أم إن معرفــة 
البيــت  -مــن ضــمنه -كتابات الوحي تحمل عىل تصديق القرآن كواحد منهــا ألقــل تقــدير، فليصــّدق

  كقبلة!.
ة أم وأممية إّال شطرات أم وألن يف هذه الكتابات تأش�ات أم ترصيحات بالكعبة املباركة كقبلة إسالمي

  يف تاريخ الرساالت.
بيتــي « »� بيتي بيت تفيال ييقارء لخال هــاعميم«) حسب األصل العربا�: ۸: ۵۶و منها ما يف (أشعياء 

  .»بيت صالة يدعى لجميع الشعوب
  صيغة خاصة للكعبة املباركة، و� تستعمل بهذا اإلختصاص إّال فيها. »بيتي«مع العلم ان 

تابِعٍ قِبْلََة أَتَيَْت الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتاَب بُِكلِّ آيٍَة ما تَِبُعوا قِبْلَتََك َو ما أَنَْت بِتابِع ِبْلَتَهُْم َو ما بَْعُضهُْم بَِو لَِنئْ 
  ).۱۴۵بَْعٍض َو لَِنئِ اتَّبَْعَت أَْهواَءُهْم ِمْن بَْعِد ما جاَءَك ِمَن الِْعلِْم إِنََّك إِذاً لَِمَن الظّالِِمَ�(

تعم كافة اهل الكتــاب يف الرســاالت الكتابيــة عــىل مــدار الــزمن، فاالنحيــازات  »الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتاَب «
والعنرصية اإلرسائيلية بوجه خاص، ثم الطائفيــة الكتابيــة يف  -إّال من آمن -من جهة -ككّل  -الكتابية

وان أتيتهم بكل آية  -إّال قليال منهم -كالرسالة اإلرسائيلية بوجع عام، ه� من املوانع ألن يتبعوا قبلت
سنادا إىل حجة الوحي الصارم، وقبلة القدس املٔوتة � تكــن متبوعــة »َو ما أَنَْت بِتابِعٍ قِبْلَتَُهمْ «بينة، ثم 

وليعلم أهل الكتاب انك لست جامدا عىل قبلة عنرصية أم طائفية  »لنعلم ...«لك كقبلة يهودية، وا�ا 
مــن الحــال حتــى آخــر زمــن  -فضال عن سواه -تنفي هذه التبعية بأمر ّهللا  »بِعٍ قِبْلَتَُهمْ ما أَنَْت بِتا«ف 



 256

التنسخ، قطعا آلمال أهل الكتاب، وصدا ع� يخلــد بخلــد  -بعد -التكليف، فهي عبارة أخرى عن انها
  من التحول اىل قبلة القدس تقريبا ألهلها اىل اإلسالم.آله و عليه هللا صىلالرسول  

إتباعه لها ملجرد هــوى أهلهــا، فانــه اتبــاع ألمــر ّهللا يف  -ع� سلف من قبلة القدس -ك� نفتذلك! و 
َو مــا أَنـْـَت «ســلبا بــاطال »ما تَِبُعوا قِبْلَتـَـَك «مصلحة وقتية، ثم هنا مقابلة ب� حق القبلة وباطلها، فهم 

  سلبا حقا. »بِتابِعٍ قِبْلَتَُهمْ 
� القدس واملرشــق، فاتبــاع كــّل رفــض آللخــر، فليــرتك اتبــاع ثم وكيف باإلمكان اتباع قبلتهم وهي ب

  إىل اتباع هدى ّهللا. -املستحيل تحقيقها -األهواء املختلفة
فالبعض اليهود مستقبلون القدس عىل طول الخط دون تحول اىل  »َو ما بَْعُضُهْم بِتابِعٍ قِبْلََة بَْعٍض «ثم 

ان  -بعــد -ون تحول اىل القدس، أ فأنت تهــوىرشق املسيحي، والبعض املسيحي مستقبلون الرشق د
  تتبع أهواءهم يف اتباع قبلتهم لفرتة أخرى حتى يتبعوا قبلتك؟.

إذ  »مــا أَنـْـَت بِتــابِعٍ قِبْلَــتَُهمْ «فحتى ولو اتبع بعضهم قبلة بعض، وأصبحت القبلة الكتابية واحدة، ف 
  قيض أمر التحويل �ييزا ألهل الحق عن غ� أهله.

لنصارى عىل وحــدتهم يف تكــذيبك هــم مختلفــون يف قبلــتهم، فكيــف يرجــون أن تتبــع ثم اليهود وا
  قبلتهم؟!.

إِنَّــَك إِذاً لَِمــَن «يف أّي مــن الطقــوس الكتابيــة  »َو لَِنئِ اتَّبَْعَت أَْهواَءُهْم ِمْن بَْعِد ما جــاَءَك ِمــَن الِْعلـْـمِ «
  يف استقبال القبلت�. بحق الرشعة اإللهية، بعد ما كنت من العادل� »الظّالِِم�َ 

التحول اىل قبلة القــدس فــرتة أخــرى رغبــة يف  -بعنوان ثان -تلمح أن الرسول كان يودّ  »و لنئ ...«هنا 
التعني انه اليرىض القدس، وإ�ا هو لو خّيل ونفسه كان »قِبْلًَة تَرْضاها«�يّل اليهود إىل اإلسالم، إذا ف 

هنــا هــم  »الَِّذيَن أُوتـُـوا الِْكتــاَب «يحب ما أحبه ّهللا ثم  -ليةكضابطة رسا -يرّجح الكعبة املباركة، وهو
َو َجَحُدوا بِها َو اْستَيَْقنَتْها أَنُْفُســهُْم ظُلْــ�ً َو «العارفون �ا يف الكتاب من حق هذه الرسالة األخ�ة، ثم 

ا ل�ء الكتاب، فالذي الوعوامهم املشتبهون باتباعهم إّال الصامدون يف تقليدهم األعمى، وال كل ع»ُعلُو�
زاُغــوا أَزاَغ «يجحد بالحق وهو عىل علم به بأدلته، ليس ليتحول عن نكرانه له بأدلته، فهو من الذين 

  امتناعا التباع هذه القبلة باختيار. »ّهللاُ قُلُوبَهُمْ 
يعلمونــه حقــا، تشديد عىل العل�ء يف مسئولية الحفاظ عىل مــا  »ِمْن بَْعِد ما جاَءَك ِمَن الِْعلْمِ «و هنا 

وتنديد بهم إن تركوها كأنهم اليعلمون، فاإلقدام عىل أمر جهال هو أقل مسئولية مــن اإلقــدام عليــه 
وَن الَْحقَّ َو بتخلف عل�. الَِّذيَن آتَيْناُهُم الِْكتاَب يَْعرِفُونَُه كَ� يَْعرِفُوَن أَبْناَءُهْم َو إِنَّ فَِريقاً ِمنُْهْم لَيَْكتُمُ 

  ).۱۴۶وَن(ُهْم يَْعلَمُ 
  إيتاء الكتاب هنا هو اإليتاء معرفيا، دون مجرد االنتساب انه كتا� وال يعلم الكتاب إّال أما�.

ه هللا صـىلدليل أن الرســول   »آتَيْناُهُم الِْكتاَب «بعد  »يعرفونه«و  معــروف لــديهم يف الكتــاب كمعرفــة  آلـه و علـي
 -إذا -جع اليه دون القرآن، فان تعبــ�ه الصــحيححيث الضم� را -وهي قمة املعرفة املعروفة -األبناء

  ك� يعرفون كتابهم، ك� ونجد نفس اآلية يف األنعام بنفس املعنى ونفس السند:
وا أَنُْفَسُهْم فَهُْم ال ئُوِمنُ «   ).۲۰( »ونَ الَِّذيَن آتَيْناُهُم الِْكتاَب يَْعرِفُونَُه كَ� يَْعرِفُوَن أَبْناَءُهُم الَِّذيَن َخِرسُ
؟ ألن كال من األبوين يعرف ما ولده دو�ا اســتثناء، وقــد »أمهاتهم -أو -آباءهم«دون  »أبناءهم«ملاذا  و

اليعرف الولد من ولّده، إذ ولــد بعــد موتــه أم مــات يف صــغره، إذا فــأعرف التعريــف بهــذا الرســول  
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  .»كَ� يَْعرِفُوَن أَبْناَءُهمْ «يف معرفة أهل الكتاب هو  آله و عليه هللا صىل
و يا له من معرفة نظرية �واصفة كتابية، تشبه معرفة حســية يف قمتهــا، وهــم لــه منكــرون، مــٔوّل� 
اسمه املذكور يف كتبهم تارة بغ� اسمه وصفا أو فعال، ومسقط� له عن الــرتج�ت أخــرى، ونــاظرين 

وهــو مــذكور  محمدا غ�ه ثالثة دون حجة عليه إّال أنه غ� إرسائييل، وقد جاء �ــا التهــوى أنفســهم،
  باسمه ورسمه ومولده ونسبه وحسبه ولكن الحياة ملن تنادي.
واضحة، � تأت �عرفة له ك� آله و عليه هللا صىلو جوابا عن سٔول: مه� بلغت البشارات الكتابية بحق الرسول  

  يعرف األبناء، فان هذه حسية الريب فيها، وتلك باالسم واملواصفة وقد تعرتضها ريبة؟
م� يدل عىل معرفــة الحقــة بعــد ظهــوره بآيــات صــدقة فإنهــا كافيــة  »عرفوه«دون  »عرفونهي«نقول: 

لتصديقه رسوال مه� � تكن هناك معرفة سابقة، وح� تجتمعان ألهل الكتاب يف مثلــث: البشــارات 
دون يعرفونه ك� يعرفون أبناءهم  -إذا -بينات رسالته، فهم -م�ثلة الوحي الكتا� يف قرآنه -الكتابية

أنــه الحــق وأنهــم  »َو ُهْم يَْعلَُمــونَ «الناصع الّالمع  »َو إِنَّ فَِريقاً ِمنُْهْم لَيَْكتُُموَن الَْحقَّ «أية ريبة وشبهة 
  كا�وه.

): (بائوا �ي هفقوداه بائوا �ي هشــلون يــدعو ۷و قد جاء يف األصل العربا� من كتاب هوشع اآلية (
  :-»ح عىل رب عونحا ورباه مسط�هييرسائل إويل هنا� مشوكاع إيش هارو 

تأ� أيام التمييز، تأ� أيام الجزاء سيعلم إرسائيل أن النبي السفيه ورجل الروح مجنــون لكــ�ة إ�ــك «
! وقد جاءت يف ترجمة أخرى »َو يَُقولُوَن إِنَُّه َلَ◌مْجنُوٌن َو ما ُهَو إِّال ِذكٌْر لِلْعالَِم�َ «أجل  -»وشدة الحنق

 »ئيل يعلمون ويعرفون ان النبي األمي املرصوع صاحب روح الهامي وصــاحب الــوحيبنو إرسا«عنها: 
إن القصد من النبي األمي هنا هو محمد بن عبــد ّهللا  »عصحييم«وقد قال ر� حييم ويطال يف كتابه 
  الذي بعث يف زمن عبد ّهللا السالم.

لقد عرفته حــ� رأيتــه كــ� أعــرف «و يا لعبد ّهللا السالم من سالم ح� يجيب السائل عن هذه اآلية: 
»ابني إذ رأيته مع الصبيان وأنا أشد معرفة �حمد مني بابني ...

يعرفون محمدا والوالية «. أجل وهم ١
»يف التوراة واإلنجيل ك� يعرفون أبناءهم يف منازلهم

٢.  

                                                        
ا��ج ا������ �� ���� ا���ي ا����� �� ا����� �� ا�� ���س ��ل: ��� ��م ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ��  - ١٤٧: ١.ا��ر ا�����ر ١

ْ�ِ��ُ��َُ� �َ�� �َْ�ِ��ُ�َن ا�ْ���َءُ�ْ� ���� ��  و��� ا������ ��ل ��� �� ا����ب ���� ا��ّ� �� ���م �� ا��ل ا��ّ� ��� ���� ا��ِ��َ� آ�َْ���ُ�ُ� ا�ِْ���َب �َ

 ��� ا��ّ� ��ه ا������؟ ���ل ��� ا��ّ� �� ���م �� ���: ... ���ل ��� ��� ذ��؟ ��ل: ا�� ر��ل ا��ّ� �� �� ا��ّ� و�� ���� ا��ّ� ��

 ي �� ���� ا����ء، ���ل �� ���: و��� ا��ّ� �� ا�� ���م.������ و�� ادر

�� و ��� ا��ج ا����ا�� �� ����ن ا���ر�� ��ل: ���� أ���� ا���� ����� �� ا�����ن ����� ا�� ا����ب ��ل ا��ّ� �����: �َْ�ِ��ُ��َُ� �َ 

 ا���ب �� �����ت �� ذ�� ���� ��ورة ��� ����� ���� ا����ة.َ�ْ�ِ��ُ�َن ا��ْ��َءُ�ْ� �����ا �����ن: ��ا ز��ن ��� �� أ�� ���ج �� ارض 

 
�ب �ـ��� ���ـ� و��ـ� ��ـ�ل: ���ـ� أ�ـ� ا��ـ��م ���ـ��� ا��ل ا����� �ـ� ا��ٔ�ـ�� �ـ� ����ـ� �ـ� ا��ـ� ا��ـ����   ١٣٨: ١.��ر ا������ ٢

ْ���ُ�ُ� ... وان ���� ���� ������ن ا��� و�� �����ن. ا�َْ��� ِ�ْ�  َر��َ� أ�ـ� ا����ٔ�� ��� ا����د وا����رى ���ل ا��ّ� �� و�� ا��ِ��َ� آ�َ

ٓ  ا����م ����ا����ل إ���� �َ�� �َُ���َ�� ِ�َ� ا�ُْ�ْ�َ�ِ��َ� و��� �� ����� ا���� �� أ�� ��� ا��ّ�   �� �� ا����د وا����رى ���ل ��ل: ���� ��ه ا��

ُ� ���� ر�ـ�ل ا��ّـ� �َ�ـ� َ�ْ�ِ��ُـ�َن ا�ْ��ـ�َءُ�ْ� �ـ�ٔن ا��ّـ� �ـ� و �ـ� �ـ� ا�ـ�ل ��ـ��� �ـ� ا��ـ�راة ا��ّ� ���رك و����� ا��ِ��َ� آ�َْ���ُ�ُ� ا�ِْ���َب َ�ْ�ِ��ُ��َ

ٌ� َرُ��ُل ا��ِّ� َو ا��ِ��َ� َ�َ�ُ� وا�ٕ����� وا����ر ��� ���� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��� و��� أ����� و����� و���� ��� و�� ���� ����� ُ�َ���
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  ).۱۴۷نَنَّ ِمَن الُْمْمَرتِيَن (الَْحقُّ ِمْن َربَِّك فَال تَُكو 
كان مــن املمــرتين يف الحــق  -وعوذا با�ّ  -آلـه و عليه هللا صىليعني ان الرسول   -كأمثاله -و ليس ذلك الخطاب

  من ربه، فإ�ا ذلك له تثبيت، وللممرتين من أهل الكتاب تتبيب، ولكّل دعاية ضالة �ويت وتفويت.
من « بالقرآن الحكيم الذي هو كل الحق، املحلّق عىل كل حق، إنه الحق الرسايل »من ربك«كله  »الحق«

فيه، وذلك إيحاء صارم اىل من وراءه من املسلم� تثبيتا، واىل  »فَال تَُكونَنَّ ِمَن الُْمْمَرتِينَ «السواه  »ربك
وأنهــم  الناكرين من أهل الكتاب تتبيبا، ثم ومتعلّق االمرتاء ليس يختص بأصل رسالته، أم وقبلته، بل

فـَـال تَُكــونَنَّ ِمــَن «يكتمون الحق وهم يعلمون، إذ كانوا يرتابون فيه كأنهم اليعلمون، أم هم شــاكون 
  أنهم يعرفونك ك� يعرفون أبناءهم، وأنهم يكتمون حقك وهم يعلمون. »الُْمْمَرتِينَ 

اْستَِبُقوا الَْخْ�اِت أَيَْن ما تَُكونُ  ٍء قَِديٌر لُِكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولِّيها فَ وا يَأِْت بُِكُم ّهللاُ َجِميعاً إِنَّ ّهللاَ َعىل كُلِّ َيشْ
)۱۴۸.(  

مــن  »و لكّل «هنا محتمالت حسب عديد االحت�الت أفضلها جمعها ما � تطارد أدب اللفظ واملعنى: 
  �.من الثالث اآلخرين، او اآلخرين، أم املسلم»لكّل «أم  -الناس: ملحدين ومرشك� وكتابي� ومسلم�

  قلبية أو قالبية، فالثانية هي القبلة لدعاء وصالة، واألوىل هي لكل الحاالت والّصالت. »وجهة«
صاحب الوجهة مويل نفسه أياها، وهذه ستة عرش وجهــا يف الوجهــة  »هو«أياها، أم  »موليها«ّهللا  »هو«

األصــل يف معــارك ) احــت�ال، و ۶۴املوالة، ترضب يف استباق الخ�ات مادة ومــدة وعــدة وعــدة فهــي (
يف كل املجاالت، فمه� كانت وجهة امللحدين املادي� هي »الوجهات واالتجاهات هَواْستَِبُقوا الَْخْ�اِت 

هي اآللهة املختلفة املختلقة، ووجهة الكتــاب� قبلــة هــي  -كذلك -املادة قلبا وقالبا، ووجهة املرشك�
ّهللا، ووجهة املسلم� كقبلــة قدســا لفــرتة  القدس واملرشق، وروحية هي مختلف اتجاهاتهم يف رشعة

وكعبة عىل طول الخط، ويف كّل جهــات حســب مختلــف الواجهــات يف املعمــورة وســواها، والوجهــة 
صــاحبها »هــو«تكوينــا وترشــيعا، و»موليهــا«ّهللا  »هــو«الروحية حسب مختلف املذاهب واالجتهــادات 

) يف ذلــك ۲۱: ۵۷(»سابُِقوا إِىل َمْغِفرٍَة ِمْن َربُِّكــْم ...«و»ْ�اِت اختيارا دو�ا اضطرار ...َ اْستَِبُقوا الْخَ »موليها«
هــي التــي يولّيهــا ّهللا إيــاكم دون  »الخــ�ات«املرسح الواسع الحافل �ختلف الوجهات والواجهــات، و

سواه، فاجعلوا الحياة ميدان سباق يف الخ�ات كلها، يف كل وجهة واتجاهة قلبية وقالبية، اســتباقا يف 
دها ومددها وعددها وعددها، فإن استباق الخ�ات واملسارعة فيها هي بعدها كأصــل أصــيل يف موا

ئُوِمنـُـوَن بِــاّ�ِ َو الْيـَـْوِم اآلِْخــِر َو يـَـأُْمُروَن بـِـالَْمْعرُوِف َو يَنَْهــْوَن َعــِن الُْمنَْكــِر َو «الحياة، فرضا أو نــديا: 
(إِنَّ الَِّذيَن ُهْم ِمْن َخْشيَِة َربِِّهْم ُمْشــِفُقوَن. َو  -)۱۱۴: ۳( »الّصالِِح�َ  يُسارُِعوَن ِيف الَْخْ�اِت َو أُولِئَك ِمنَ 

ـكُوَن. َو الَّــِذيَن ئُوتـُـوَن مــا آتـَـْوا وَ   قُلُــوبُُهْم الَِّذيَن ُهْم بآياِت َربِِّهْم ئُوِمنُوَن. َو الَِّذيَن ُهْم بَِربِِّهْم ال يُْرشِـ
ْم راِجُعوَن. أُولِئَك يُسارُِعوَن ِيف الَْخْ�اِت َو ُهــْم لَهــا ســابُِقوَن. َو ال نَُكلِّــُف نَْفســاً إِّال َوِجلٌَة أَنَّهُْم إِىل َربِّهِ 

  ).۶۲: ۲۳(»ُوْسَعها ...

                                                                                                                                                         
ْ�َ�ُ��َن �َْ�ً�� ِ�َ� ا��ِّ� َو رِْ��ا��ً ِ�����ُ  �اً َ� ُ��ِد ذ�َِ� َ��َ�ُُ�ْ� ِ�� ا�ِ�ّ�اُء َ��َ� ا�ُْ�ّ��رِ ُرَ���ُء َ�ْ�َ�ُ�ْ� �َ�اُ�ْ� ُر����ً ُ��� ْ� ِ�� ُوُ��ِ�ِ�ْ� ِ�ْ� ا��َِ� ا���

�ِْ��ِ� ���ه ��� ر��ل ا��ّ� (��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و���) �� ا���راة وا�ٕ����� و��� أ�����، ���� �ا���  ��� ا��ّـ� �ـ� ْ�راِة َو َ��َ�ُُ�ْ� ِ�� اْ�ٕ�ِ

 و�� ���� أ�� ا����ب ��� ��ل �� ����� �َ�َّ�� ��َءُ�ْ� �� َ�َ��ُ�ا �ََ�ُ�وا �ِِ�.
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إن استباق الخ�ات واملسارعة فيها أصــل حيــوي تحلــق عــىل كافــة النشــاطات الصــالحة للصــالح�، 
هــا مــا اســتطاعوا، ومــن أفضــل الخــ�ات الصــالة، يتسابقون يف الخ�ات ما اســتطاعوا، ويســارعون في

واستباقها يعم ظاهرها وباطنها وقبلتها ك� هو مولّيها، وزمانها ومكانها ك� أمر ّهللا، مجردة عن كافة 
  الصالت إّال باّ�، وعن كافة النزعات إّال نزعة ّهللا، وعن كافة الوجوه إّال وجه ّهللا.

عن االنشغال �ا يبثّه أهل الكتاب وسواهم من دسائس وفــ� يف  ذلك! ومن ثم يرصف ّهللا املسلم�
  أقاويل وأفاعيل، يرصفهم إىل استباق الخ�ات حيث مص� الكل إىل ّهللا:

  مكانا ومكانة ومكنة وفعلية وفاعلية، ويف أية اتجاهه خ�ة أو رشيرة. »أَيْنَ� تَُكونُوا«
  »َ◌أِْت بِكُُم ّهللاُ َجِميعاً 
مع كل أع�لكم واتجاهاتكم ليوم الحساب، واليعزب عنه  »جميعا«ليوم الجمع، ومع بعضكم البعض 

ٍء قَِديرٌ  حرشــ  »أِْت بُِكــُم ّهللاُ َجِميعــاً  ومن مجاالت خاصة َل »منكم ومن أع�لكم يشِءنَّ ّهللاَ َعىل كُلِّ َيشْ
السالم عليهمأصحاب ألوية القائم املهدي من آل محمد  

وهو من تأويل اآلية، فإن تنزيلها هو الحرش العام  ١
  ليوم القيام، ومن تأويلها هو الحرش الخاص، وال ينبئك مثل خب�.

لَْحراِم َو إِنَُّه لَ�لَْحــقُّ ِمــْن َربِّــَك َو َمــا ّهللاُ بِغاِفــٍل َعــّ� َو ِمْن َحيُْث َخَرْجَت فََولِّ َوْجَهَك َشطَْر الَْمْسِجِد ا
  ).۱۴۹تَْعَملُوَن (

) (ِمْن قَْريَتَِك ۵: ۸( »كَ� أَْخرََجَك َربَُّك ِمْن بَيْتَِك ...«خروجه عن مكة  -ألقل تقدير -هو »َحيُْث َخرَْجَت «
البيت قبلــة ألهــل «وجه عن الحرم، فقد يصدق الخرب: )، وألك� تقدير هو خر ۱۳: ۴۷( »الَّتِي أَْخرََجتَْك 

»املسجد واملسجد قبلة ألهل الحرم والحرم قبلة للناس جميعا
فان الحرم هو شــطر املســجد الحــرام  ٢

  للخارج عنه، والضابطة امكانية استقبال القبلة دون عرس وال حرج.
ْجَت فََولِّ َوْجَهَك َشطَْر الَْمْسِجِد الَْحراِم َو َحيُْث ما كُنْتُْم فََولُّوا ُوُجــوَهُكْم َشــطْرَُه لـِـئَّال َو ِمْن َحيُْث َخَر 

ٌة إِالَّ الَِّذيَن ظَلَُموا ِمنْهُْم فَال تَْخَشــْوُهْم َو اْخَشــْوِ� َو ِألُتِــمَّ نِْعَمتِــي َعلَــيُْكْم َو  يَُكوَن لِلنّاِس َعلَيُْكْم ُحجَّ
  ).۱۵۰لَُّكْم تَْهتَُدوَن (لَعَ 

                                                        
���ب ���ل ا���� و���م ا����� �����ده ا�� ��� �� ز��د �� ��� ا����� �� ��� ا��ّ� ا����� ��ل ��� ��  ١٣٨: ١.��ر ا������ ١

ا�� ���� �� و��� وا��  - إ�ّ� ��ٔر�� ان ���ن ا����� �� ا�� أ��� ���� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��� ا����م ��������� �� ��� �� ����  

�������� و����� ��� ر��� �� أ���� ا��ٔرض وذ�� ��ل ا��ّ� �� و��:ْ�َ� �� �َ�ُ��ُ�ا َ��ِْٔت �ِ�ُُ� ا��ُّ�  ����� ا��� أ����� ��ة ا�� ��ر -���ه

��ل: ا�����دون �� ����� �������� و�����  ������ا����مَ�ِ����ً ... و��� �����ده ا�� أ�� ���� ا������ �� ��� ا������� ��� �� ا�����  

 ����ن ���� و�� ��ل ا��ّ� �� و��: ا�ْ�َ��� �َُ���ُ�ا ....��� ر��� ��ة ا�� ��ر ��

��� ���� ��ه ا��ٓ�� �� ا�������� �� ا���ب ا�����   ا����م ����و�����ده ا�� ���� �� ���ن �� ا����� �� ��� ��ل ��ل ا�� ��� ا��ّ�  

ا��� وا�� أ��� و����� و����، ��ل ���� ����  �����ون �� ����� ���� ������ن ���� و����� ���� �� ا����ب ���فا����م ����

 ��اك أ��� أ��� ا�����؟ ��ل: ا��ي ���� �� ا����ب ���را.

�� ا�����دون �� ����� وذ�� ��ل ا��ّ� ... و�� ا�����  ا����م �������� و�� ��ل ا��� ا������   ا����م ����و��� ����� ا���� ��ل ا�� ����  

 �� ا��ٓ��: وذ�� وا��ّ� ان �� ��م ������ ���� ا��ّ� ا��� ���� ������ �� ���� ا����ان. ا����م ������ل ا����  

 
 .٣و ١ح  ٣.و���� ا����� أ��اب ا����� ب ٢
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َو َحيُْث ما كُنْتُْم فََولُّــوا «تتكرر يف مرسح التحويل ثالث مرات، ثم  »فََولِّ َوْجهََك َشطَْر الَْمْسِجِد الَْحرامِ «
لِئَّال يَُكوَن لِلنّاِس «مرت�، فل� ذا هذا التكرار والصيغة نفس الصيغة دو�ا زائدة؟ علّه »ُوُجوَهُكْم َشطْرَهُ 

ةٌ عَ  إِنَّ الَّــِذيَن أُوتـُـوا «ويف كل مرة من الثالث فائدة زائدة تثبيتا للقبلة الجديدة، ففي األوىل »لَيُْكْم ُحجَّ
  إخراجا لذلك التحويل عن الباطل.»الِْكتاَب لَيَْعلَُموَن أَنَُّه الَْحقُّ 

السواه، فالقبلــة املكيــة أصــيلة، وقبلــة تثبيتا لحقه كأنه هو الحق  »َو إِنَُّه لَ�لَْحقُّ ِمْن َربَِّك «و يف الثانية 
  القدس ابتالئية فرعية.

ٌة ...«و يف الثالثة  ثم ويف هذا التكرار �ختلــف التلحيقــات تأكيــد أكيــد  »لِئَّال يَُكوَن لِلنّاِس َعلَيُْكْم ُحجَّ
بانِ «لتداوم هذه القبلة، وك� يف تكرار  ا بهــا لكــل مقطــع مــن عّده مرات، تلحيق»فَبِأَيِّ آالِء َربُِّك� تَُكذِّ

مقاطع البيان لذكر نعم الرح�ن، ثم وفيها رابعة التأش�ات أن القبلة املكية هي الكعبة املباركة دون 
القدس، حيث االبتالء يقّدر بقدر الرضورة، وال سي� إذا كان فيه حجة عىل املبتل�، فالرضورات تقّدر 

هو القبلة منذ بزوغ اإلسالم إىل أشهر يف املدينة،  بقدرها، وما هي الرضورة االبتالئية أن يكون القدس
الهــا�� اىل  -والكتــابي�، وصــدا عــن دخــول العــرب ١خلقا لجّو الحجة عىل املٔون� من قبل املـرشـك�

وعــىل رســول  -�ا تخلّف حجة عىل املسلم� -يف هذا الدين؟! فابتالئية قبلة القدس -باركةالكعبة امل
اىل  -لفرتة -اإلسالم أيضا إذ هم عارفون من كتبهم ان قبلة هذا الرسول هي الكعبة املباركة، فل� صىل

 لقضــاء هــذه االبتالئيــة غــ� صــالحة إّال  -القدس أخذوا يحتجون عليه انه ليس هو الرسول املوعــود!
االبتالء، وظرفه الصالح هو بداية العهد املد�، بلورة لصالح املٔون� عن طــالحهم، ومــا إضــافة العهــد 

  امل� إىل أشهر االبتالء املد�، إّال زيادة لحجة اليهود، إضافة اىل حجة العرب يف رفضهم لهذا الدين.
َفهاُء ِمَن ا«هنا ك� الناس يف  »الناس«و  هم السفهاء من الناس، مرشك� وكتابي�، فان  »لنّاِس َسيَُقوُل السُّ

  .»ما والهم ...«كّال كان يحتج عىل الرسول واملسلم� 
فـَـال «استثناء لج�عة خصوص منهم استمرارا لحجــتهم عــىل املســلم�  »إِالَّ الَِّذيَن ظَلَُموا ِمنُْهمْ «و هنا 

وذابلة بعد تحّول القبلة إىل الكعبة املباركة. ثم  فان حجتهم داحضة عند ربهم،»تَْخَشْوُهْم َو اْخَشْوِ� 
  ويف ذلك التحويل إضافة اىل سلبية حجتهم إيجابية إ�ام النعمة واالهتداء.

َل بَيٍْت  »َو ِألُتِمَّ نِْعَمتِي َعلَيُْكْم َو لََعلَّكُْم تَْهتَُدونَ « فقبلة الكعبة إ�ام للنعمة، واهتداء ك� قال ّهللا إِنَّ أَوَّ
  َع لِلنّاِس لَ�لَِّذي بِبَكََّة ُمباَركاً َو ُهدًى لِلْعالَِمَ�.ُوِض 

إِنّا فَتَْحنا لََك فَتْحاً ُمِبيناً لِيَْغِفــَر «بشارة لفتح مكة ك� تحملها آية الفتح:  »ألتم وتهتدون«و قد تحمل 
َر َو يُتِمَّ نِْعَمتَُه َعلَ  َم ِمْن ذَنِْبَك َو ما تَأَخَّ   .»يَْك ...لََك ّهللاُ ما تََقدَّ

ْم أَْعــداًء فـَـأَلََّف  ُكْم إِذْ كُنْتُ و من أهم النعم التامة االعتصام بحبل ّهللا جميعا: َو اذْكُُروا نِْعَمَت ّهللاِ َعلَيْ
ُكْم فَأَْصبَْحتُْم بِِنْعَمتِِه إِْخواناً.   بَْ�َ قُلُوبِ

ت وضــع للنــاس، مثابــة وأمنــا ثم ومن أهمها يف مظاهر العبودية االتجاه اىل قبلة واحدة هي أّول بي

                                                        
ا��ج ا�� ���� �� ���� ا���ي �� أ�� ���� �� ا�� ���س و�� ��ة �� ا�� ����د و��س �� ا������  -١٤٨: ١.ا��ر ا�����ر ١

ا����� ��� ����� ا�� ��� ا����س ��ل ا������ن �� ا�� ��� ���� ��� ���� ����ا ��� ��ف ا���� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��� ��� 

 ٌ�.د��� ����� ������ إ���� و��� ا��� أ��ى ��� ����� و���� أن ���� �� د���� ����ل ا��ّ� �َِ��ّ� َ�ُ��َن �ِ��ّ�ِس َ��َْ��ُْ� ُ��� 

 



 261

  .»لِيَْشَهُدوا َمناِفَع لَُهْم َو يَْذكُرُوا اْسَم ّهللاِ ...«وهدى وقياما 
كالم فيه ختام حول القبلة القبلة هي هيئة خاصة للمقابلة، فهي تعم املستقبل اليه، فان لكّل هيئة 

نا� عن مكة املعظمة هــي خاصة للمقابلة، فشطر املسجد الحرام نص أم ظاهر كالنص يف أن قبلة ال
تحلق عىل ذلــك االســتقبال أوال لســكنة املعمــورة كلهــا، ثــم  »َو َحيُْث ما كُنْتُمْ «ناحية املسجد الحرام 

سكان سائر املعمورات، إّال ان شطر املسجد الحرام لهم هو الكرة األرضــية ككــل، وال يخــص شــطره، 
ألرضية، بل شطره يف العمود الذي يربط الكون سطح ا -فقط -الناحية القاطعة له إىل الكعبة املباركة

  كله بس�واته وأرضيه، ك� الكعبة املباركة ممتدة من ناحيتها فوق وتحت اىل أع�ق الس�وات.
شطر املسجد الحرام أم عينه؟ طبعا عينــه مــا  -ك� الخارج -ثم الداخل يف مكة املكرمة، هل يستقبل

...  ١ّال فاألقرب اىل العــ� فــاألقرب، دون شــطره كضــابطةأمكن حيث الشطر قبلة النائ� كضابطة، وإ 
ونــدب الصــالة ج�عــة أو فرضــها والداخل يف املسجد الحرام يستقبل الكعبة املباركة مــن جوانبهــا، 

يقتيض صحة صالة الج�عة الدائرية حول البيت بإمام واحد، ولو كانــت محظــورة لــورد فيهــا نهــي، 
وهل الداخل يف البيت يصيل كالعادة إىل أّي من جوانبها؟ قد يقال: ال، ألنه هــو القبلــة مــن خارجــه 

� يدخلها آله و عليه هللا صىللكعبة فان رسول ّهللا  ال تصل املكتوبة يف جوف ا«دون جوفه، وقد ورد يف الصحيح: 
»يف حج وال عمرة ولكنه دخلها يف الفتح وصىل فيها ركعت� ب� م�ي العمودين ومعه اسامة ابن زيد

٢ 
و� يصل حتى خرج منه فل� خــرج ركــع  البيت دعا يف نواحيه كلهاآلـه و عليه هللا صىلملا دخل النبي  «ويف آخر 

»ركعت� يف قبل الكعبة وقال: هذه القبلة
٣.  

و لكن النهي عن الصالة فيها هو أعم من التحريم والتنزيه، وتحر�ه أيضا أعم من أن جوفها ليست 
، مع العلم أنها أصل القبلة، وقد يعني النهي رعاية حرمة البيت، ورعاية الج�عة القا�ــة حــول قبلة

                                                        
 .١ح  ٦: ���ي ا����ي ا��ا إذا �� ���� ا�� و�� ا�����. ا������ أ��اب ا����� ب ������ا����م.�� ����� زرارة �� أ�� ����  ١

َ�ل� َوْ�َ�َ� َ�ْ�َ� ا�َْ�ْ�ِ�ِ� ا�َْ��اِم ��ل: ���� �� ���� �����: �َ  ا����م ������� آ����   ا����م ����و�� ����� ا������� �����ده �� ا���دق  

���ه ���ه إن ��ن ����� و�������� وا��ٔ���م ان ��ن ������، ��� ���� ا����� و�� ا�������� وا����� وا����� إ����، و�� �� ��� 

���ن ��� ���� �� ا������ت ا�������  ا����� ����� ����دا ��� ����ي ا����ت ���� ��� ان ���� ������ده ��� أ�� وا���ر ���

وا������ت ا�������، �ٕ�ن ��ل �� ��ه ا����ه �� �� ذ����ه ��� ���� ا���ق ���� وا���ب ���� زال ���� ا����ده و��� ��ل ا����ده. 

 ).٤ح  ٦(ا������ أ��اب ا����� ب 

 
� ���� �� وا������ � ا����م ����������ن �������� ا��و�� �� ���و�� ���ر �� أ�� ��� ا��ّ�   ١و ٣ح  ١٧.ا������ أ��اب ا����� ب ٢

���� �� ٔا����� ��ل: �� ��� ا������� �� ا�����، وأورده ���� �� ���� ا����ري ����� ��ّ�د ��ل ����� ���� �� ��� ��ل 

���� �����ا ��ل: أ�� ا�� ��� ���� ��: ��ا ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��� د�� ا�����، ���ل ا�� ���: ��ٔ���� وا���� (��ّ� 

���) �� ��ج وأ�� ����� ����� ��� ا������ ���ٔ�� ����� ����: أ��� ا���� (��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و���) �� ا�����؟ ��ل:  �� وآ��ا��ّ� ��

 ��� ر����� ��� ا���ر���� ا����� ��� ���ره إذا د��� �� ��ج ���ّ�.

 
 إذا ���ت ا����ة ا������� ... ا����م ����.����� ���� �� ����ب ��ل ��� ���� ��� ا��ّ�  ٣
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»إذا حرضت املكتوبة وأنا يف الكعبة أ فأصيل فيها؟ قــال: صــل«البيت، وك� تدل عليه املوثقة: 
إّال أن  ١

فاألحوط إن � يكــن األقــوى تــرك الفريضــة يف جوفهــا، وان كــان »قال صل«تعارض نصا  »هذه القبلة«
التنفي كون جوفها ايضا قبلة ك� ظاهرها، كذلك والصالة  »هذه القبلة«األشبه صحة الصالة فيها فان 

وا� مــن مكــان البيــت قبلــة يف طرفيــه إىل أعنــان الســ�ء، عىل سطح الكعبة، حيث العمــود األســط
واالستلقاء عىل السطح استلغاء لكون األسطوانة قبلة، وتشكيك أو الغاء لصحة صــلوات الســاكن� أو 

  الكائن� يف محالت أرفع من البيت!.
 ٢مــةو ترى إذا فقد العلم او والظن بشطر املسجد الحــرام، فهــل يصــيل اىل أربــع جهــات ملرســلة يتي

التوافق الكتاب وال السنة؟ مع العلم انه ليست عليه إّال صالة واحدة حتــى مــع تقصــ�ه يف اجتهــاد 
هي الكافية، فان ب� املرشق القبلة فضال عن قصوره! وحتى إذا أريد بذلك درك القبلة فصلوات ثالث 

  واملغرب قبلة!.
يجزي املتح� أبدا اين «: السالم عليهأم يصيل لجهة واحدة، لذلك، ولصحيحة الفاضل� عن أ� جعفر الباقر  

»ما توجه إذا � يعلم وجه القبلة
  أعم من القارص واملقرص. »املتح�«و ٣

ثم وال ريب يف إجزاء صالة واحدة أم أقل من األربع يف تضيّق الوقت مع االحت�ل األّول، وترى حــ� 
قــد مضــت «ينحرف عن القبلة قارصا �ينا أو ش�ال أم بينه� ثم تتب� هل يعيد أم تجزيــه؟ الظــاهر 

»صالته وما ب� املرشق واملغرب قبلة
٤.  

حيث امليسور يف الوقت �  ٥زاد االنحراف كأن يستدبرها أّما شابه أعادها يف الوقت دون خارجه و إذا

                                                        
ء ��ل ���� ا�� ���س ��ل ��� د�� .���� ا����ري ����� إ���ق �� ��� ��ل ����� ��� ا��زاق ��ل أ����� ا�� ���� �� ���١

... 

 
��ل ���: ���� ��اك إن ��اء ا�������� ����� �����ن: إذا أ����  ا����م ����.�� ����� ���� �� ��� أ������ �� أ�� ��� ا��ّ�  ٢

 ا����ء ����� او ا���� ��� ���ف ا����ء ��� وأ��� ��اء �� ا������د؟ ���ل: ��� ��� �����ن، إذا ��ن ذ�� ����� ��ٔر�� و��ه.

 أ��ل: وأ���� �� ��� ����� ��اش. »و �� روي ���� �� ����ي ا�� ا����� �� ���زة ا�� ���� ا�� ار�� ��ا��«و �� ا����� 

 
 ... ا�� ��ل: ������ا����م.�� ����� زرارة و���� �� ���� ا���و�� �� ا����� �� أ�� ����  ٣

 
��ل ��� ��: ا���� ���م �� ا����ة �� ���� ��� �� ��غ ���ى ا�� ��  ا����م ����.��ل ���� ����� ���و�� �� ���ر �� أ�� ��� ا��ّ�  ٤

 ا��ـ��م ���ـ�و����� ���ر �� أ�ـ� ��ـ� ا��ّـ�   »�� ��� ����� و�� ��� ا����ق وا����ب ����«ا���ف �� ا����� ����� او �����؟ ���ل: 

� ���� ا����� ����� و�� �� ا����ة ��� ان ���غ �� �����؟ ��ل: ان ��ن ������ ���� ��� ا����ق وا����ب �����ل و��� ر�� ��

� ا�� ا����� ���� ����، وان ��ن ������ ا�� د�� ا����� ������ ا����ة �� ���ل و��� ا�� ا����� �� ���� ا����ة (ا������ أ��اب ا����

 .١ح  ١٠ب 

 
إذا ���� وأ�� ��� ��� ا����� وا����ن �� ا�� «��ل:  ا����م ����.��ل ���� ����� ��� ا����� �� أ�� ��� ا��ّ� �� أ�� ��� ا��ّ�  ٥

���� �����ن �� ���� ��ل ��� ���� ��� ا��ّ�  و� »���� وأ�� ��� ��� ا����� وأ�� �� و�� ��ٔ�� وان ���� ا���� ��� ���

ان ��ن «ا���� ���ن �� ��� �� ا��ٔرض �� ��م ��� ����� ���� ا����� �� ���� ����� ا�� ��� ���� ا����� ��� ����؟ ��ل: ا����م ����
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  يتجاوز ما أداه فال إعاده خارجه، واملستدبر فيها والوقت باق � يأت �ا عليه مه� أخطأ.
يجــوز البعيــد هو املستطاع، ال  -عينا أو شطرا أما ب� املرشق واملغرب -و عىل أية حال فواجب القبلة

عنها ما أمكن القريب لها، وإذا كنت عىل راحلة متحولة عن القبلة إىل جهات، فلتتحول ما أمكنك، إّال 
  يف عرس أو حرج فجهة واحدة، السي� ب� املرشق واملغرب فانه قبلة املقدور عىل أية حال.

حســب امليســور املتعــود بــ� و من الالئح الالمع من الكتاب والسنة عدم وجوب االجتهاد للقبلة إّال 
عامة الناس، دون الدراسات الهندسية والنجومية أّما هي، التي التتيرس إّال لج�عــة خصــوص، إّال إذا 

واجــب  -إذا -تصبح من امليسور، فهي -إذا -شاعت نتائج هذه الدراسات �تناول سائر الجموع، فهي
  كل الجموع، اللّهم إّال من يهتدي عىل شياعها.

لت مساعي عدة لتعي� القبلة لساكني املعمورة، بعد ما كان املسلمون يعتمدون عىل الظن و لقد بذ 
والحسبان باي نحو كان، فاستنهض الحاجية العامة يف ذلك الحقل جمعا من العل�ء الرياضي� تقريبا 

ا � وألنهــ ٢ثم وترسيعا وتسهيال لذلك عملوا اآللة املغناطيسية املعروفــة بالحــك ١للقبلة إىل التحقيق
تخل من الشبهة والنقصان، قام املغفور له الرسدار الكابيل باستخراج االنحراف القبيل بأصول حديثة، 

 ٣باملدينة املنــورةآله و عليه هللا صىلعىل استقامة كاملة للمحراب الخاص يف مسجد النبي   -من ضمنها -وحصل

                                                                                                                                                         
�ل: وإ������� ���� �������ر أ� ٦و ٥ح  ١١ا������ أ��اب ا����� ب  »�� و�� ����� ����� وان �� ا���� �� ��� ���� ا����ده

�� ا����� �� ��� ا�������ر ��� ��ل ���� ����� زرارة �� أ��  - إذا - ). او ���ل: ��� ا����ق وا����ب ���� ��� ا���اف١٢٦ر�� (

ل ���: ��� ��� ��ل: �� ���ة إ�� ا�� ا�����، ��ل ���: ا�� �� ا�����؟ ��ل: ��� ا����ق وا����ب ���� ���، �� ������ا����م����  

 ���� ا����� او �� ��م ��� �� ��� ا����، ��ل: ����.

 
����، وا������ا ا���اف ��� �� ���� ا����ب �� ا����، .��� ا����دوا �� ا���اول ا������� �� ا�����ت ����ن ��ض ا����د و�١

اي ا���اف ا��� ا�����ل ��� ا���� و��� �� ا��� ا�����ل ��� ا���� و���� ا����ب �� ��� ا����ر ����ب ا����ب 

، �� در��ت ا�����اف و�� وا������ت، �� ���ّ�ا ذ�� �� �� ���ة �� ���د ا�ٕ����م ����ا��ة ا������ ا����و�� ا������ ��� ��� ا����ر

 ا�����.

 
.��ه ا��ٓ�� �������� ���� ��� ا����ل وا����ب ����ب �� ا��ا��ة ا������ �� ����� ���� ا����ب، و������ ��ر�� ا���اف ا���� ���� ٢

 �������� ان ���� ��� ا�����

 
: ��ن ا����ٔ���� �� ا�������� ���وا ��� ان ا�������� ا���� -و���� ���� - .و ��ٔن ��ه ا��ٓ�� ���� ���� ا������ه �� ا������ �����٣

 - ����� ا��ٔ�� �� ����� ا���ل، وا��� ���� ���ب ا�����اف ������ ��� ا�����، وذ�� ان ������ ا�� ����� ��ض ا����د

و�� ��� ا������ ��� ا������� ��ن ا��ب ا�� ا������، ����ف ا����� ا�� ����� ا���ل،  - و�� ��� ار���ع ا���� ا������

ا��������� �� ��د�� ���و�� ������ ������ف ����ار ��� ا���� ��� �����، و�� ا������ �������، ��� ��ن ��ا �������� 

��� ��م  ا������ ����ا و��� ��� د��، ��� ���� ا������ و��ب ا��وا�� ا���م �ّ�� ا��ٔ�� �� ا������ ��� ��ل ا����� ����� ��� ��ق،

�� ��ه ا��ٔوا�� ���ا ا���ٔن ������ج ا�����اف ا����� ����ٔ��ل ا������  - ر��� ا��ّ� -ا���� ا����� ا���رع ا����� �����دار ا������

� و��� ��� ر����� ا����و�� ����� ا��ٔ��� �� ����� ا����� و�� ر���� ����� �ّ�� ���� ���� ��� ا����اج ا����� ������ن ا������، وو�

 ���� ��اول ������ ���� ا����د.
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وأخ�ا في� يقرب مــن ألــف بقعــة مــن بقــاع األرض أدق  ١ثم استخرجت بعده قبلة أك� بقاع األرض
  شكر ّهللا مساعيهم. ٢منها

شــطر املســجد الحــرام، دون عينــه أو عــ�  -عند تحول القبلــة -وّىل وجهه آلـه و عليه هللا صىلو ترى ان النبي  
  هو الذي واله بأمر ّهللا!.السالم عليهالكعبة، وجربيل  

وجهه الشطر الخاص الذي يوايف املسجد الحرام والكعبة، لكن املسلمون لهم وّىل  -بطبيعة الحال -إنه
وأين شطر مــن شــطر؟ شــطر يحولــه ّهللا إيــاه، وشــطر »و حيث� كنتم فولوا وجوهكم شطره«أمر عام 

يف املدينــة  آلـه و عليـه هللا صـىليتحول اليه من سواه، ك� ثبت بحساب العرض والطــول الجغــرايف أن محرابــه  
  للقبلة بصورة دقيقة!.مواجه 

َة َو يَُعلُِّمُكْم ما كَ� أَرَْسلْنا ِفيُكْم رَُسوًال ِمنُْكْم يَتْلُوا َعلَيُْكْم آياتِنا َو يَُزكِّيُكْم َو يَُعلُِّمكُُم الِْكتاَب َو الِْحْكمَ 
  ).۱۵۱لَْم تَُكونُوا تَْعلَُموَن(

حجة .. وألتم نعمتي عليكم ولعلكم  و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئال يكون للناس عليكم«
من ولد با� القبلة، فإن هذه الرسالة السامية أصل لت�م النعمــة  »كَ� أَرَْسلْنا ِفيُكْم رَُسوًال « -»تهتدون

ْم َو  -وك� الهداية، كذلك فلتكن قبلتها أهدى قبلة، وأنعم نعمة عىل األمة األخ�ة إذا: فَاذْكُُروِ� أَذْكُرْكُ
  ).۱۵۲ِيل َو ال تَْكُفرُوِن (اْشُكرُوا 

و ذكر ّهللا ثالثة، رأس الزاوية فيها هو الذكر الخفي بالقلب وبكّل مراحل الروح، ثم الجيل بــاألع�ل، 

                                                                                                                                                         
�� ا��� �� ��ا�� ����ة ����� ��� ا��ّ� ���� وآ�� و��� �� ���ا�� ا�����ظ ��  -��� ا��ّ� ���� - و �� أ��� �� و�� �� �� و����

در�� و��ل  �٢٥ض وذ�� ان ا������ ��� �� ����� ا�����ء ���� ذات � - ٢٧٥ ����٢٥ ا���� (��� ا��ّ� ���� وآ�� و���) �������� 

د����، و���� �� ��ا��� ���� ���اب ا���� (��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و���) �� ����ه، و���� ��ن ا�����ء �� ��ا��ن ������  ٢٠در�� و ٧٥

در��  ٢٤أو�� ان ا������ ��� ��ض  -ر��� ا��ّ� -�� ا�� ���� ا����اب، ور��� ذ��وا �� ا���ا�� و���� �� ������ ����� ا��ٔ��، ����

د���� ������، وا���� ذ�� ���� ا����اب أ��� ا������ق و��ت ���� ��ا��  ٤٥د����، وا���اف در��  ٥٩در��  ٣٩د���� و��ل  ٥٧

����ة ����� (��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و���) �� ����� ا��� و�� و��� إ���� و�� �� ا����ة، وذ�� ان ������ أ�� ���ه و��ل و��� إ�� 

 ق ا��ّ� ور����.ا�����، ��

 
.ا������ ا�����س ا����� ا����� ��� ا��زاق ا������ي ر��� ا��ّ� و��� ���� ر���� �� ����� ا�����، و�� �ـ�اول �ـ��� ���ـ� ا�ـ� ١

 و������� ���� �� ���ع ا��ٔرض و���� ��� ا����� �� ����� ا�����.

و�� ا���� ا���������� ��� د����، �ٕ���� و��وا ان ا������ ا����������� �� ا���ة ا��ٔر��� ��� ������� ���  و ��ن ا���� ا������

� ا������ ا����ا���� ����، ��ن ا���� ا��������� ا������ ����، ��� ا�� ����� ���ور ا����ن، ���� و��� ا���� ا����ا����� ا������ �

 ����ّ� �� ���� ا���� ا������ ا����ا�� �����، �� ر��� ��� ا����وت إ�� �� �� ������ ���، ����:���ب �� أ�� ���، و��� ��ا 

 
����ـ� ���ـ�� ��ـ� �ـ� �ـ�ه ا����ـ��  ١٣٣٢آرا �ـ� �ـ��  .�ـ� ا��ـ� �ـ�ا، ا����ـ�س ا�����ـ� ا����ـ� ا�ـ���� ��ـ�� ��ـ� رزم٢

��اج ��ــ�ار ا���ــ�وت �ــ�� ا����ــ�� ا����ا�ــ� وا��������ــ� ���ــ� ا���ــ�ط ا������ــ�، و��ــ��� ا��ــ�اف ا����ــ� �ــ� ا���ــ� وا�ـ�

ا��������� ���� ���ب �� ا�� ���� �� ���ع ا��ٔرض، وا���اع �ّ� ����� ا������ ا����� �� ا������ �ـ� ��ـ��� ا����ـ�، و�ـ� 

 .٣٣٧ـ  ٣٣٥ن �����ذ�� ا������ ا��������� ��س ا��ّ� رو�� (ج ��� ا��ّ� ���� ا����ا -ا���م دا�� ����ل
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ـعاً َو ِخيَفــًة َو ُدوَن «ثم الجىل باألقوال، إذا فالذكر أحوايل وأع�يل وأقوايل:  َو اذْكُْر َربََّك ِيف نَْفِسَك تََرضـُّ
). ولكّل درجات حتى تصل اىل القمة ۲۰۴: ۶(»الَْقْوِل بِالُْغُدوِّ َو اآلْصاِل َو ال تَُكْن ِمَن الْغاِفلِ�َ  الَْجْهِر ِمنَ 

العاصمة عن كل عصيان ونسيان وخطأ وهي تختص باملخلص� املعصوم�، وأفضل الذكر هو الجمع 
ساوى فيه الخفي والجيل، اللهم إال ب� املراحل الثالث، ثم أفضله األوليان، ومن ثم األوىل، وأعدله ما ت

»أفضل الذكر الإله إال هللاّ «ذودا عن رئاء الناس، ثم و
١.  

) وأخــرى يقابــل ۲۸: ۱۸(»َو ال تُِطْع َمــْن أَْغَفلْنــا قَلْبـَـُه َعــْن ِذكْرِنــا«قد يقابل الغفلة:  -أيا كان -و الذكر
) وقد يشرتكان يف غائب العلم فالغفلة عنه والنســيان، إذا ۲۴: ۱۸( »َو اذْكُْر َربََّك إِذا نَِسيَت «النسيان: 

  ثم يتجىل يف القالب أع�ال وأقواال.فأصل الذكر هو للقلب وأصحابه عقال وصدرا ولبا وفٔودا، 
... أما إ� الأقول: سبحان ّهللا والحمد ّ� وال إله إّال ّهللا وّهللا أكرب، وإن كان هذا من ذاك، ولكن ذكــر «

»ّهللا يف كل موطن، إذا هجمت عىل طاعته أو معصيته
٢.  

من أطاع ّهللا «: آله و عليه هللا صىلو العصيان أيا كان إ�ا هو من حصائل الغفلة والنسيان وك� يروى عن النبي  
لّت صالته وصيامه وتالوته للقرآن، ومن عىص ّهللا فقد نيس ّهللا وإن كــ�ت صــالته فقد ذكر ّهللا وإن ق

»وصيامه وتالوته للقرآن
٣.  

إذا علمت أن الغالب عىل عبدي اإلشتغال � نقلت شهوته يف مسألتي ومناجا�، «ث قديس: ويف حدي
فإذا كان عبدي كذلك وأراد أن يسهو حلت بينه وب� أن يسهو، أولئــك أوليــا� حقــا، أولئــك األبطــال 

»حقا، أولئك الذين إذا أردت أن أهلك أهل األرض عقوبة ذويتها عنهم من أجل أولئك األبطال
٤.  

  عىل أصحابه فقال: آله و عليه هللا صىلوقد خرج رسول ّهللا  
ه و عليه هللا صىلارتعوا يف رياض الجنة، قالوا: يا رسول ّهللا   وما ريــاض الجنــة؟ قــال: مجــالس الــذكر، أغــدوا  آـل

ومن كان يحب أن يعلم منزلته عند ّهللا فلينظر كيف منزلة ّهللا عنده، فإن ّهللا تعاىل  وروحوا واذكروا،
ينزل العبد حيث أنزل العبد ّهللا من نفسه، واعلموا أن خ� أع�لكم عند مليككم وأزكاها وأرفعها يف 

نا جليس من درجاتكم وخ� ما طلعت عليه الشمس ذكر ّهللا تعاىل فانه تعاىل أخرب عن نفسه فقال: أ 
بنعمتي، اذكرو� بالطاعة والعبادة أذكركم بــالنعم واإلحســان »فَاذْكُُروِ� أَذْكُْركُمْ «ذكر� .. وقال تعاىل: 

                                                        
ا��ج ا���ا��� �� ���� �� ��� ا��ّ� ���� ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��� ���ل: أ��� ا���� �� ا��  -١٥٤: ١.ا��ر ا�����ر ١

 ا�� ا��ّ� وأ��� ا���� ا���� ��ّ�.

 
�ـ�ل:  -: أ�ـ� أ�ـ��� ��ٔ�ـّ� �ـ� �ـ�ض ا��ّـ� ��ـ� ���ـ�؟ ��ـ�: ��ـ�ا��ـ��م ���ـ�.�� ا������ �� ا����� ا���از ��ل ��ل �� ا�� ��� ا��ّ�  ٢

 .»ا���ف ا���س �� ���� و��ا���� ��ٔ��� وذ�� ا��� �� �� ���� أ�� إ�� ...«

 
ا��ج ���� �� ����ر وا�� ا����ر وا������ �� ��� ا�����ن �� ���� �ـ� أ�ـ� ��ـ� �ـ�ل �ـ�ل ر�ـ�ل ا��ّـ�  -١٤٩: ١.ا��ر ا�����ر ٣

 ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و���: ...

 
 � ��ة ا��ا�� �� ا���� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��� ��ل ��ل ������: إذا ���� ....�٤
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  .١والراحة والرضوان
فان ّهللا اليغفل وال ينىس، فإ�ا هو أثر الذكر، ان يرحم عبده  »أذكركم« غ�ه يف »فاذكرو�«ثم الذكر يف 

يف مواقفه ومنها مغفرته، دفعا عن العصيان ح� اقرتابه، ام رفعا للعصيان بعــد اقرتافــه، وكــ� يــروى 
ه هللا صىلعن رسول الذكر   »غفــر�اذكرو� يا معارش العباد بطاعتي أذكــركم �«تفس�ا آلية الذكر: آلـه و علـي

ف  ٢
 يف ذكــر ّهللا تعــم الــدفع والرفــع، واألّول لألولــ� »مغفــر�«تعم فعل الواجب وترك الحرام، و»طاعتي«

وطاعته، والثا� ملن بعدهم اآلخرين، ثم العصيان حالة الغفلة والنسيان، هو أد� من العصيان حالة 
»فحق عىل ّهللا ان يذكر صاحبه �قت«الذكر فإنه طغيان 

٣ .  
ثم ونسيان ذكر ّهللا كفر به وكفران، وذكره شكر وشكران، فقد قال موىس يا رب أخرب� كيف أشكرك؟ 

»كفرتنيتذكر� وال تنسا� فإذا ذكرتني فقد شكرتني وإذا نسيتني فقد «قال: 
تعني سرتتني  »كفرتني« ٤

  فهذا كفر وذاك كفران. »كفرت �«عن نفسك سرتا لنفسك عني بعدا معرفيا، وهي مختلف عن 
حــال معصــيته طغــوى،  -أيضا -ذكر ّهللا الدافع اىل طاعته تقوى قد تشمل ذكره الظاهر يف »فاذكرو�«

أوحي ّهللا إىل داود قل للظلمة «فهي هنا أمر تعجيز وتهديد، ك� األّول أمر تحجيز و�ديد، وك� يروى 
»اليذكرو� فإن حقا عّيل أذكر من ذكر� وإن ذكري إياهم أن ألعنهم

٥.  
ك� تعني الكفران بالنسيان، كذلك تعني الكفر بالذكر حالة الطغيان يف العصــيان،  »َو ال تَْكُفُرونِ «إذا 

ِة فَلـَـُه فلتكن أوسع من رشطها ك� قــال ّهللا َمــْن جــاَء بِالَْحَســنَ »فاذكرو�«هي كجزاء ل  »أذكركم«وألن 
  َعْرشُ أَْمثالِها فكذلك ّهللا يف مرسح الذكر حيث يقول:

أنا عند ظن عبدي � وأنا معه إذا ذكر� فــإن ذكــر� يف نفســه ذكرتــه يف نفيســ وإن ذكــر� يف مــالء «
ذكرته يف مالء خ� منهم وإن تقرّب إّيل شربا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إّيل ذراعا تقربت إليــه باعــا 

»ا� �يش أتيته هرولةوان أت
  ويقول: ٦

                                                        
 .��ة ا��ا�� ��ل: وروي ان ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��� �� ��ج ��� أ����� ���ل: ...١

 
أ��ج ا�� ا���� وا������ �� ���� ����� �� ا����ك �� ا�� ���س ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ��  - ١٤٨: ١.ا��ر ا�����ر ٢

 ���ل: ... »�َ�ْذ�ُُ�و�ِ� ا�ْذ�ُْ��ُ�ْ «و��� 

 
�� و��� ���٣ � ���ـ�دة: ��ـ� ذ���ـ� و�ـ� .و ��� أ��ج ا�� ��ل وا������ وا�� ����� �� أ�� ��� ا��اري �� ا���� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ

 ���� ��� ��ّ� ان اذ��ه ������� و�� ذ���� و�� �� ��ص ��� ��� ان اذ��ه ����.

 
 ��ل:... ا����م ����ا��ج ا�� أ�� ا����� وا�� أ�� ���� وا������ �� ��� ا�����ن �� ز�� �� ا��� ان ����   -١٤٨: ١.ا��ر ا�����ر ٤

 
 �� ا����� وا��� �� ا���� وا������ �� ��� ا�����ن �� ا�� ���س ....ا����ر أ��ج ا�� أ�� ���� ٥

 
.ا����ر أ��ج ا��� وا����ري و���� وا�����ي وا������ وا�� ���� وا������ �� ��� ا�ٕ����ن �� أ�� ����ة ��ل ��ل ر��ل ا��ّـ� ٦

 ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��� ��ل ا��ّ�: ...
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»مالء إال ذكرته يف الرفيق األعىل ال يذكر� أحد يف نفسه إّال ذكرته يف مالء من مالئكتي وال يذكر� يف«
١ 

»أحب األع�ل اىل ّهللا أن �وت ولسانك رطب من ذكر هللاّ «ف 
ليس يتحرس أهل الجنــة إّال عــىل «ف  ٢

»ساعة مرت بهم � يذكر ّهللا تعاىل فيها
٣.  

ما أنعــم ّهللا عــىل عبــده مــن نعمــة «وأّول معرفة النعمة أنها من ّهللا، ف  »َو اْشكُرُوا ِيل َو ال تَْكُفُرونِ «
»فعلم أنها من عند ّهللا إال كتب له شكرها قبل أن يحمده ...

٤.  
من نظر يف الدين إىل من فوقه ويف الدنيا اىل «ثم النظر الصالح يف مرسح الحياة ملرضات ّهللا تعاىل، ف 

ه ّهللا صابرا شاكرا، ومن نظر يف الدين إىل من تحته ونظر يف الدنيا إىل من فوقه � يكتبه من تحته كتب
»ّهللا صابرا وال شاكرا

٥.  
عرتف بعجزه عن شكر ربــه كــ� ثم أن يرصف كل ما أنعمه ّهللا يف مرضاته، وبالتايل كأرفع الشكر ان ي

يوم الطور: يا رب إن أنا صليت فمن قبلك وإن أنــا تصــدقت فمــن قبلــك وإن أنــا  السـالم عليهقال موىس  
  *. »يا موىس اآلن شكرتني«بلغت رساالتك فمن قبلك فكيف أشكرك؟ قال: 

وكفرا باملنعم فمكفر ثم وترك كل مرتبة من الشكر كّفر حسبها �عنى الكفران، اللّهم إال ذكرا لنعمته 
دركات: ففي الشكر  -أيضا -باّ�. وك� الذكر درجات كذلك الشكر درجات، والنسيان والكفران والكفر

تبدأ باالعرتاف بفضل ّهللا وان كل النعم هي من ّهللا، وتنتهي بالتجرد لشــكره يف كــل حقــول املعرفــة 
لفظة لسان، ويف كــل خفقــة قلــب، ويف  والعمل واالعرتاف بالعجز عن شكره، يف كل حركة بدن، وكل

  كل خطرة جنان، وب� املبدء واملنتهى متوسطات.
بُوا ِمْن قَبُْل تِلَْك الُْقرى نَُقصُّ َعلَيَْك ِمْن أَنْبائِها َو لََقْد جاَءتُْهْم رُُسلُُهْم بِالْبَيِّناِت فَ� كانُوا لِئُوِمنُوا ِ�ا  كَذَّ

  ).۱۰۱وِب الْكافِِريَن (كَذلَِك يَطْبَُع ّهللاُ َعىل قُلُ 
قصــا تاريخيــا بعضــا  »نقص عليك«الرسالية املكلفة برساالت ّهللا، عىل مدار الزمن الرسايل  »تلك القرى«
فَ� كانُوا «رسولية ورسالية، ولكن  »َو لََقْد جاَءتُْهْم رُُسلُهُْم بِالْبَيِّناِت «أمام الدعوات الرسالية »من أنباءها«

                                                                                                                                                         
 
 .ا����ر أ��ج ا����ا�� �� ���ذ �� أ�� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��� ��ل ا��ّ� �� و�� ذ��ه: ...١

 
���م ��ر�� ���� ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��� ان ��� اي ا��ٔ���ل .ا����ر �� ���� �� ����� ان ���ذ �� ��� ��ل ان آ�� ٢

 أ�� ا�� ا��ّ�؟ ��ل: ان ���ت ...

 
 � وآ�� و���: ....ا����ر أ��ج ا����ا�� وا������ �� ���ذ �� ��� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���٣

 
�� ��� ا��ّ� �� ��� ��ا�� ��� ذ�� إ�� ��� �� ذ�ـ�  و«�� ����� �� ا���� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و��� ��ل:  ١٥٣: ١.ا��ر ا�����ر ٤

 .»��� ان ������ه ان ا���� �����ي ا���ب �������ر ������ ����� ا��ّ� ��� ���� ر����� ��� ���� ��

 
 .ا����ر ا��ج ا������ �� ا�� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ��ّ� ا��ّ� ���� وآ�� و���: ...٥
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  .»لِئُوِمنُوا ...
فهنــا سلســلة موصــولة مــن الرســل والرســاالت بكــل البســاالت والحصــاالت، وتقابلهــا سلســلة مــن 

  التكذيبات.
بُوا ِمــْن قَبْــُل كـَـذلَِك يَطْبـَـُع ّهللاُ َعــىل قُلـُـوِب «و هناك ثالوث من غائالتهم إذ  ما كانوا لِئُوِمنـُـوا ِ�ــا كـَـذَّ

مــن بعــد، ملكــان  »(فَ� كانُوا لِئُوِمنُوا ۳هم ثم فطبع عىل قلوب ۲تكذيب من قبل،  ۱وذلك:  »الْكافِِرينَ 
  ذلك الطبع بالطبع امتناعا باالختيار.

هنا تعني قبل والدهم يف الذر؟ وال يعني الذر يف آيته عاملا قبل الوالد، فيــه واقــع  »من قبل«فرتى أن 
فيه، عىل  »بىل«هم ب التساءل ب� ّهللا وبينهم، إذ اليذكره أحد حتى من كّمل املٔون�، فكيف يحتج علي

ــا أَْرشََك آبأونــا ِمــْن قَبـْـُل ..« ! وال دور »أَْن تَُقولُوا يَْوَم الِْقياَمــِة إِنـّـا كُنـّـا َعــْن هــذا غــاِفلَِ�. أَْو تَُقولـُـوا إِ�َّ
  لإلحتجاج �ا هو منيس طليق لن يذكر.
بُوا ِمْن قَبُْل «وهنا »بىل«إّال  -أيا كان وكانوا -ثم � يكن يف الذر منهم ومن كل الناس   !.»ِ�ا كَذَّ

فال يستحقون �جرده أن يطبع عىل قلــوبهم إّال إذا أرصوا يف التكــذيب يــوم  »ال«فحتى ولو كان منهم 
التكليف! فقد يكفر مكلف برشعة ّهللا إذا ملا تصله حجتها، أم وصلته وملّا يفكر فيها، أم فكــر وكــذب 

 هذه الثالث، اللّهم إّال إذا عاش تكذيبا بعلم وعناد ثم بها عجالة دون إرصار، وملّا يحن ح� الطبع يف
  طال األمد وزالت إمكانية اإل�ان، فهنا دور الطبع وك� هو باهر يف آياته.

بُوا ِمْن قَبُْل «و هنا  تنفي كينونة اإل�ــان مــنهم �ــا كــذبوا مــن قبــل يف هــذه  »فَ� كانُوا لِئُوِمنُوا ِ�ا كَذَّ
  م وعناد، فطبع ّهللا عىل قلوبهم �ا كذبوا.املرحلة األخ�ة من عل

إذا ف� كانوا لإل�ان �ا كذبوا، إذ خرجوا عن إمكانيتــه  »لإل�ان«تعني  »أن«حذفا للناصبة:  »لئونوا«ف 
  �ا كذبوا لحد طبع ّهللا عىل قلوبهم.

! السالم عليهت بآدم  ابتعاث الرسل؟ وقد ابتدأت البرشية بابتعاث الرسل، إذ بزغت الرساال  »من قبل«أم هو 
إذ كانوا ضالال العىل هدى وال عىل ضالل التكذيب  -لو صح التكليف قبلهم -ثم التكذيب قبل الرسل

  بالرساالت وملّا تأت، لو كانت البعثات الرسالة بعد ردح من خلق املكلف�.
هو التكذيب ثم وليس كل تكذيب بعد بزوغ الرساالت م� يستحق الطبع عىل قلوب املكذب�!، إ�ا 

  العاند العامد املستمر الذي المجال فيه لالهتداء.
أنهم عاشوا زمنا للرسل أو الرساالت فكانوا مكذب� بها عل� وعنادا فطبع ّهللا عــىل  »من قبل«أم تعني 

لوقت ما بعــد  »فَ� كانُوا لِئُوِمنُوا«قلوبهم، ثم استمروا يف تكذيبهم بعد هذه العيشة املكذبة النكدة، 
بُوا ِمْن قَبُْل « وكل ذلك كان يف حضــن الرســل، أو الرســاالت، ســواء أ كــانوا يف فــرتة مــن الرســل  »ِ�ا كَذَّ

والرساالت قا�ة، كالــذين عاشــوا بــ� آدم وإدريــس، وبــ� إدريــس ونــوح، أم وبــ� املســيح ومحمــد  
غاِفلُوَن. لََقْد َحقَّ الَْقْوُل َعــىل أَكـْـَ�ِِهْم فَُهــْم ال  لِتُنِْذَر قَْوماً ما أُنِْذَر آبأوُهْم فَُهمْ «: -كأطول فرتة -عليه�السالم

  )۴۶: ۲۸( ») (لِتُنِْذَر قَْوماً ما أَتاُهْم ِمْن نَِذيٍر ِمْن قَبْلَِك ۶: ۳۶( »ئُوِمنُونَ 
ســل، وفيهــا فتــور لــبالغ ) فــالفرتة بــ� الر ۶: ۲( »َسواٌء َعلَيِْهْم أَ أَنَْذرْتَُهْم أَْم لَْم تُنِْذرُْهْم ال ئُوِمنُونَ «فهم 

  رساالتهم ملكان التحريف والتجديف، إن لها دورا دائرا مائرا يف حصالة العناد اللدود.
ثـُـمَّ بََعثْنــا ِمــْن بَْعــِدِه رُُســًال إِىل «أم ويف غ� الفرتة ك� ب� نوح وإبراهيم وموىس وك� يف آيات يونس: 

بُوا بِِه ِمْن قَبُْل كَذلَِك نَطْبَُع َعىل قُلـُـوِب الُْمْعتَــِديَن. قَْوِمِهْم فَجأوُهْم بِالْبَيِّناِت فَ� كانُو  ا لِئُوِمنُوا ِ�ا كَذَّ
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ــاً  ــانُوا قَْوم ــتَْكَربُوا َو ك ــا فَاْس ــِه بآياتِن ــْوَن َو َمَالئِ ــاُروَن إِىل ِفرَْع ــوىس َو ه ــِدِهْم ُم ــْن بَْع ــا ِم ــمَّ بََعثْن ثُ
  ).۷۵ -۱۰:۷۴(»ُمْجرِِم�َ 

ي نَا الُْقُروَن ِمْن قَبْلُِكْم لَّ� ظَلَُموا َو جاَءتْهُْم رُُسلُُهْم بِالْبَيِّناِت َو ما كانُوا لِئُوِمنُوا كَذلَِك نَْجِز َو لََقْد أَْهلَكْ «
ة ) وآيــ۱۳: ۱۰( »الَْقْوَم اْلُ◌مْجرِِمَ�. ثُمَّ َجَعلْناكُْم َخالئَِف ِيف اْألَرِْض ِمْن بَْعِدِهْم لِنَنْظَُر كَيـْـَف تَْعَملـُـونَ 

  األنعام:
َل َمــرٍَّة َو نـَـَذرُُهْم ِيف طُْغيــانِِهْم يَْعَمُهــ« ). ۱۱۰: ۶(»ونَ َو نَُقلُِّب أَفِْئَدتَُهْم َو أَبْصارَُهْم كَ� لَْم ئُوِمنُوا بِــِه أَوَّ

فالفرتة ب� الرســل هــي مــن الظــروف القاســية العاصــية بطبيعــة الحــال، لحقــل التكــذيب بالرســل 
  ا فقد يواجهون من قبل هٔواء االلّداء بتكذيبات وتعذيبات.ورساالتهم، فإذا جاء بعده

ك� وان لتكذيب الرسل يف زمنهم دور قاس يف مالحقة التكذيب، علّه أقىس من دور الفرتة، فالعائش 
زمن الرسل برساالتهم، هو أنحس نكرانا لهم ولها مبدئيا، مه� كــان العــائش الفــرتة بــ� الرســل هــو 

الحال، وه� مشرتكان يف قساوة التكــذيب، مهــ� كــان الــبعض أقىســ مــن  أنحس منه نكرانا بطبيعة
  اآلخر ملالبسات أخرى، أم لنفس الدور رسوليا وفرتة ب� الرسل.

َ�َُهْم لَفاِسِقَ�(   ).۱۰۲َو ما َوَجْدنا ِألَكَْ�ِِهْم ِمْن َعْهٍد َو إِْن َوَجْدنا أَكْ
العقليــة اإلنســانية والرشــعة الربانيــة حيــث ذلك العهد هو عهد الفطرة كأول عهد، ومــن ثــم عهــد 

هنا التعني أك� املكذب� حيث التكذيب وال سي� ذلك الصلب الصلت هو بنفسه  »أك�هم«يتلوانه، و
فقــد وجــدنا أكــ�هم  »إنّ «هنا مخففة عن »إن«أك� املكلف�، و »أك�هم«ترك ملثلث العهود، فقد تعني 

لرشعة، فالخارج عن عهد الفطرة قبل إتيان الرسل هو خارج لفاسق�، خروجا عن عهد الفطرة وعهد ا
  عن عهد الرشعة بعد إتيانهم بطبيعة الحال.

قد تعني كافة الناس يف مثلث الزمان يف وجدان علمي ربا�، وعدم وجدانه تعاىل ليشء  »أك�هم«ثم و
د، وإ�ــا هــو هو عدم وجود ذلك اليشء، وال تعني سلبية العهد أصــله، فــإنهم يعيشــون مثلــث العهــ

  استمرارية ذلك العهد تطبيقا له.
ل� يشمل كل تخلفة عن العهــد إلحــادا أو إرشاكــا أو  »كافرين«دون  »إِْن َوَجْدنا أَكَْ�َُهْم لَفاِسِق�َ «ثم 

  كفرا كتابيا، أم فسقا يف كل دركاته.
و عقيــديا، فضــال استئصال العهد ألك�هم عن بكرته، مه� كان عهدا معرفيــا، أ  »من عهد«و قد تعني 
  عن العميل.

مســتغرقة إيجابيــا كــ�  ۱أك�هم، أك� املكذب� بآيات ّهللا، فالعهد ب� حاالت ثالث،  -إذا -فقد تعني
وعوانــا  ۳ومستغرقة سلبيا ك� ألسفل سافل� مــن املكــذب�،  ۲، السالم عليهمللرعيل األعىل من املعصوم�  

جد مكذبون ملّا تستأصل عهودهم عن بكرتها فهم قد ئونــون بينه� تطبيقا لعهد وتركا آلخر، فقد يو 
َو ما َوَجْدنا «يرتكون التكذيب، ثم األك�ية منهم يعيشون ترك عهودهم حتى املوت  -وألقل تقدير -أم

  .»ِألَكَْ�ِِهْم ِمْن َعْهدٍ 
م واجــد ففي مثلث العهود بدرجاتها، يسبّع الناس بدرجاتهم، فمن واجد عهد الفطرة دون العقــل، أ 

عهد العقل ناس عهد الفطرة، أم واجد عهد الرشعة دون عهد الفطرة والعقل، أم واجــد لهــا كلهــا، أم 
واجد الثن� منها، فالواجد لها كلها هو القائم بها مه� كان درجات، والواجد لواحد منها هو أضعف 

العقل، أو العقل والرشعة، الواجدين، ثم الواجد الثن� منها هو عوان بينه�، كمن وجد عهد الفطرة و 
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  .»ما َوَجْدنا ِألَكَْ�ِِهْم ِمْن عَْهدٍ «أو الفطرة والرشعة، ثم التارك لها كلها هو املصداق الصادق ل 
ذلك، وال يخلو أحد من عهد الفطرة مه� كان خلوا من العقل، ك� اليخلو أحد من املكلف� من عهد 

  الرشعة مه� كان زمن الفرتة.
د إىل ّهللا هو مثلــث العهــد فطريــا وعقليــا ورشعيــا، فــإن وســيط العقــل بــ� الفطــرة فالرصاط الوحي

  والرشعة هو صالح العقل والفطرة والرشعة.
لــه إىل  -إذا -حيــث المنفــذ»� نجــد لــه عهــدا«ك� أن الوهيد الوهيد هو ترك ذلك املثلث بــأرسه ف 

  الهدى.
ن بينه�، فالواجد لبعض منها التــارك لــبعض يف العوا -مه� كانت مائلة ماحلة -و من ثم نجد راحلة

قد ينجو وينجح �ا هو واجده، فالفطرة تدعوا إىل العقليــة الصــالحة وصــالح الرشــعة، كــ� الرشــعة 
  تدعوا إىل الفطرة والعقلية الصالحة، والعقل الصالح يدعو إىل الفطرة والرشعة.

عن العقليــة يفســق عــن الرشــعة،  ذلك، والفسق عن الفطرة يخلّف الفسق عن العقلية، ك� الفسق
وهكذا الفسق عن الرشعة يفسق عن اآلخرين، وكوجه عام وضابطة، يخلف الفسق عن كّل من هذه 

  الثالث فسقا عن اآلخرين.
  سلبيا وإيجابيا يف تعامل دائب. -دوما -ك� وأن صفاوة كّل وحفاوته تٔور يف اآلخرين، فهي تتجاوب

ل للــدين، وآيــات العقــل تجعلــه كوســيط بــ� األنفــس واآلفــاق، لذلك نرى آية الفطرة تتبناها كأصــ
  والرشعة الربانية تتبنى الفطرة كأصل والعقل وسيطا ب� األصل�.

املستأصلة كل عهد، التناسب إّال املكذب� بآيات ّهللا طــول التــاريخ، فــإن أكــ�هم  »من عهد«ذلك، ف 
أو العقلية اإلنسانية، فقد يرجى اهتداءهم ليس لهم عهد، وألقلهم عهد هو ألقل تقدير عهد الفطرة 

  يوما ما إىل الحق.
كل املكلفــ�، وال املكــذب� املطبــوع عــىل قلــوبهم، حيــث األك�يــة مــن املكلفــ�  »أك�هم«فال تعني 

قارصون أم مقرصون دون تكذيب عىل علم وعهد، أم ومه� كان عن علم وعمــد فلــيس يطبــع عــىل 
  دة العتيدة يف التكذيب.قلوب ٔثرهم، بل هم القلة العني

و الاملطبوع عىل قلوبهم ألنهم كلهم ليس لهم أي عهد، إ�ا هم مجموعة املكذب�، فإن أك�هم ليس 
  .»من عهد«لهم 

فسلبية العهد املستغرقة كل عهد تجعلهم كأن العهد لهم من أصله، بل هم أد� ممــن � يخلــق لــه 
  عة.عهد إذ يعارضون كل أحكام الفطرة والعقل والرش 

متخلف� عن هذه العهود الثالثة إىل أضدادها،  »لفاسق�«املختوم عىل قلوبهم  »إِْن َوَجْدنا أَكَْ�َُهمْ «ثم 
تثبيتا ألصل العهــود الثالثــة لهــم، ولكــنهم عنهــا فاســقون »ما وجدنا«هي كتفس� ل »إن وجدنا ..«ف 

عنايــة إىل خــروجهم  »لفاســقون«وإ�ا ألن كل املكذب� بآيات ّهللا كافرون »كافرون«متخلفون، و� يقل 
  عن هذه العهود.

ذلك، وك� أن الشيطنات سبع دركات، كذلك الرح�ت سبع درجات، وك� الشيطان األكرب هو الجامع 
النمر، كذلك اإلنسان األكرب هو الذي يجمع ب� هذه العهود الثالثــة، تاركــا  -البقر -لثالوث: الشيطان

  لثالوث الشيطنات.
ــيْطاَن إِنَّــُه «آليات املحلقة عىل كل العهود: ذلك، ومن ا أَ لَْم أَْعَهْد إِلَيُْكْم يا بَِنــي آَدَم أَْن ال تَْعبُــُدوا الشَّ
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يـّـاَي فَــارَْهبُونِ ۶۰: ۳۶( »لَُكْم َعُدوٌّ ُمِب�ٌ  ْم َو إِ ) (َو َمــْن أَْوىف ِ�ــا ۴۰: ۲(») (َو أَْوفُوا بَِعْهِدي أُوِف بَِعْهــِدكُ
  ).۱۰: ۴۸(»ّهللاَ فََسئُوتِيِه أَْجراً َعِظي�ً عاَهَد َعلَيُْه 

َو َعِهــْدنا إِىل إِبـْـراِهيَم َو «و من الخاصة بعهد الفطرة آيتا الذر والفطرة، ومن عهــد الرشــعة األصــيلة: 
ُجودِ  َعِهْدنا إِىل آدََم ِمْن قَبُْل  ) (َو لََقدْ ۱۲۵: ۲(»إِْس�ِعيَل أَْن طَهِّرا بَيْتَِي لِلطّائِِفَ� َو الْعاكِِفَ� َو الرُّكَّعِ السُّ

  ).۱۱۵: ۲۰(»فَنَِيسَ َو لَْم نَِجْد لَُه َعزْماً 
) (َو ۹۱: ۱۶(»َو أَْوفُوا بَِعْهِد ّهللاِ إِذا عاَهــْدتُمْ «و من عهدنا فرعيا ما نعاهد ربنا أو يعاهد بعضنا بعضا: 

  ).۱۷۷: ۲(»الُْموفُوَن بَِعْهِدِهْم إِذا عاَهُدوا
  

  املدخل 
الكراس نتحدث عن رساله موىس الرسول(صلوات هللا عليــه) ومــن معــه و بعــده مــن الرســل ىف هذا 

الكرام تحقيقاً عميقاً انيقاً حول املحتد الرسايل يف دعواتهم ودعاياتهم ب� اممهم حسب املستفاد من 
  آي الذكر الحكيم والروايات االسالميه واليهوديه و الينبئك مثل خب�.

  ه هللا وبركاتهوالسالم عليكم والرحم
  قم املقدسه

  محمد الصادقي الطهرا�
  ۲۹۳۴۴۲۵تليفون: 

  
  
  
  
  


