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 مقدمة   

مد  رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني نبينا حممد بسم ا الرمحن الرحيم، واحل

 ، وبعد:☻

فاإلسالم.. رسالة احلرية؛ جاء ليضع عن الناس "اآلصار واألغالل" االجتامعية وا�ادية 

رًا كرماء   -كام خلقهم اهللا  -والسياسية واالقتصادية والفكرية والروحية؛ ليطلق الناس أحرا

ط اهللا املستقيم؛ وليصل الدنيا باآلخرة يف رحلة ممتدة يف شعاب الزمان؛ لتصل وليضعهم عىل رص ا

باإلنسان إىل اهللا وجنته وقد ريض اهللا عنه، وانطلق اإلسالم ُيعّرف اإلنسان حقيقة اهللا، والكون، 

 واحلياة.. وحقيقة اإلنسان نفسه، حتى ال يضل، أو تتخطفه الشياطني؛ فتحيد به عن سبيل اهللا..

لة عظيمة ال يدركها حق اإلدراك إال العظامء من الناس.. و�ا جاء هبا سيد املرسلني رسا

آمن به األفذاذ من الناس، فقد تفتحت قلوهبم، وارتقت عقوهلم، وسمت  ☻

و�ا كان اإلسالم رسالة  ،أرواحهم إىل آفاق اإلسالم العظيمة، فوجدوا فيه "طريق اخلالص"

من  -وال مفر  -ته الفريدة، وأحكامه الربانية، ورشيعته اإل�ية، كان تغيريية تقود العامل وفق تصورا

 الصدام مع اجلاهلية املحيطة به..

كان اإلسالم بمكة يف حال استضعاف، ومل ُيأمر املسلمون حينها برد العدوان، أو حتويل القضية 

جلاهلية بكل األصلية لثأر، أو خصومة شخصية.. فظل التمسك بقضية "اإلسالم" يواجه عقائد ا

يا أخرى، فانطلقت اجلاهلية ُتعمل يد اإلفساد والقهر والتعذيب أمام  لق أو نوا "جترد" من أي عوا

العظامء من املسلمني، وصمد املسلمون أمام "فرعونية" وطغيان اجلاهلية.. بكل إيامن، وثبات، 

أن تكون رسالة  -ومن االستضعاف  -وصرب، ويقني يف رسالتهم.. ولعل احلكمة من تلك الفرتة 

اإلسالم، واملواجهة خالصة تامة بني اإلسالم والكفر، وليس ثمة أي ملحقات هبذه املواجهة؛ 

ر اجلاهلية، وإسقاط رشعية الفرعونية، وبيان الدين متجردًا من كل ما سواه..  لكشف عوا

األمل.. وذّكر اإلسالم عىل الكفر، والروح عىل ا�ادة، والعقيدة عىل  -يف هذه املواجهة  -وانترص 

بإخواهنم يف العقيدة عن واجهوا  -عندما طلبوا النرص منه  -املسلمني  ☻الرسول 

: فَعنْ  ، ْبنِ  َخبَّاِب  مثل ما واجهوا ِ  َرُسولِ  إَِىل  َشَكْوَنا: َقاَل  اْألََرتِّ دٌ  َوُهوَ ☻  ا�َّ  ُمَتَوسِّ



 11                                                                                                                                                                      مقدمة 

ُجُل  ُيْؤَخذُ  َقْبَلُكمْ  َمنْ  َكانَ  َقدْ : َفَقاَل  َلنَا؟، َتْدُعو َأَال  َلنَا، نِْرصُ َتْستَ  َأَال : " َفُقْلنَا اْلَكْعَبِة، ظِلِّ  ِيف  َلهُ  ُبْرَدةً   الرَّ

، َفيُْجَعُل  َرْأِسِه، َعَىل  َفُيوَضعُ  بِاْملِنَْشارِ  َفيَُجاءُ  فِيَها، َفيُْجَعُل  اْألَْرِض، ِيف  َلهُ  َفُيْحَفرُ   بَِأْمَشاطِ  َوُيْمَشطُ  نِْصَفْنيِ

هُ  َفَام  َوَعْظِمِه، َحلِْمهِ  ونَ دُ  َما اْحلَِديدِ  ِ  ِدينِِه، َعنْ  َذلَِك  َيُصدُّ نَّ  َوا�َّ اكُِب  َيِسريَ  َحتَّى اْألَْمرُ  َهَذا َلَيتِمَّ  ِمنْ  الرَّ

َمْوَت  إَِىل  َصنَْعاءَ  َ، إِالَّ  َخيَاُف  َال  َحْرضَ ْئَب  ا�َّ بخاري/ [صحيح ال "َتْسَتْعِجُلونَ  َوَلِكنَُّكمْ  َغنَِمِه، َعَىل  َوالذِّ

6943[ 

ثم انتقل اإلسالم إىل مرحلة أخرى يف طريق التمكني ا�ادي، وقبل احلديث عنها، نؤكد أن حالة 

االستضعاف ا�ادي الظاهري يف مكة، كان ُيقابلها حالة من التمكني الروحي الكامن يف قلوب 

إىل املؤمنني من أن  املؤمنني.. متكني مل تستطع اجلاهلية بكل أدواهتا أن تزحزحه، فكان املوت أحب

 يعودوا إىل الكفر مرة ثانية..

ويف طريق التمكني ا�ادي، أ�ى "األ�صار" ليسمعوا عن هذا الدين اجلديد، فدخلوا فيه.. وبايعوا 

، واختاروا "معاداة" اجلاهلية ☻عىل "املوت" يف سبيله، وعىل "املنعة" لرسول اهللا 

 كلها من حوهلم.. 

ان، وهجر األصحاب، وضياع األموال.. يف سبيل يشء واحد فقط ال فكانت اهلجرة، وترك األوط

يف  -غري.. "هذا الدين" العظيم الذي يف قلوب العظامء.. وبدأت مرحلة التمكني "الغري مستقرة" 

 ! ممن يطمح إىل متاع احلياة الدنياوالغري مغرية ألحد..  -أول األمر 

عه" ا�ادي مع اجلاهلية.. بع ع الفكري وبدأ اإلسالم "رصا د أن كان قد قطع شوطًا كبرياً من الرصا

والروحي معها يف مكة، وبدأت املواجهة الكربى، فكان اجلهاد يف سبيل اهللا.. غزوات تلو الغزوات 

يقاتل فيها اإلسالم ال بعتاد وال عدة فحسب، وإنام هبذا الدين، كان الفارق ا�ادي رهيبًا بني القوة 

هلية التي حتشد كل ما لدهيا من قوة، لكن "اإليامن" و"التمكني" الذي يف ا�ادية لإلسالم، وبني اجلا

قلوب املؤمنني.. كان كافيًا لتعويض الفارق يف القوى؛ فكان النرص لإلسالم وأهله عىل يد "العظامء" 

من املسلمني.. الذين دخلوا يف هذا الدين، وحتدوا كل قوى اجلاهلية يف فرتة االستضعاف بمكة 

"املهاجرين"، والذين دخلوا يف هذا الدين، وحتدوا حتزب اجلاهلية كلها من حوهلم،  وكونوا هم

 ومنعوا اإلسالم وأهله، فكونوا هم "األ�صار"..
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وباملهاجرين واأل�صار.. قامت دعائم "دولة اإلسالم" برجال خلصت نفوسهم وأرواحهم من 

موذج يف تاريخ اإلنسانية، وجيل كل حظ سوى "ابتغاء وجه اهللا الكريم ومرضاته" فكانت أعظم أ�

 به الفتوحات، وعلت به كلمة اإلسالم، ودولته.. هلالج لجفريد، صنع اهللا 

ومع التمكني لإلسالم، ظهرت فئة "املنافقني" التي دخلت يف اإلسالم لسلطانه ا�ادي، الذي 

تى ال فرضه يف واقع األرض، ووجد املنافقون أ�فسهم أن ال بد هلم من "املداهنة" مع اإلسالم ح

يصطدموا به، واملنافق صاحب نفسية جبانة ضعيفة، ليس يف شجاعة من يستعلن الكفر، ويفخر 

بدينه، ويقاتل عليه.. فهذا الكافر واضح الكفر، تكون معركته ومواجهته "سهلة" ال حتتاج إىل 

بايا "جهاد البيان" وكشف احلقائق اخلفية.. كام يف حالة املنافق، ومىض القرآن الكريم، يفضح خ

 املنافقني، وفكرهم، ويكشف عن أحواهلم النفسية؛ حتى حيذرهم أهل اإلسالم.

ثم جاء الفتح العظيم.. فتح مكة، ودخل الناس يف دين اهللا أفواجا، ودخل مجع كبري من الناس 

اإلسالم دون أن يصلوا إىل مستوى "احلالة اإليامنية" التي وصل إليها املهاجرون واأل�صار، فكانوا 

اإلسالم بعدما حاربوه ما يقرب  -أو جلهم  -اهري اإلسالم" أو "طلقاء مكة" دخل بعضهم من "مج

يل ثامنية عرشة سنة، إما حرب مبارشة واستعالن العداوة، والرغبة يف االستئصال، وإما  من حوا

التأ�يد للجاهلية ضد اإلسالم، وإما رفض عىل استحياء عصبية ومحية لبعض مبالغات قريش يف 

املسلمني.. دخلوا يف اإلسالم بعدما فرض سلطانه ا�ادي والتمكني املستقر، فقد جاء النبي عداوة 

بعدما كان يوم بدر.. يوم  -من عظامء املسلمني  -يف عرشة آالف مسلم  ☻

 !ن، ال يتجاوز تعدادهم الثالثامئةالفرقا

أن اإلسالم متكن من  والفرق بني عظامء املسلمني من املهاجرين واأل�صار، وبني "طلقاء مكة"..

 ☻قلوب املهاجرين واأل�صار.. فقد باعوا أ�فسهم "هللا"، وبايعوا قائد املسلمني 

ب، وغريها.. من أجل هذا الدين ال  عىل املوت يف سبيل اهللا، وخاضوا معارك: بدر، وأحد، واألحزا

لح اجلاهلية.. ومع ليشء آخر، وكانت هذه املعارك الفارق ا�ادي واملقاييس احلربية فيها كبري ولصا

رة اإليامن يف القلوب، وقوته يف األرواح، كانت حتصد اجلاهلية حصدًا.. تتسابق  ذلك، كانت حرا

وهم خارج  -واألرض.. وتم التأكيد عىل هذا املعنى يوم احلديبية  تالساموانحو جنان عرضها 

م وأهله، وبايعوا عىل يوم اسُتشعر اخلطر عىل اإلسال -بلدهم املدينة، ويف غري استعداد للحرب 
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" : ئِيَل إِْذ َقاُلوا ِملُوَسى:املوت.. وقالوا ا َألِ ِمْن َبنِي إِْرسَ ِ َال َنُكوُن َكاْملَ َك  َال َوا�َّ َفاْذَهْب َأ�َْت َوَربُّ

ا َمَعكُ  َك َفَقاتَِال إِنَّ ا َهاُهنَا َقاِعُدوَن، َوَلِكنَّا َنُقوُل: اْذَهْب َأ�َْت َوَربُّ [مسند " ْم ُمَقاتُِلونَ َفَقاتِال إِنَّ

 ، التمهيد البن عبد الرب]1358الروياين/

أما الطلقاء فلم خيضوا مثل هذه التجربة، ومل يعايشوا مثل تلك األحداث، فقد وجدوا اإلسالم  

 حط بأرضهم بقوته وبأسه وسلطانه؛ فدخلت فيه اجلامهري..

جرون ، ومحل املها☻وبدأت مرحلة جديدة لإلسالم.. بعد موت النبي 

ء "اخلالفة الراشدة"  دعائم دولة عظمى عاملية.. ثم فُتحت عىل املسلمني الدنيا  ا فأقاموواأل�صار لوا

ِ َما اْلَفْقَر َأْخَشى َعَلْيُكْم "َمنها فقال:  ☻احللوة اخلرضة التي حذرهم الرسول  َوا�َّ

ْنَيا َكَام ُبِسطَ  ْت َعَىل َمْن َكاَن َقْبَلُكْم، َفَتنَاَفُسوَها َكَام َتنَاَفُسوَها َوَلِكنِّي َأْخَشى َأْن ُتْبَسَط َعَلْيُكُم الدُّ

 ]4015[صحيح البخاري/ " َوُهتْلَِكُكْم َكَام َأْهَلَكْتُهمْ 

فتنافس الناس عىل الدنيا، وعىل املُلك فكان "امللك العضوض"! وبدأ انحسار ظل األمة الراشد، 

يف أ�ناء األمة حيصد لتوجيه واحلكم.. وانطلق السيف وإبعاد أئمة العلم والفضل فيها عن القيادة وا

! لكن ما ميز تلك الفرتة يف تاريخ األمة.. أن عدوها األ�دي اللدود من اليهود خريهم ورشهم

والصليبيني واملرشكني مل يستطع أن ينال منها، أو يفسد كل تصوراهتا.. كام بلغت الفتوحات مبلغًا 

 سالم دولة يرتعد منها العدو، وُحيسب هلا أ�ف حساب.عظيًام يف تلك الفرتة.. فكان لإل

0Fبدأ امللك العضوض عىل يد بني أميةوقد 

دون بقية  -ال واحلكم هلم ، عن طريق االستبداد با�)1(

1Fوهبذا نقضوا ُعرى اإلسالم يف جانب احلكم -! األمة

يف  ☻، وبّدلوا سنة النبي )2(

حة من جاء بعدهم.. حتى هناية الدولة العثامنية، وقد اخلالفة والقيادة، وتبعهم عىل هذه السنة القبي

وقد كان يأيت من حسن الرتبية  -دون مشورة األمة واختيارها  -كان صالح امللوك يأيت كيفام اتفق 
                                                           

ًة َوَرْمحًَة، َوَكائِنًا َقاَل: "☺ اهللا عنهام، عن النَّبِيِّ َعْن َأِيب ُعَبْيَدَة ْبِن اْجلَاِرِح، َوُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل ريض  )1( َ َبَدَأ َهَذا األَْمَر ُنُبوَّ إِنَّ ا�َّ

ِة، َيْستَِحلُّونَ  ًة َوَفَساًدا ِيف األُمَّ يَّ ًة َوَجْربِ وَن َعَىل َذلَِك، اْلُفُروَج َواْخلُُموَر وَ  ِخالَفًة َوَرْمحٍَة، َوَكائِنًا ُمْلًكا َعُضوًضا، َوَكائِنًا ُعُتوَّ اْحلَِريَر، َوُينَْرصُ

َ عز وجل  )]157 :8(" [السنن الكربى للبيهقي/ َوُيْرَزُقوَن َأ�ًَدا َحتَّى َيْلَقُوا ا�َّ

، ُأَماَمةَ  َأِيب  َعنْ ) 2( ِ  َرُسولِ  َعنْ  اْلَباِهِيلِّ ْسَالِم، ُعَرى لُتنَْقَضنَّ : "َقاَل ☺  ا�َّ  النَّاُس  َتَشبََّث  ُعْرَوٌة، اْنَتَقَضْت  لََّام َفكُ  ُعْرَوًة، ُعْرَوةً  اْإلِ

ُهلُنّ  َتلِيَها، بِالَّتِي َالةُ  َوآِخُرُهنَّ  اْحلُْكُم، َنْقًضا َوَأوَّ  ]21655 [مسند أمحد/ " الصَّ
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ولكن رغم  -كغزو التتار والصليبيني  -وتقوى اهللا، أو يف اللحظات احلرجة التي متر هبا األمة 

ل.. مل يكن ملوك "احلكم العضوض" يف حرب مع اإلسالم ذاته، االنحراف يف جانب احلكم وا�ا

ومل يكونوا يف عداء مع األمة املسلمة.. لقد فتنهم امللك وحب السلطة وا�ال، ولكنهم يف ذات 

الوقت كانوا جزءًا من هذه األمة، يدافعون عنها، ويدفعون عنها األخطار اخلارجية، وهلم سيادة 

2Fوقوة..

)1(  

ع الفا ع الصحيح فـ "الرصا سد الباطل" كان داخليًا عىل األحقية بامللك والسلطان.. و"الرصا

احلق" كان خارجيًا لدفع العدوان عن األمة املسلمة، ونرش رسالة اإلسالم، وإن أصاهبا دخن بفعل 

ومن  -إال يف حاالت نادرة من ملوك الطوائف  -تآمر عىل األمة املسلمة ال"فتنة امللك".. ومل حيصل 

جد األمة املسلمة بحضارهتا العريقة حصل من ه تآمر كان مصريه القتل، واللعنة.. وهلذا استمر توا

 رغم فقدان "اخلالفة الراشدة".

كانت أمراض امللك العضوض من داخل األمة.. ال من خارجها كانت يف شهوات البرش يف 

تكن تستهدف اإلسالم  السلطان واملتاع واملُلك، وعندما كانت تقع مواجهة داخلية يف األمة.. مل

عًا عىل السلطانذاته، أو استئصال املسلمني  ! .. إنام كانت رصا

بالفكر  -يف حلظات الضعف  -ويف مراحل خمتلفة من امللك العضوض بدأ التأ�ر الفكري 

اليوناين الفلسفي، وبدأ ظهور التفرق يف الدين، واتباع سنن أهل الكتاب، األمر الذي  اإلغريقي

رية يف األمة.. حولت اإليامن من طاقة روحية، تنطلق إلعالء كلمة اهللا يف أرضه، إىل أعمل فتنة كب

 قضايا فلسفية جدلية باردة!

وظلت األمة تتقلب يف مرحلة امللك العضوض من حال إىل حال.. تتعاىف تارة، وتتهاوى تارة، 

دراكها وعالجها، إال تنترص تارة، وتنهزم تارة، وكانت كل مشكالهتا داخلية، ما أن تنطلق إىل إ

وتتعاىف رسيعًا، وكان ظل الرشيعة يظلل حركتها، وقضية ال تقبل اجلدل أو املامحكة، ففي أضعف 

 مل تتنكر هلويتها، ومل ختجل من إسالمها، ومل ترتك رشيعة رهبا.. -يف تلك الفرتة  -حلظات األمة 

                                                           
ي الكتاب، حيث مناقشة املدخل التارخيهذا يف اجلزء الثالث من  –إن شاء اهللا  –عسى أن نعود بالتفصيل يف هذا األمر ) 1(

 لالستبداد.
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ألهنا مشدودة  ؛عان ما تتعاىفكانت رس -يف حلظات ما  -اهنارت حتت وقع احلمالت الصليبية  وإن

 إىل هوية ودين ورشع وتاريخ وحضارة؛ فتعود مرة ثانية.. 

كان َهم "امللك العضوض" هو املُلك.. ومل يكن يمنع األمة من العلوم النافعة، وال حيطم بنيتها أو 

ظل العلامء  فقد -بسبب االستبداد  -ثقافتها أو هويتها أو دينها أو رشيعتها.. وإن انحرس دور األمة 

حيركون األمة، ويقفون معها يف اللحظات احلرجة، واخلطرية، بل  -من غري علامء السلطان  -

أي: مل تكن هناك خطة ممنهجة إلفساد األمة، أو الفتك هبا.. وكان  -أحيانًا  -ويقودون املعارك 

ع عىل امللك  له  -الرصا  ال يستهدف األمة باألساس..  -يف كافة أحوا

إىل مرحلة من أخطر وأعنف وأشد ما تكون.. إهنا  -بعد سقوط الدولة العثامنية  -األمة  ثم انتقلت

عًا عىل املُلك  كام  -مرحلة "امللك اجلربي والطواغيت" أو "الفرعونية".. وهذه املرحلة ليست رصا

عًا مع اإلسالم ذاته، ومع األمة بأكملها.. وبدأت احلرب من حين -يف امللك العضوض  ها.. إنام رصا

 !مري اإلسالم، وتدمري أمة اإلسالمحتى هذه اللحظة، الغرض منها تد

تدمري اإلسالم باخلروج من هويته ورشعه وأحكامه.. فاهلوية اإلسالمية أصبحت عارًا جيب عىل 

األمة التخيل عنه واستبداله باهلوية واحلضارة الغربية وقيم احلداثة، حتى اللغة العربية تنكرت هلا 

لفرعونية! وكانت هذه اهلجمة الوحشية عىل مفاصل اإلسالم وهيكله مل تتعرض هلا األمة اجلاهلية ا

من قبل هبذه الصورة التي تستهدف "سلخ" اإلسالم من كل مقوماته.. فقد كانت األمة يف امللك 

العضوض تفخر بدينها وهويتها ورشع رهبا.. حتى ولو حادت عنه حينًا، فلم تكن ترى أفضل منه، 

ل منه، وال أعدل منه.. ولكن هذه "الفرعونية" تستهدف كل مقومات اإلسالم، ودعائمه.. وال أكم

! بل وال تقبل اإلسالم إال أن يكون خادمًا هلا، سم" خاليًا من أي مضمونوترتك للمسلمني فقط "اال

ئيل مع الفرعون.ملسلمة جمرد عبيد وعامل يف رصحهاواألمة ا  ! كام كان حال بني إرسا

الدولة العثامنية كآخر مظاهر "امللك العضوض" متت السيطرة عىل "العامل اإلسالمي"  بعد سقوطف

ونجحت احلمالت  ،حينها "الرجل املريض" -االحتالل املجرم  –أو كام كان يسميه االستعامر 

ر السيايس واالقتصادي  الصليبية أخرياً يف تفتيت ووراثة العامل اإلسالمي والسيطرة عىل القرا

؛ لتأيت مرحلة "امللك اجلربي فيه، ومنع أي حماولة لعودة هذا التكتل العمالق من جديد والثقايف

وتم تقسيم العامل اإلسالمي عرب اتفاقيات قامت هبا بريطانيا وفرنسا وروسيا..  والطواغيت"؛
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وجاءت من ورائهم أمريكا  ،إلضعافه، وإحالل "الدولة القومية" بديًال عن "اخلالفة اإلسالمية"

ث اإلمرباطورية الربيطانية، ولتحمل مرشوع جديد لتقسيم العامل اإلسالمي ليكون أشد ضعفًا، لرت

 وأ�عد عن القوة واالحتاد.

ء  -وأصبحت "مؤهالت احلاكم"  حتت "احلكم  -يف الدول القومية  -ملكًا أو رئيسًا أكان سوا

.. وأن يبيع أمته، ومقدراهتا، أن يكون خائنًا لإلسالم، حماربًا له -اجلربي األمريكي واألورويب" 

وثرواهتا، وأن حيافظ عىل مصالح أسياده وأولياء أموره.. ويصبح كـ "الكلب املسعور" جتاه دينه 

وأمته، ومن حياول االستقالل والسيادة، ومن حياول الدفاع عن اإلسالم، ومن حياول احلفاظ عىل 

ة والوفاء والصالح.. يكون مصريه العزل أو مقدرات األمة وثرواهتا، بل ومن ُيظهر قليًال من املروء

القتل أو االنقالب، ثم يسرتون هذه اخليانة للدين واألمة بمسابقات القرآن الكريم، واالحتفال بليلة 

 ليظهر اخلونة أهنم محاة الدين والوطن. ؛القدر، وباملولد النبوي الرشيف... إلخ

حتشد أ�ناءها وعلامءها ملعركة التحرير من هذا أن  -رشعًا وحضارة وتارخيًا  - والواجب عىل األمة

 لتعود ليس مرة أخرى إىل "امللك العضوض" ولكن إىل "اخلالفة الراشدة" ؛االستبداد والطغيان

يف قيادة أمته عىل كتاب رهبا، وسنة نبيها التي ☻ .. اخلالفة عن رسول اهللا بإذن اهللا

 األمة أن تقطع الطريق عىل "دجاجلة احلكم احلكم باحلق والعدل، والشورى واحلرية.. وعىل :فيها

عبدون الطاغوت من دون اهللا، وُيركِعون األمة للخونة واألعداء بزعم وأد الفتنة.. اجلربي" الذين يَ 

.  أال يف الفتنة سقطوا

وعىل األمة أن تدرك أ�ه لن تقوم هلا قائمة، ولن يكون هلا أي وجود حضاري إال بأن تتحرر من 

ط اهللا املستقيم. ،ي"هذا "احلكم اجلرب  وبأن تقوم هللا باحلق، وتشهد بالقسط، ومتيض عىل رصا

*** 

يتم اختيارهم اغيت" أو "الفراعنة اجلدد"، ومن خالل "الطو تأيتحماولة تدمري أمة اإلسالم  وإنَّ 

 االستبدادو القهرفأعملوا يف األمة  ، وقسوة القلب، وكراهية اإلسالم؛عىل أساس: جنون السلطة

لعقول والقلوب واألرواح.. فحاربوا الدين، ورسقوا الثروات، ودمروا العقول، مري وإفساد اتدالو

وقتلوا العلامء، وقهروا األولياء، وأفسدوا األخالق.. وأطلقوا جنون اجلنس، والكرة، واملوضة، 

ئيل" حتت حكم فرعون.. فكان ما  والعري، واإلباحية.. حتى أصبح حال األمة كـ "حال بني إرسا
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َلَتتَّبُِعنَّ َسنََن َمْن َقْبَلُكْم ِشْربًا بِِشْربٍ َوِذَراًعا بِِذَراٍع َحتَّى َلْو َسَلُكوا ☻: "ال عنه النبي ق

ِ اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى، َقاَل: َفَمنْ   ]3456[صحيح البخاري/" ُجْحَر َضبٍّ َلَسَلْكُتُموُه، ُقْلنَا: َيا َرُسوَل ا�َّ

ئيفأصاب األمة مثل ما أصا  !ل من أمراض االستبداد والفرعونيةب بني إرسا

بمجتمع يعاين من أمراض االستبداد والقهر،  يصطدم الدعاة واملصلحونويف أمراض االستبداد: 

ض:  تدمرت بنيته النفسية والعاطفية، فلقد تركته أ�ظمة الطاغوت "بقايا إنسان" ومن هذه األمرا

 ،احلقد والتباغض واحلسد ،التعنت ،العناد ،الشك ،مغري علالتكلم ب ،العصيان بالباطل،(اجلدال 

، الذات عبودية ،الرعونة ،احلرص والبخل ،قلة االستيعاب ،ا�ادية املفرطة ،أحادية النظر وسطحيته

رتداد النكوص واال ،ضيق النفس ،املراوغة ،التفّلت من األوامر ،الرتهل النفيس ،عبودية الشهوات

اخلوف من السلطان  ،اجلمود يف التعامل مع الرسالة ،فاف العاطفياجل ،عدم الوفاء ،عن طريق احلق

الشك وعدم  ،واحلزبية اهليةالعصبية اجل ،قلة املروءة ،ي أكثر من اخلوف من سلطان اهللا!ا�اد

 ).وأوارص األخوة ف وشيجة العقيدة،ضع ،الغرور باجلهل! ،تقليد األقوى بال تعقل ،اليقني

وما جيب أن يكون يف حسبان "أهل  ،ألمراض وخطورهتا الشديدةهذه اكثرة وكام يرى الناظر 

يف العالج، وحتتاج إىل وقاية دائمة، وتعهد دائم هبا،  وجهداً أن هذه األمراض تأخذ وقتًا من البناء" 

 وعدم استعجال ثمرهتا.

اإلنسان معقد بصورة عجيبة! وعندما يدخل عليه أمراض االستبداد،  يفإذ أن الكيان النفيس 

.. ويعجز العقل عن رؤية النفس من الداخل، فيصيب اإلنسان حالة "الكرب الباطل ترشبوي

يكون يف صورة عصية جدًا عىل من حياول بناء دولة ف ؛فتضيع منه "احلكمة واهلداية" ؛واهلوى"

 ! ▐تمع وإنسان رباين خالص هللا وجم

نفوس عصية، وهاربة، بام سيلقونه من  دعاة احلرية واإلصالحوعليه.. فال جيب أن ُيصدم 

وضائعة، وغريبة، ومتقلبة، وتائهة، ومضطربة، ومتناقضة، ومندفعة، وخاملة، وحمدودة الرؤية 

والنظر والتفكري.. وإن إصالح هذه النامذج ُيمثل يف حد ذاته "املعيار احلضاري" والتفوق احلقيقي 

 اهتا ا�ادية والبرشية يف هذللدولة املسلمة، فهي معنية ببناء اإلنسان الرباين، وتوظف كل طاقا

.. وليس هو يف الدنيامعايري الفالح من الصحيح هو  اإلنساين السبيل، وتعترب خروج النموذج

 مقاييس العلامنية اجلاهلية.
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 أمام حتديني:الدعاة واملصلحون ويصبح 

ء يف عقله أو يف نفسه أو عالقته األول : إصالح ما يمكن إصالحه مما فسد من اإلنسان سوا

باإلسالم، والعمل عىل اختاذ كل التدابري الالزمة للوقاية له من االرتداد، واستباق العالج له.. ومع 

، ألن هناك الكثري من احلاالت قد فسدت قلوهبا أهل البناء كبري استجابة أو ثمرةذلك ال يتوقع 

 .. وعملية تطهريها ربام ال تكفي ما تبقى من العمر!باطلبترشهبا "التام" لل

: وهو بناء اجليل اجلديد عىل أسس نظيفة، وصحيحة، وربانية.. غري متلوث بأي يشء خارج ثاينال

ء من اجلاهلية املحيطة به، أو من العلامنية السائدة، وسيكون التحدي  عن اإلسالم وتصوراته سوا

"جيل الكبري هو وجود "الكوادر" التي تفهم حجم وضخامة املسؤولية امللقاة عىل عاتقها يف إخراج 

 قرآين فريد".. سيعيد رسم حضارة البرشية كلها من جديد! 

أو عىل األقل لدهيا استعداد  -وسيكون التحدي اآلخر: هو قدرة هذه الكوادر عىل "تطهري" نفسها 

حتى تستطيع أن  -قوي للتطهر من اجلاهلية واللوثة العلامنية التي قد تصيبها بفعل العدوى املنترشة 

فيرشق يف  ؛عالمة فارقة يف بناء "احلضارة الربانية اإلسالمية" من جديد تضطلع بمهمة ستكون

 الكون فجر جديد.. تنتظره اإلنسانية كلها.

*** 

ئيل   -بعد نجاهتم من فرعون  -ولقد جاء القرآن الكريم يستعرض يف آيات طوال رحلة بني إرسا

الطاغوتية" فرتات طويلة.. يف ويكشف لألمة املسلمة حالة النفوس التي تعرضت لـ "الفرعونية" و"

الطواغيت" اجلربي و"امللك العضوض و ستؤول إليه أحوال األمة يف مرحلتي إشارة واضحة إىل ما

أو "الفرعونية اجلديدة".. وليضع هلا طريق العالج، ذلك أن امللك اجلربي ليس هو الفصل األخري 

 من تاريخ هذه األمة، وليس هو مصريها النهائي املحتوم..

ا عىل موعد مع اهلداية والراشد، إهنا عىل موعد مع "خالفة عىل منهاج النبوة".. وهي تستطيع إهن

من إحياء، وال بد هلا من شفاء، وال بد هلا  ية.. وال بد هلا من عودة، وال بد هلاأن تعود للرشد مرة ثان

من "التطهر" من آثار الفرعونية،  من "متكني" لـ "اإليامن" يف القلوب أوالً، ويف احلياة ثانيًا.. وال بد هلا

حتى تتأهل لـ "دخول األرض املقدسة" التي كتب اهللا هلا؛ ولُتطهر "مرسى" رسول اهللا 

؛ ولـ "تطهر" بيت املقدس من رجس ودنس هيود.. وال دخول لألرض املقدسة ☻
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ألمة.. ن يقطعون الطريق عىل االطواغيت" الذي -دون جهاد، وهزيمة القوم اجلبارين "الفراعنة 

 بد لألمة "اخلروج" من التيه.. إىل "األرض املقدسة".  وال

ولكن ال بد من عالج.. والعالج يف القرآن الكريم فهو شفاء ورمحة للمؤمنني، "شفاء": مما 

أصاهبم من الفرعونية، وأمراضها، وإفسادها، و"رمحة": هلم من إرهاب اجلاهلية، وقهرها ا�ادي، 

 وسلطاهنا الوحيش.

 كتشف هذه األمراض؟ وكيف نعاجلها؟فكيف ن

 يف السطور التالية. -بفضل اهللا  -هذا ما سنتناوله 

 

 

***
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  متهيد 
 

سنرى طبيعة وأ�واع أمراض االستبداد التي ترسخت يف نفوس بني  -بإذن اهللا  -يف هذا اجلزء 

ئيل، بفعل طول فرتة االستبداد والقهر حتت نظام الفرعون، وسنرى  كيف أن القعود عن معاجلة إرسا

هذه األمراض، والعجز عن اإلمساك هبا يف مكنونات النفس اإلنسانية.. يصيب اإلنسان بـ "اهلالك" 

 وحيوله إىل "فرعون" أشد وحشية وكفراً من الفرعون ذاته..

ر الذين ال يريدون احلرية وال التحر -فإن أمراض االستبداد عندما تنتقل من الفراعنة إىل العبيد 

د إىل جيعل هذه األمراض تتطور وتتحور بصورة كبرية، حتول العبي -من أغالل وآصار الفرعون 

 !وحوش ! وإىل فسدة يف األرض

وهلذا نجد أن القرآن الكريم أفرد هلذه األمراض وأحواهلا يف النفس اإلنسانية مساحة كبرية، يف 

وكذلك عىل طريق العالج  سور شتى؛ ليقف املؤمنون عىل طبيعة هذه األمراض وخطورهتا،

ض. -بإذن اهللا  -الصحيح.. الذي يشفي   اإلنسان من هذه األمرا

وإن هذه األمراض ليست خاصة بقوم بعينهم، أو جيل يف زمان ما.. بل هي حالة عامة تصيب 

اإلنسان عندما يقع حتت االستبداد والقهر، ويستسلم له دون مقاومته، أو عندما يأيت من حيرره من 

! تستعذب القيود، وتتلذذ بالعبوديةستبداد.. فتتكاسل نفسه، وترتهل روحه عن النهوض، فهذا اال

 !جع إىل اهللا، وُختلص له العبوديةفيورثها ذلك ذالً ال يرفعه اهللا حتى تتوب النفس، وتر

ولكن.. ما الذي جيعل النفس تستعذب القيود، وتتلذذ بالعبودية، وترد يد احلرية التي تريد أن ترفع 

 عنها قيود الطغيان والفراعنة؟

حيدث ذلك نتيجة حالة من "االنقالب النفيس" عجيبة.. إن النفس اإلنسانية ُمكرمة، حتى الطفل 

مته، ويبكي إن شعر باإلهانة الرضيع يشعر ! وعندما يبلغ لتجاهل أو قلة التقدير واالحرتام! أو ابكرا

مته قد اكتمل، وعندما يأيت الفراعنة  اإلنسان، وتتشكل كامل شخصيته.. يكون إحساسه بذاته، وكرا
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مة، وإذالل اإلنسان عن قصد وعمد، واستعباد إنسانيته تلبية حلاجة  والطغاة لسحق هذه الكرا

ً ل إلرهاب والعذاب، الفراعنة ربام يف الضحك، أو التسلية، وقتل البعض مضيعة للوقت، أو نرشا

 !وتثبيتًا للملك

عية "الدفاع الذايت" عن النفس، من القهر والبطش.. كل ذلك جيعل هذه النفوس تتخذ وض

واملطلوب من النفوس السوية: هو إنكار هذا املنكر، ورد هذا الطغيان، وعدم االستسالم 

 للمجرمني من الفراعنة والطغاة، والصرب عىل هذا األذى حتى يأيت أمر اهللا.

" بل تتخذ وضيعة أخرى ولكن حيدث أن بعض النفوس الضعيفة، ال تقوى عىل "الدفاع الذايت

خطرية جدًا، إهنا جتد يف وضعية الدفاع وإنكار جرم الطواغيت.. مسأ�ة ثقيلة عىل النفس، أو ُجملبة هلا 

مزيد من القهر والعذاب، فتتخذ وضعية "االستسالم" للوضع القائم، وال يتوقف األمر عند 

جوم عىل من اختذ وضعية الدفاع.. االستسالم فحسب..  بل حتاول النفس "تربير" اختياراهتا؛ واهل

 !فع محايس، ال يدرك العواقب جيداً باعتبار أ�ه متهور مند

ثم تنتقل النفس إىل مرحلة أشد، فبعد التربير.. تأيت مسأ�ة "التامهي" يف الفراعنة، وحبهم، والتعلق 

قع هبم.. فيقعون يف "حب اجلالد" أو حب صفات اجلالد، وهي حماولة للتخلص من العذاب ال وا

 عليهم، أو حبًا فيمن يملك القوى ا�ادية الظاهرة !

ثم تأيت املرحلة األخرية وهي "التقليد" إذ يصبح شغف كل عبد أن يكون مثل الفرعون، وأن 

يعيش حالة الفرعون.. وأن يقلد الفرعون، ويف هذه املرحلة تنتقل أمراض الفراعنة، مقرونة 

د، وعندها يستلذون الذل، ويستعذبون القهر، ويتسابقون بأمراض االستبداد لترتسخ يف نفوس العبي

عىل باب الفرعون، وإن شاهدوا الفرعون وهو يسحق غريهم من العبيد بعد أن طردهم من عىل 

ذلك فرصة عسى أن يقبلهم  بابه.. مل يعتربوا ذلك درسًا وعظة يستفيقون عىل إثرها، بل جيدون يف

 !!الفرعون
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متهم، وعندما يأيت النور اإل�ي،  وتأيت يد الرسالة ترفع عنهم الذل والعذاب.. وترفع من كرا

وحترتم إنسانيتهم.. يعتربون ذلك ضعفًا ال يستحق التقدير؛ فُيعِرضون عن النور، ويتطاولون عىل 

عىل قلة حيلة، ويأسًا من قرب فرعون، يؤمنون وهم حيملون  -إن آمنوا  -الرسل والدعاة، ويؤمنون 

 كارثة عىل جمتمع املؤمنني. هذه األمراض، فتكون

وأما أو�ك الذين يعرفون ِعظم النور اإل�ي، ونعمة الرسالة، وقْدر الرسل والدعاة.. فأو�ك 

هم املؤمنون حقًا، إذ هم يف انتظار هذه اللحظة، ويستعدون هلا، ويقاومون، وال يستسلمون من 

�فسهم وأرواحهم من أجل انتصار أ فيبيعون ءت.. كانوا أفرح وأسعد الناس هبا؛أجلها، فإذا جا

 .. وقليل ما هم أو�ك األحرار.احلق

*** 

عىل حدا؛  من أمراض االستبداد ىل طبيعة كل مرضع -إن شاء اهللا  -وسنقف يف السطور التالية 

وترشيح أحوال النفس املقهورة واملستبد ، هذه األمة وكيف أصابالكشف عن أسبابه،  لنحاول

 . هبا

 قصد، وهو هيدي السبيل.واهللا من وراء ال

 

***
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  أمراض االستبداد 

  أوالً: عدم تقدير الرسالة واستشعار نعمتها 

 تعاىل: قال

رِْض َوَ�َاَرَك َوَلَِهَتَكۚ  ▬
َ
ََِاُر ُموَ�  َوقَوَْمُه ِ�ُْفِمُدو� ِ� �ْ�

َ
َُ  َوقَاَل �لَْمَ�ُ ِمن قَوِْم فِآَْعْوَن � قَاَل َسُنَصتِّ

 
َ
� ََ ََُهْم نَّا فَوَْ�ُهْم قَاهُِآوَن �َْنا ِِ َِِما ْْ و�ۖ  ١ُهْم َوَِْمَت ِِّن  قَاَل ُموَ�  قَِصوِْمهِ �ْسَتعِيُنو� َِالّلذهِ َو�ْصِ�ُ

َُ ِمْن ِعَبادِِِۖ  َو�قَْعاقَِبُة لِلُْمّتصَِ�  ا ََ َ َُُها َمن َ رَْض لِّلذهِ َُورِ
َ
�ْ�١  َِ وَََِنا ِمن َ�بْ

ُ
ِِيََنا َوِمن  قَالُو� َ

ْ
ن َِأ
َ
َ

رِْض َ�َينُظَآ َكيَْف  َ�ْعِد َما ِجئْتََناۚ 
َ
ْم َوََْمَتْخلَِفُ�ْم ِ� �ْ� ُْ ن ُقْهلَِك َعُدّو

َ
َ ُ�ْم َ َٰ  َر قَاَل َع

 [األعراف] ♂ ١َ�ْعَملُوَن 

ئيل عىل عذاب فرعون هلم قبل رسالة موسى وبعدها، قالوا له: { ُأوذ ينا يف تعقيب بعض بني إرسا

من قبل أن تأ�ينا، ومن بعد ما جئتنا } ويف هذا الرد قلة احرتام للرسالة، وعدم تقدير للرسل.. لقد 

 رأى القوم ظاهر األمر ال حقيقته.. 

! ولكنهم مل يشاهدوا احلقيقة كاملة.. ن هلم قبل بعثة نبيهم، ومن بعدهاشاهدوا فقط عذاب فرعو

من عند اهللا ُيوحى إليه.. يعيش بينهم ! إهنا نعمة عظيمة  إهنا "نعمة" الرسالة، و"نعمة" وجود رسول

تستوجب الشكر التام، والفرح العظيم.. فذلك فضل اهللا ورمحته، نعم.. رمحته رغم عذاب 

الفرعون! وإن عذابه جمرد ابتالء عابر يف هذه الدنيا، لن يدوم، ولن يستمر.. وكل املطلوب: 

كل من عليها عبيده وملكه، وهلذا كان جواب موسى االستعانة باهللا، والصرب.. فهي أرضه، و

 عسى ربكم أن هيلك عدوكم، ويستخلفكم يف األرض فينظر كيف تعملون }: {♠

ئيل كانوا يريدون طريقة سحرية غامضة األسباب، ساقطة التكاليف،  ولعل قومه من بني إرسا

و جهادًا، وهذا يكشف عن تنجيهم من عذاب فرعون، دون أن يكون هلم دورًا أو مشاركة أو صرباً أ
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حالة "الكسل الذهني" و"الرتهل النفيس" الذي يسببه االستبداد، إذ ُيفقد اإلنسان الفاعلية، 

 !ن يكون له دور أو خالفة يف األرضواملبادرة، ويقعد به ينتظر حلظة القدر، دون أ

تربية أو جهاد الرسول ستنحل مجيع املشكالت فجأة، دون إعداد أو  ءبمجيلقد تصور البعض أ�ه 

أو تغيري ما بالنفوس، وهذا تصور الذين هيربون من تكاليف احلرية، ويرضون برضيبة الذل 

 والعبودية !

وإن النفس حتت القهر واالستبداد ُجتيد "فن الشكوى" وال ُجتيد "فن الفاعلية".. جتيد التطاول، 

بي من أويل العزم من الرسل، وال جتيد االحرتام.. إن العذاب قد وقع عليهم من فرعون، وفيهم ن

كانوا بدالً من أن يقولوا له: { ُأوذينا } يقولون: لقد َمّن اهللا علينا بك، وّرشفنا برسالتك، وإنا يف 

عذاب فرعون، فادعوا اهللا لنا أن خيفف عنا، وادعوا اهللا لنا أن يستعملنا يف مقاومة فرعون، أو قل لنا 

} القول بـ : {استعينوا باهللا واصربوا ♠بق موسى سبيًال خيفف عنا هذا العذاب.. ولقد س

 ولكن يبدو أن قومه مل يفهموا الرسالة جيدًا.

وإن الذين ال يدركون مكانة هذه النعمة، وعظم هذا اَملّن.. يتلقون الرسالة بصورة من 

 "االستهانة" و"قلة التقدير".

*** 

محلة الرسالة من  -لرسل، والدعاة وإن انتهى عرص الرسل الكرام، فإن الصورة تتكرر مع خلفاء ا

عندما يأ�ون قومهم، وهم يف أذى من الفراعنة والطواغيت.. وهم منغمسون يف الشقاء  -بعدهم 

متهم، عندما يأ�يهم الدعاة بدعوة  والعذاب، مسلوبة حقوقهم، ومرسوقة حريتهم، وضائعة كرا

ة.. وال وال التقدير املطلوب للرسالالرسل، وبالتوحيد اخلالص.. فال نجد االحرتام الالزم للدعوة، 

 !الشعور احلقيقي بأمهيتها
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ئيل  -وال جيدون فيها   اعتربوها مزيدًا اخلالص من األذى والعذاب، بل ربام -مثلام مل جيد بنو إرسا

جيدون ذلك ! وعندما يتبعون الداعية عىل أمل من متاع أو رفع من عذاب، ثم ال من العذاب هلم

: أوذي  ! ويستعجلون الداعية باملتاع، وال يريدون أن يضطلعوا بدورهم ومهمتهم.ناعاجًال، قالوا

*** 

 ولكن.. �اذا تتكاسل النفس عن محل الرسالة، وال تستشعر نعمتها ؟

متها، وتسحق إنسانيتها، وختتزل حياهتا يف القدرة عىل  ألن النفس املقهورة واملستعَبدة، ُمتتهن كرا

! ومن ثم فهي ال جتد يف أ�فسها قيمة أو كرامة، ش الطغاة واملجرمنيعيش، وجتنب بطاالستمرار يف ال

 –هي يف حقيقتها أ�قل من ملء األرض ذهبًا  –وال تستطيع أن تدرك قيمة رسالة روحية ربانية 

فالنفس لكي حتمل رسالة ساموية ال بد وأن تتحرر من األغالل الروحية وا�ادية التي يفرضها 

 الطغاة عليهم.

مة اإلنسانية إىل وضعها الطبيعي.. رضورة ال مفر منها ويصبح الت حرر من الطغاة، وإعادة الكرا

 لإلنسان واحلياة.

*** 

 ويف األمة املسلمة:

ما أخرج هذه األمة إال من أجل إقامة احلق والعدل، واألمر باملعروف والنهي  ▐فاهللا 

ة وبالغها للناس، هلو حتلل من وإن ختليها عن محل هذه الرسال - هلالج لجبعد اإليامن به  –عن املنكر 

 سبب وجودها وميالدها األول، بل هو االنسالخ من نسبها وكتاهبا وتارخيها..

والقرآن الكريم يوجه املؤمنني إىل شعور فضل اهللا ومنته هبذه الرسالة؛ حتى يشكروا نعمتها، 

َها �َّ ﴿، واخللفاء فيها من بعده.. فقال تعاىل: ☻ويوقروا حاملها  ق 
َ
اُس َقْد ََا �
ُدورِ َوُهًدى َورَْ�ٌَة لِلُْمْؤِمنِ�َ   ّ ٌَ لَِما ِ� �ل َفا ِِ َُِّ�ْم َو ََُِْ�ْم َموِْعَظٌة ِمْن َر ِ  .َجا َّ � َِ ْْ  ََِف

َْ قُ
ٌ ِمّما َ�َْمُعونَ  ْْ ََ و� ُهَو  ُُ ََ لَِك فَلَْيْفَآ   .])58، 57يونس ([﴾ َوَِآَْ�َتِهِ فَبِ
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؟ وهذه الرسالة أعظم من خري مما جيمع اإلنسان.. وملَ ال العظيم، ومها فاإلسالم والقرآن مها الفرح

َََهًبا ﴿ملء األرض ذهبًا:  رِْض 
َ
�ْ� َُ َْ ِدهِْم ِم َُ

َ
ََ ِمْن َ َفُآو� َوَماُِو� َوُهْم ُكّفاٌر فَلَْن ُقْصَب َْ ََِن  َّ ِِّن �

وَ� �َِك َولَوِ �ْ�َتَدى  َِهِ 
ُ
ِ�مٌ  َعَا�ٌب  لَُهمْ  َ

َ
َ  َوَما َ   .])91( عمران [آل ﴾ََاِ�ِ�نَ  ِمنْ  ُهمْ ل

َ �لُْمْؤِمنَِ� َِِْ َ�َعَث �ِيِهْم رَُسوً  ِمْن ﴿ويف هذا املن العظيم بالرسالة يقول تعاىل:  ََ  ُ َّ قََصْد َمّن �
�ُْفِمِهْم َقتْلُو َعلَيِْهْم َََاِِهِ َوُ�َزّ�ِيِهْم َوُ�َعّلُِمُهُم �قِْكَتاَب َو�ْ�ِْكَمَة 

َ
َُ قَِ� َضَ�ٍل � نْن َ�َُو� ِمْن َ�بْ

 .])164آل عمران ([﴾ ُمبِ�ٍ 

ب" اجلاهلون بنعمة الرسالة:  ْسلَُمو�ۖ ﴿ويقول تعاىل يف حالة "األعرا
َ
ْن َ
َ
َْ  َقُمن وَن َعلَيَْك َ  َ   قُ

ّ  َ�ُمن و� َ َِ  ِِْسَ�َمُ�ْمۖ  ََ ََ  ُ َّ نْ  َعلَيُْ�مْ  َقُمن   �
َ
مْ  َ ُْ َ َهَد� احلجرات [﴾ َماِن ِِْن ُكنُْتْم َصادِ�ِ�َ لِْ�ِ

)17([. 

ٌّ ﴿: ▐ويقول  آِ� َُ �ُْفِمُ�ْم َعزِ�ٌز َعلَيْهِ َما َعنِت ْم 
َ
ْم رَُسوٌل ِمْن � ُْ ََ قََصْد َجا

يمٌ  ُِ َُوٌف َر  .])128التوبة ([﴾ َعلَيُْ�ْم َِالُْمْؤِمنَِ� َر

رضورية أولية، وخطوة أوىل عىل  واحرتام الرسالة، واستشعار نعمتها، وتقدير حاملها.. مسأ�ة

َ ُ�ْم قَ�ِْن ﴿ الطريق، وأول معامل ُشكر النعمة، وإن عدم شكرها يؤدي إىل زواهلا: ََّن َر
َ
نَْ َِأ

ِِ�َدَُّ�ْمۖ 
َ
َكْآُ�ْم َ� َفْآُ�مْ  َوقَ�ِنْ  َِ ِدَدٌ  َعَا�ِ�  ِِنّ  َْ ََ َ ومن شكر النعمة الصرب عىل  .])7( [إبراهيم ﴾ل

ويبقى األجر  –وسَيهلكون به  –ب األجر عىل اهللا، فرضر الطغاة حمدود، وسيذهب األذى، واحتسا

ًَىۖ ﴿عند اهللا: 
َ
وُ�ْم ِِّ  َ  ُُ  ننْ ▬ وأسبابه: وسيأيت التمكني بإذن اهللا، عند اكتامل سننه ♂َقْن ََ

ْدََارَ  ََُوق وُ�مُ  ُقَصاِِلُوُ�مْ 
َ
ونَ  َ   ُُمّ  �ْ�  .])111( عمران [آل ﴾ُقنَْ�ُ

والصرب عىل األذى، والتقوى يف كل يشء من عزم األمور، والسبيل إلحباط أذى األعداء: 

﴿ ِ َّ وُِو� �قِْكَتاَب ِمْن َ�بْلُِ�ْم َوِمَن �
ُ
ََِن َ َّ �ُْفِمُ�ْم َوقَتَْمَمُعّن ِمَن �

َ
ْمَو�قُِ�ْم َو�

َ
ََن َ�ُبْلَُوّن ِ� َ

 ۚ� ًْ ًَى َكثِ
َ
ُ�و� َ َ�ْ

َ
و� ننْ  َ ُ�ِ ّْ ُمورِ  َعزْمِ  ِمنْ  َ� لَِك  فَِِنّ  َوَ�ّتُصو� َِ

ُ
 .])186آل عمران ([﴾ �ْ�

***
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  ثانياً: اختاذ األصنام واألوثان   

 تعاىل: قال

ٍٍ لُّهْمۚ  ▬ ْصَنا
َ
َ  َ ََ ٍٍ َقْعُكُفوَن  َ  قَْو ََ َِوْ� 

َ
َآ فََ ْْ َ ْْ � ََ �ِِي َ ْْ ِِ ِِ ََِْا َََِ َا قَالُو� ََا ُموَ� �ْجعَ  وََجاَو َّ  َ

ٌَ ّما َ�َُو�  ١ِِقَذ ًها َكَما لَُهْم َلَِهٌةۚ  قَاَل َُِِّ�ْم قَوٌْم َ�َْهلُوَن  ِِ ََا ِِّن َهذ ُؤَ َِ ُمَتّ�ٌ ّما ُهْم �ِيهِ َو
َ �قَْعالَِمَ�  ١َقْعَملُوَن  ََ لَُ�ْم  ّْ َِِْيُ�ْم ِِقَذ ًها َوُهَو فَ

َ
َ �لّلذهِ � ْْ �َ

َ
ْن َِل ن ١قَاَل َ م ِمّ ُْ �َيَْنا

َ
َ َْ

ََ �قَْعَا�ِبۖ  ن  فِآَْعْوَن ََُموُموََُ�ْم ُسو ٌَ ِمّ ْمۚ  َوِ� َ� قُِ�م َََ� ُْ ََ ُيوَن َِِما ْْ ْم َوََْمَت ُْ ََ �َْنا
َ
ُقَصتِّلُوَن �

ُِّ�ْم َعِظيٌم   [األعراف] ♂ ١ّرَ

، ومعه أخيه نبي اهللا هارون، حالة عجيبة.. جيب أن نتأملها طويًال ! نبي من أويل العزم من الرسل

ومن قبله أ�بياء، وجاءوا باآليات املعجزات البّينات، آخرها أن انفلق هلم البحر، فمروا فيه، 

وأ�جاهم اهللا من فرعون، وهلك فرعون الذي سامهم سوء العذاب، فيمر الركب الناجي عىل قوم 

مثلهم ! ويطلبون ذلك من نبيهم ! عاكفون عىل أصنام هلم.. فيشعرون بالرغبة أن يتخذوا أصنامًا 

 أ�ى هذا ؟!

 ما الذي دفعهم إىل الرغبة يف اختاذ األصنام؟

 ؟!دوا نبيهم الكريم، ويستنوا بسنتهأهو التقليد ؟! وملَ ال ُيقل

 -حينها  -أهو الشعور بالدونية، والرغبة يف حماكاة األقوى؟ كيف وقد فضلهم اهللا عىل العاملني 

 ؟!♠وأرسل فيهم نبيه 

حلقيقة.. حالة يصعب فهم بواعثها النفسية، إال أ�نا نستطيع أن نقول: إن حقيقة اإليامن يف قلوهبم ا

الغيب الذي ال حيتاج إىل "صور من مل تنضج وتكتمل بعد، ومل تعرف كيف تؤمن يف حالة تامة 

ي وإن عقوهلم تتصور أهنا بحاجة إىل صورة من التقديس ا�اد -األصنام واألوثان  -مادية" 

 !يتوجهون إليها باإليامن والعبادةامللموس املحسوس، 
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ولعل هذه احلالة تناسب بعضًا من أحوال اجلامهري والعامة، التي ال تريد أن ترتفع إىل مستوى 

، وال إىل مستوى الشفافية الروحية، وال إىل مستوى الرقي العقيل هلالج لجاإليامن القلبي اخلالص هللا 

اتقن كل يشء يف كل الوجود.. وعندما ال ترتفع إىل هذا املستوى  الذي يرى آثار اهللا وصنعه الذي

 تبحث عن "الصورة ا�ادية" لتعويض هذا النقص..

فُتقام املهرجانات واالحتفاالت،  ؛ويصحب اختاذ األوثان.. إقامة أسواق التجارة بـ "اإليامن"

ق صناعة األصنام، وينتعش سوق سدنة األصنام، الذي ل الناس بالباطل، يأكلون  نوتنشط أسوا أموا

فة، وحيرتمون اجلهل، ويرصفون صور من العبادة لغري اهللا  ويبيعون هلم األوهام، فُيقدسون اخلرا

!▐ 

كأي سلعة.. ال قيمة قلبية هلا وال آثر، مهام زاع  سلعةفيصبح اإليامن يف أسواق األصنام واألوثان 

 سيطها، وكثر أ�باعها، وراج سوقها.

ختاذ األصنام ا�ادية املنحوتة من احلجر والشجر وغريها.. حاولوا التحايل؛ وإْن استهول الناس ا

ليتخذوا "األوثان" املعنوية والفكرية والقلبية.. فُيقدسون الرجال، أو األفكار الباطلة، أو املذاهب 

نًا، يأخذون منها القيم والتصورات، واألخالق واملفاهيم، والف كر الوضعية، وجيعلوهنا معيارًا وميزا

والشعور والتوجيهات، وجيعلوهنا حكًام وتبعًا لـ "اإليامن" أو جيعلون من اإليامن شعارًا مضمونه 

 !املذاهب الوضعية أو تقديس الرجال

وإن النفوس ضعيفة اإليامن، ليست بحاجة إىل البحث عن آ�هة ! ترى فيها اإل� األعظم ! بل 

لعمل والتقوى، ومزيد من احلب والشوق، هللا بحاجة إىل مزيد من اإلخالص والتجرد، ومزيد من ا

رب العاملني.. ولكن نفوس العبيد، ال تريد أن تكون عبوديتها هللا وحده ال رشيك له، بل تطمح إىل 

فتبحث عن "آ�هة" مادية  - كام عاشت، وكام تكيفت نفوسها - "ممارسة" صور العبودية للبرش

 !نفس ذات الوقت يؤمنون بإ� للكونكانوا يف  وإن -ولو كانت أصنام ال تنفع وال ترض  -أرضية 
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وا للعبيد الوهم عليبي ؛وإن هذه الثغرة اخلطرية.. ينفذ منها "جتار األديان" يف كل زمان ومكان

فة، ولتنشيط أسواق األصنام واألوثان.   واخلرا

تامًا لوجه ختاذ األصنام ا�ادية، واألوثان املعنوية.. وتريد القلب خالصًا اودعوة التوحيد تلفظ 

فة، واجلهل، والوهم..  اهللا الكريم، وتريده ممتلئًا بحب اهللا، وباإليامن به، وتريد حتريره من اخلرا

وتريده أن يرصف كل صور العبادة من دعاء وصالة واستعانة واستغاثة وُنسك...إلخ هللا وحده ال 

فاهتم، وال رشيك له، وتريد أن حترره من سدنة األصنام واألوثان، فال خيضع هلم، و ال يستجيب خلرا

 يذهب لسوقهم؛ فينطلق اإلنسان حراً كريًام عبدًا هللا وحده ال رشيك له.

*** 

 ويف األمة املسلمة:

ئيل هذه يف عهد النبي مّر  "فَعْن َأِيب َواِقٍد ☻: ت حادثة مشاهبة حلادثة بني إرسا

ْيثِيِّ َوُهَو اْحلَاِرُث بن مالك، َقاَل: َخَرْجَنا َمَع رَ  ِ اللَّ إَِىل ُحَنْنيٍ َوَكاَنْت ☻ ُسوِل ا�َّ

ُقوَن َعَلْيَها ِسالَحُهْم، َوَيْعُكُفوَن ِعنَْدهَ  ُء َعظِيَمٌة، َيْأ�ُوَهنَا ُكلَّ َسنٍَة َفُيَعلِّ ا ا، لُِقَرْيٍش َشَجَرٌة َخْرضَ

ٍط، َفَمَرْرَنا بَِشَجَرٍة عَ  ى َذاَت َأ�َْوا َء، َفَتنَاَدْينَا ِمْن َجْنَبِي َوَيْذَبُحوَن ِعنَْدَها، َوَكاَنْت ُتَسمَّ ا ظِيَمٍة َخْرضَ

ٍط، ٍط َكَام َهلُْم َذاُت َأ�َْوا ِ، اْجَعْل َلنَا َذاَت َأ�َْوا : َيا َرُسوَل ا�َّ ِريِق، َوَنْحُن َنِسُري إَِىل ُحنَْنيٍ َفَقاَل َرُسوُل  الطَّ

 ِ ، َكَام َقاَل َقْوُم ُموَسى ِملُوَسى☻: " ا�َّ ُ َأْكَربُ نَُن،  ا�َّ َا السُّ ً َكَام َهلُْم آ�َِهٌة إِهنَّ اْجَعْل َلنَا ِ�َ

 ]2180| جامع الرتمذي:  124:  5[ دالئل النبوة للبيهقي: " َلَتْأُخُذنَّ ُسنََن َمْن َكاَن َقْبَلُكْم 

َة َمَع َرُسولِ  ُْم َخَرُجوا َعْن َمكَّ ، َأهنَّ ْيثِيِّ ِ  ويف راوية أخرى: َعْن َأِيب َواِقٍد اللَّ ☻ ا�َّ

ُقوَن ِهبَا َأْسلَِحَتُهْم، ُيَقاُل َهلَ  اِر ِسْدَرٌة َيْعُكُفوَن ِعْنَدَها، َوُيَعلِّ ، َقاَل: َوَكاَن لِْلُكفَّ ٍط، إَِىل ُحنَْنيٍ ا: َذاُت َأ�َْوا

ِ، اْجَعْل لَ  َء َعظِيَمٍة، َقاَل: َفُقْلنَا: َيا َرُسوَل ا�َّ ا ٍط، َفَقاَل َرُسوُل َقاَل: َفَمَرْرَنا بِِسْدَرٍة َخْرضَ نَا َذاَت َأ�َْوا

 ِ ً َكَام َهلُْم آ�َِهٌة ☻: " ا�َّ ُقْلُتْم: َوالَِّذي َنْفِيس بَِيِدِه، َكَام َقاَل َقْوُم ُموَسى: { اْجَعْل َلنَا ِ�َ

َكُبنَّ ُسنََن َمْن َكاَن َقْبَلكُ  َا َلُسنٌَن، َلَرتْ  ]21389[ مسند أمحد بن حنبل/ "  ْم ُسنًَّة ُسنَّةً َقاَل إِنَُّكْم َقْوٌم َجتَْهُلوَن}  إِهنَّ
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ِ و ِه، َقاَل: َغَزْوَنا َمَع َرُسوِل ا�َّ ، َعْن َأ�ِيِه، َعْن َجدِّ ِ اْملَُزِينِّ ☻ َعْن َكثِِري ْبِن َعْبِد ا�َّ

َة َوُحنَْينًا َحتَّ  ُ َلنَا َمكَّ ائِِف َأ�َْرصَ َشَجَرًة َعاَم اْلَفْتِح َوَنْحُن َأْ�ٌف َوَنيٌِّف، َفَفَتَح ا�َّ ى إَِذا ُكنَّا َبْنيَ ُحنَْنيٍ َوالطَّ

 ِ ِ، َفَلامَّ َرآَها َرُسوُل ا�َّ ٍط، َوَكاَنْت ُتْعَبُد ِمْن ُدوِن ا�َّ َيْت َذاَت َأ�َْوا الُح، َفُسمِّ  َكاَن ُينَاُط ِهبَا السِّ

َف َعنَْها ِيف َيْوٍم َصائٍِف إَِىل ظِلٍّ ُهَو َأْدَنى☻  ِ َفَقاَل َرُجٌل ِمنَْها،  اْنَرصَ : َيا َرُسوَل ا�َّ

 ِ ٍط، َفَقاَل َلُه َرُسوُل ا�َّ ٍط َكَام ِهلَُؤالِء َذاُت َأ�َْوا نَُن ☻: " اْجَعْل َلنَا َذاَت َأ�َْوا َا السُّ إِهنَّ

ئِيَل ِملُوَسى: اْج  ا ٍد بَِيِدِه، َكَام َقاَلْت َبنُوا إِْرسَ ِ ُقْلُتْم َوالَِّذي َنْفُس ُحمَمَّ ً َكَام َهلُْم آ�َِهٌة، َفَقاَل: َأَغْريَ ا�َّ َعْل َلنَا ِ�َ

َلُكْم َعَىل اْلَعاَملِنيَ  ً َوُهَو َفضَّ  ]27[املعجم الكبري للطرباين/ "  َأ�ِْغيُكْم ِ�َ

وال نتصور أن الرجل القائل "اجعل لنا ذات أ�واط" من املهاجرين أو األ�صار أو أهل بيعة 

ن.. بل نحس به حديث العهد باإلسالم، من طلقاء مكة أو نحو ذلك.. كام جاء يف رواية الرضوا

ِ "فاإلمام مالك بن أ�س:  ، َقاَل: َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل ا�َّ ْيثِيِّ إَِىل ☻ َعْن َأِيب َواِقٍد اللَّ

ِهيُم ْبُن َسْعٍد: َوَنْحنُ  ، َوَنْحُن ُحَدَثاُء َعْهٍد بُِكْفٍر، َوَقاَل إِْبَرا كَِني ِسْدَرٌة  ُحنَْنيٍ َحِديُثو َعْهٍد بُِكْفٍر، َولِْلُمْرشِ

ْدَرِة، فَ  ٍط، َقاَل: َفَمَرْرَنا بِالسِّ ُقْلنَا: َيا َيْعُكُفوَن ِعنَْدَها، َوَينُوُطوَن ِهبَا َأْسلَِحَتُهْم، ُيَقاُل َهلَا: َذاُت َأ�َْوا

ٍط، َفَقاَل َرُسو ِ، " اْجَعْل َلنَا َذاَت َأ�َْوا ِ َرُسوَل ا�َّ نَُن، ☻: " ُل ا�َّ َا السُّ ُ َأْكَربُ ! إِهنَّ ا�َّ

ً َكَام َهلُْم آ�َِهٌة، َقاَل: إِنَّ  ئِيَل: اْجَعْل َلنَا ِ�َ ا ُكْم َقْوٌم َجتَْهُلوَن، ُقْلُتْم َوالَِّذي َنْفِيس بَِيِدِه، َكَام َقاَلْت َبنُو إِْرسَ

َكُبنَّ ُسنََن َمْن َكاَن َقْبَلُكمْ  الٍِك، َوَملْ َيْذُكْر َمْعَمٌر، َوال اْبُن إِْسَحاَق، َحِديُثو َعْهٍد بُِكْفٍر "، السِّ  َلَرتْ َياُق ِ�َ
 [معرفة الصحابة أليب نعيم]

ئيل الذين رصحوا بـ: { اجعل لنا ً� كام هلم  وإن كانت هذه احلادثة أخف من حادثة بني إرسا

.. فهنا مل يكن املقصد الرصيح كام طلبه "اجعل لنا �ً "وليس  "اجعل لنا ذات أ�واط"�هة} وهنا: آ

ء احلالة النفسية للحا وبن ئيل، ولكن حدث اشرتاك يف تالمس أجزا ، األمر الذي جعل دثتنيإرسا

أو مل يكن  -يقول: "اهللا أكرب.. إهنا السنن" ولعل القائل مل يكن يقصد ☻ النبي 

كالذبح، والتقديس  -غري اهللا لصورة من صور العبادة ل اً عترب رصفأن هذا األمر يُ  -يعرف 

مسأ�ة جد خطرية، وأخطر وأشد  -ولو الرياء القلبي  -وإن مسأ�ة الرشك  -والعكوف عند الشجرة 
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وأعظم ما حتذر منه دعوة التوحيد، وهي مسأ�ة شديدة احلساسية.. جيب أن تكون هكذا يف القلب 

ء عىل املستوى ا�ادي أو املعنوي.  والشعور سوا

قليد يف عامرة األرض، ويف حضارهتا ا�ادية، ويف اجلهد اإلنساين املشرتك يف ترقية وإن مسأ�ة الت

وسائل احلياة، واكتشافها.. فهذا جمال إنساين عام مفتوح، يساهم فيه اجلميع، لكن عندما يدخله 

ه من أديان ومعتقدات،  املسلم، يدخله وهو ُمستعٍل بإيامنه، مستغٍن بدينه ورسوله عن كل ما سوا

 دخل بنية خالفة لألرض راشدة.وي

مسأ�ة مرفوضة  -مهام كانوا ومتى كانوا  -وأما مسأ�ة التقليد أو املحاكاة يف صور العبادة ألي قوم 

مجلة وتفصيًال يف دعوة التوحيد، فإن مجيع صور العبادة والشعائر، ومجيع صور التصورات عن اهللا 

اهللا، ومجيع صور الترشيعات واحلالل واحلرام..  والكون واإلنسان واحلياة، ومجيع صور االعتقاد يف

 ه ورسوله، وال يؤخذ عن غريهم. ئ�بيامجيعها جيب أن ُيأخذ من مصدر واحد هو "وحي" اهللا أل

ئيل، فاختذوا "ذات أ�واط" من  ☻ولقد ركب قوم من أمة حممد  سنن بني إرسا

يرصفون من صور العبادة هلا، قبور أو مزارات يذبحون عندها، ويعكفون هلا، ويقدسون مكاهنا.. و

 تلك العبادة التي جيب أن تكون خالصة لوجه اهللا الكريم.. 

ء عىل املستوى ا�ادي واملعنوي، يكون ببيان حقيقة التوحيد،  وعالج هذا املرض اخلطري سوا

ئيل، وبيان صور الرشك وأ�واعه التي حذر منها القرآن الكريم،  وبيان خطورة اتباع سنن بني إرسا

لرفع مستوى فهمهم ووعيهم  ؛ون بالصرب عىل جهالة الناس، واألخذ عىل أ�دهيم برفق، ورويةويك

فة،  وبعدما اختذها السدنة واألحبار وسيلة وإدراكهم.. بعد أن ركبت رؤوسهم اجلهالة واخلرا

هلم بالباطل !  للعيش والكسب، وخداع الناس، وأكل أموا

 

***
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  رثالثاً: كثافة احلس، ومادية الفك   

 تعاىل: قال

َُتْم َِنُظُآو ▬
َ
اِعَصُة َوَ ّّ َاُِْ�ُم �ل ََ

َ
ّٰ  َََآى �لّلذَه َجْهَآًً فَأ َُ  ٥َن نَْ قُلُْتْم ََا ُموَ�  قَن َ ْؤِمَن لََك 

ُكُآوَن  َْ َ ن َ�ْعِد َمْوُِِ�ْم قََعّلُ�ْم س م ِمّ ُْ   ٥ُُّم َ�َعثَْنا
َ
َماَم َوَ َِ ّللْنَا َعلَيُْ�ُم �قْ ََ َا َعلَيُْ�ُم َو َْ ََز

 ۖ َُفَمُهْم َقْظلُِموَن  �لَْمّن َو�لّملَْوى 
َ
لَُموََا َوقَذ ِ�ن َ�َُو� َ ََ ْمۖ  َوَما  ُْ َِْ�َنا يَِّباِت َما َر َِ  ♂ ٥ُ�ُو� ِمن 

 [البقرة]

َتاَر ُموَ�  قَوَْمُه َسبْعَِ� رَُجً� لِِّميَصاَِِناۖ  ▬ َْ َاْ�ُهُم �لآّْجفَ  َو� ََ
َ
ْهلَْكَتُهم فَلَّما َ

َ
ئَْت َ ِِ ُة َقاَل َرِبّ لَْو 

َُ مِ  َفَها ََ �لم  ُ�ْهلُِكَنا ََِما َ�َع
َ
َُ نَّاَيۖ  � ن َ�بْ َُ َوَ�ْهِدي َمن  ّناۖ ِمّ ا ََ َ َ  ََِها َمن س ِْ َ ِِّ  فِتََُْتَك ُِ َِ ِِْن 

 ُ ْْ ََ ََت 
َ
َا َو�رَْ�َْناۖ  َوَ ََ ََت َوِ� َنا فَاْغفِْآ 

َ
َ  ۖ َُ ا ََ َ افِِآ�َن  س َِ  األعراف][  ♂ ١�قْ

ََلَِك  ▬ َ�َ ِمن  ْْ
َ
ْ ُموَ� َ لُو�

َ
َِل َعلَيِْهْم كَِتاَاً ّمَِن �لّمَماَِ َ�َصْد َسَ ّ ََ ن ُ�

َ
َُ �قِْكَتاِب َ ْه

َ
لَُك َ
َ
ََْمَ

َُاو�ْ �قْعِ  َّ ُُّم � اِعَصُة َُِظلِْمِهْم  ّّ َا�ُْهُم �ل ََ
َ
ِ َجْهَآًً فَأ َّ رََِا �

َ
َ ْ َّيَِناُت َ�َصالُو� ْْ ََ ِمن َ�ْعِد َما َجاَ�ُْهُم � ْج

بِيناً  اَاً م  ََ ََلَِك َوََِيَْنا ُموَ� ُسلْ  ]153[النساء :  ♂ َ�َعَفْوََا َعن 

، ♠! إذن، فامذا كان يف قلوهبم يوم أن جاءهم موسى {لن نؤمن لك حتى نرى اهللا جهرة}

يوم انترص موسى عىل باطل سحرة وهم حتت عذاب فرعون؟! وماذا كان يف قلوهبم يوم الزينة، 

.. وهلك   ؟!فرعونفرعون؟! وماذا كان يف قلوهبم يوم أن انفلق هلم البحر، فنجوا

إن هذه القلوب امللتوية ال متسك باإليامن، ومل تتذوق حالوته، ومل تعرف حقيقته.. إهنا اآلن بعد 

يامهنا أن ترى اهللا جهرة ! وهي كل هذا الفضل والنعمة من اهللا، تكفر، وتتنكر، وتتكرب، وتشرتط يف إ

صياغة سافلة منحطة، تدل عىل كثافة حس، ومادية فكر، وانحطاط تصور، وسفه عقل.. وقد كان 

! ولكن ا حال املحبني مع حمبوهبم األعىليمكن صياغة الطلب بأدب وحب وشوق إىل اهللا، وهذ

 .الطلب هنا يدل عىل استكبار واستنكار حلقيقة اإليامن باهللا غيبًا.
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.. رؤية اهللا ! وماذا هم ؟ وماذا كل من وما يف الوجود.. حتى يشرتطوا  فقد اشرتطوا حتى يؤمنوا

باهللا خالق هذا الوجود،  هذا الرشط ؟! إهنم ذرات تائهة بالنسبة هلذا الوجود ا�ادي الكبري، فام باهلم

 !؟وخالقهم

ذا جهل فوق جهلهم.. يف صورة جسم حمدود يستطيع البرص إدراكه، وه هلالج لجولقد تصورا اهللا 

وتكفر ما وراء وضيق يف تصوراهتم التي ال تستطيع إال أن تؤمن باملحسوس من األشياء، وتتنكر 

 !ذلك

وإن حقيقة اإليامن باهللا، تكمن يف رؤية آثار اهللا، ونعمته يف هذا الوجود.. فرتى صنع اهللا الذي 

ا أ�ه احلق، ليست بحاجة إىل رؤية اتقن كل يشء، وترى ما يف أ�فسها، وما يف األفاق؛ فيتبني هل

.. واإلنسان يف هذه الدنيا من أجل هذا اإلحساس هلالج لجالصانع، فهذا الوجود كله دال عليه 

طه، وعدم التوايل عن هدى  ك به، واتباع رصا بالغيب، والتصديق باهللا، واإليامن به، وعدم اإلرشا

 اهللا..

كاملالئكة  -ا هو دون اهللا من خلقه اآلخرين واإلنسان بتكوينه هذا ال يستطيع أن يرى اهللا، وال م

قد خلق يف  هلالج لج؟! وحتى ولو افرتضنا أن اهللا ▐فكيف باهللا  -واجلن ومما ال نعلم 

واملعجزة ا�ادية  -اإلنسان هذا االستعداد لرؤيته، فال يصح اإليامن إال غيبًا، فاشرتاط الرؤية 

ۖ فَ ﴿ال ينفع معها اإليامن، كام قال تعاىل:  -القاهرة  َسَنا
ْ
ْو� ََأ
َ
ِ  ُسّنَت  لَْم ََُك َقنَْفُعُهْم ََِِماُ�ُهْم لَّما َرَ َّ � 

 ِٰ لَْت  قَدْ  �ّق ِ�َ  ِعَبادِِِ�  ِ�  ََ ََ وهذا اإليامن ال ينفع عند رؤية  .])85( [غافر ﴾�قَْ�فُِآونَ  ُهَنالَِك  َو

نا بحقيقة إيامن من يطلب عذاب اهلالك، وانكشاف بعضًا من أستار الغيب هلم حلظة اهلالك، فام بال

 رؤية اهللا جهرة ؟!

وإن هذا الطلب برؤية اهللا، وجعله رشطًا لإليامن ! يكشف عن "موت الروح" و"انغالق 

أو يف األرض  تالسامواالقلب".. األمر الذي أعامهم عن "رؤية" بديع صنع اهللا.. ونظرة واحدة يف 

ن النبات واجلامد، أو عودة إىل النفس لتتأمل ولو أو مما خلق اهللا من الدواب واأل�عام، أو مما خلق م
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للحظات أحواهلا، نظرة واحدة بقلب مفتوح "مستعد" لتلقي نور اهللا، كفيلة وحدها باشعال جذوة 

 اإليامن يف القلوب !.

أما القلوب املتحجرة املقفلة، والعقول القارصة الضيقة، والنفوس اخلبيثة الوضيعة.. ال تستطيع 

امم البهيمة، وال شهوة ما فوق املحسوس، فال يتعدى إدراكها عامل البهيمة، وال اهتأن ترتفع إىل 

 البهيمة !

وإن الفارق بني تفكري أهل اإليامن، وتفكري أهل الكفر واألوثان.. هو اإليامن بالغيب، والعمل 

يته، لليوم اآلخر، وال يصح اإليامن إال به، فهو الذي يرفع من تصورات اإلنسان، ويوسع من رؤ

ويرقي من خلقه، ويزكي أفعاله ! أما من يعبد ا�ادة واملحسوس من األشياء، فال تتعدى حركته يف 

ِِْس� ﴿احلياة حركة األ�عام بل أضل:  ّنِ َو�ْ�ِ ًْ� ِمَن �ْ�ِ َهّنَم َكثِ ََا ِ�َ
ْ
َََر�  َقْفَصُهونَ  َ   قُلُوٌب  لَُهمْ  َوقََصْد 

ْ�ُ�ٌ َ  ُقبِْ�ُ َِهَ 
َ
ۚ ا َولَُهْم َ ََ�ٌن َ  ََْمَمُعوَن ََِها وَ� �َِك  وَن ََِها َولَُهْم َ

ُ
�َْعامِ  َ

َ
�ْ�َ  َْ ۚ  ُهمْ  ََ  َ َض

َ
وَ� �َِك  َ

ُ
 ُهمُ  َ

افِلُونَ  َِ  .])179( [األعراف ﴾�قْ

واحلقيقة إن عقل اإلنسان ال يكف عن التفكري يف اهللا، ومتني رؤيته.. ولكن هناك فرق بني 

فال تسكن إال  -ؤيته اهللا، وسكون الروح عند جنابه العظيم التشوف والتطلع والشوق واحلب لر

وبني االستكبار والتنطع وسوء األدب، ووضاعة السؤال، واالشرتاط عىل  -هبذه الرؤية وهذا احلب 

اهللا بعدم اإليامن إال عند رؤيته. فرق شاسع جدًا، إنه ببساطة الفرق بني القلوب املؤمنة والقلوب 

 الكافرة..

سى أن يرى اهللا.. ولكنه سؤال املحب لربه، سؤال الذي ال يصرب عىل شوقه هللا ولقد سأل مو

ْ�ُظْآ َِِ�َْكۚ ﴿فقال: 
َ
رِِ� �
َ
َِ  َِِ�  ��ُْظآْ  َوَ� ِ�نِ  ََِآ�ِ�  قَنْ  قَاَل  َرّبِ َ َب �  َفَموَْف  َمَ�ََهُ  �ْسَتَصآّ  فَِِنِ  �ْ�َ  ََِآ�ِ�

َّ   فَلَّما َ هُ  َ�َ َِ  َر آّ  َد�ّ  هُ َجَعلَ  لِلَْجَب ََ ۚ  ُموَ�   َو فَاَق  فَلَّما َصعًِصا
َ
اَََك  قَاَل  َ َْ ّوُل َِِ�ْ  ُ�بُْت  ُسبْ

َ
ََا َ
َ
َك َو�

وإذا كان اجلبل العظيم ال يصمد أمام سبحات نور اهللا؛ واندك اجلبل..  .])143األعراف ([﴾ �لُْمْؤِمنِ�َ 

 فكيف بجسد موسى الضعيف ؟!
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ةَ   ََأْسَأُ�َك  اللَُّهمَّ : "☻وكان من دعاء النبي  ْوَق  َوْجِهَك  إَِىل  النََّظرِ  َلذَّ  لَِقائَِك  إَِىل  َوالشَّ

ءَ  َغْريِ  ِيف  ا ةٍ  َرضَّ نَّا اللَُّهمَّ  ُمِضلٍَّة، فِْتنَةٍ  َوَال  ُمِرضَّ يَامنِ  بِِزينَةِ  َزيِّ [سنن النسائي  "ُمْهَتِدينَ  ُهَداةً  َواْجَعْلنَا اْإلِ

 ]1305الصغرى/ 

ُ َجلَّ يف ُعاله: ﴿فوق كل نعيم:  وجعل اهللا نعيم رؤيته ْقَنا َقاَل ا�َّ َ َّ َُوَن �ِيَها َو ا ََ َ لَُهْم َما َ
ًٌ ﴿ .])35ق ([﴾ َمزِ�دٌ  َآًٌ  .وُُجوٌِ ََوَْم�ٍِا ََاِ�َ َِ ََِّها ََا  .])23، 22القيامة ([ ﴾َِِ�  َر

ن، فلن تر اهللا يف أما النفوس الكافرة التي تطاولت، واستكربت، واشرتطت الرؤية يف الدنيا لإليام

ِِّن ﴿الدنيا، وال يف اآلخرة، ولن يكلمهم اهللا، ولن يزكيهم، ولن ينظر إليهم، وهلم عذاب أ�يم: 
َآًِ َوَ  َُ  َِ َ�َق لَُهْم ِ� �ْ� ََ وَ� �َِك َ  

ُ
ََُمًنا قَلِيً� َ ْقَماَِِهْم 

َ
ِ َو� َّ وَن ََِعْهِد � ُ ََ َْ َ ََِن َ َّ � ُ َّ َ�ّلُِمُهُم �

ِ�مٌ وَ 
َ
 .])77آل عمران ([﴾ َ  َقنُْظُآ َِِ�ِْهْم ََوَْم �قْصَِياَمةِ َوَ  ََُزّ�ِيِهْم َولَُهْم َعَا�ٌب َ

ال عنادًا  -} حقًا تريد الرؤية شوقًا وحبًا إىل اهللا ولو كانت القلوب التي قالت: {أرنا اهللا جهرة

ضًا  ب والطمأ�ينة والسكينة، ما تتقوى به ألسكب اهللا يف قلوهبا من الرىض واحل -واستكبارًا وإعرا

عىل يوم اللقاء، ولكن �ا كان الطلب يف استكبار واشرتاط أخذهتم الصاعقة والعذاب ! ليعلموا 

أهنم حتت يد اهللا، ويف إرادته ومشيئته املطلقة.. فام أن أمتوا طلبهم حتى أخذهتم الصاعقة، ثم 

، ويؤمنون، فقد أراهم اهللا نعمته وفضله وكرمه أرجعهم اهللا إىل احلياة مرة أخرى؛ لعلهم يشكرون

اآلن ُيرهيم غضبه وعذابه وانتقامه.. فليس هلم إال التسليم لوجه اهللا  هلالج لجوعطاءه، وها هو 

 الكريم، وتوقري الرسالة، وتوقري رسول اهللا إليهم. 

السياط، فكان اإليامن حتت وقع العذاب والتنكيل، تلك االستجابة الذليلة، كاالستجابة حتت وقع 

فإذا ُرفع.. وقع التمرد، وإذا ُأ�عم عليهم تبطروا، وهذه الفطرة الفاسدة تكونت بفعل "طول الذل" 

 من طغيان فرعون الطويل عليهم..

ء، وقسوهتا.. بالسحب  ▐وكرم اهللا هلم حارض ودائم، فُيهون  عليهم حياة الصحرا

، ولكن هلالج لجفام ظلموا اهللا  وبالطعام السهل القريب املنال؛ لعلهم يشكرون، وإن كفروا..
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ي، َتْبُلُغوا  َلنْ  إِنَُّكمْ : ِعَباِدي َياأ�فسهم يظلمون، كام جاء يف احلديث القديس: "...   وِين  َرضِّ  َوَلنْ  َفتَُرضُّ

َلُكمْ  َأنَّ  َلوْ : ِعَبادِي َيا َفَتنَْفُعوِين، َنْفِعي، َتْبُلُغوا   َرُجلٍ  َقْلِب  َأ�َْقى َعَىل  وا َكانُ  َوِجنَُّكْم، َوإِْنَسُكمْ  َوآِخَرُكْم، َأوَّ

َلُكمْ  َأنَّ  َلوْ : ِعَباِدي َيا َشْيًئا، ُمْلِكي ِيف  َذلَِك  َزادَ  َما ِمنُْكْم، َواِحدٍ   َعَىل  َكاُنوا  َوِجنَُّكْم، َوإِْنَسُكمْ  َوآِخَرُكْم، َأوَّ

 ]2580يح مسلم/[صح" َشْيًئا... ُمْلِكي ِمنْ  َذلَِك  َنَقَص  َما َواِحٍد، َرُجلٍ  َقْلِب  َأْفَجرِ 

*** 

نفس كثافة احلس، ومادية الفكر مع قومه من قريش،  ☻ويواجه نبينا حممد 

ئيل:  َ�  ▬فسأ�وه مثل الذي سأ�ته بنو إرسا
َ
ٍَ فََ  َمَث

ّ
ْ�َنا لِلّناِس ِ� َهذ َا� �قُْصْآَِن ِمن ُ�ِ َوَقَصْد َ�ّ

ُ �َّاِس ِِّ  ُكُفوًر�  ََ ْْ
َ
ًَ َوقَالُو� قَن َ ْؤمِ  ٨َ رِْض َََُبو

َ
َا ِمَن �ْ� ََ ّٰ  َ�ْفُجَآ  َُ ْو َُِ�وَن  ٩َن لََك 

َ
َ

 � ًْ َ�لََها َ�ْفِج َِ �َْهاَر 
َ
َآ �ْ� ٍَ وَِعَنٍب َ�ُتَفِجّ ِي

َّ ن  ََِ�ْمَت َعلَيَْنا  ٩لََك َجّنٌة ِمّ ََ َكَما  ََ �لّمَما ْو سُْمصِ
َ
َ

َ َِالّلذهِ َو�لَْمَ�ِِكَ  ِِ
ْ
ْو َِأ
َ
ََ  ِ� �لّمَماَِ َوَقن  ٩ةِ قَبِيً� كَِمًفا َ ْو َِْآ

َ
ُآٍف َ َْ ُِ ن  ْو ََُ�وَن لََك َ�يٌْت ِمّ

َ
َ

َل َعلَيَْنا كَِتاًَا ّ�ْصَآُؤُِۗ  ِّ ََ �ُ  ّٰ َُ اَن َرِ�ّ  َ ْؤِمَن لُِآ�ِيَِّك  َْ َْ ُسبْ � رُّسوً   قُ ً ََ َ َْ ُكنُت ِِّ  َ  ♂٩َه
ء]  [اإلرسا

ََِن َ  ▬ َّ َُفِمِهْم  َوقَاَل �
َ
و� ِ� َ ََّنا قََصِد �ْسَتْكَ�ُ ْو َََآى َر

َ
َزَِل َعلَيَْنا �لَْمَ�َِِكُة َ

ُ
ََآُْجوَن قَِصاَََا لَْوَ  َ

 ً �ْ  ]21[الفرقان : ♂ وََ�َتْو ُ�ُتّو�ً َكبِ

 فتشاهبت قلوب الذين ال يؤمنون !

*** 

 ويف األمة املسلمة: 

ة" و"اإلحلاد" و"عبادة ا�ال وا�ادة" وكل زباالت انترش الفكر ا�ادي، وعلت صيحات "الشيوعي

بامديتهم، وبإحلادهم!  -يف أجيال خمتلفة  -مالحدة الفالسفة يف كل جيل، وصار الناس يتفاخرون 

 فإذا انكرست وفشلت، غريوا املسمى، وغريوا معها جلودهم وشعاراهتم..
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ئيل  -وتبجح البعض بأ�ه ال يؤمن  ملحسوس من األشياء، وما وراء إال با -كام فعلت بنو إرسا

 ذلك فغري موجود، أو عىل األقل ال يعنينا وجوده !.

وعىل هذا التصور ا�ادي الباطل أقاموا مؤسساهتم وحياهتم، بل ونظم التعليم التي كانت تعلم 

وانتظر الناس وعود  -بكل وقاحة وكفر يف جيل من األجيال  -ا�ادية واإلحلاد أل�ناء املسلمني 

ني، وجنة احلياة الدنيا، فلم جيدوا إال وحوشًا مفرتسة، أكلت إنسانيتهم وإيامهنم وثرواهتم الشياط

وحياهتم وضيعت مقدرات أوطاهنم، وملَ ال ؟ فكيف ملن ال يؤمن إال با�ادة ويعبدها، أن يتنازل 

ينتظر  عنها أو يعطيها عن طيب خاطر؟ و�اذا يقيم العدل، ويضحي بمصاحله، ومتعته اآلنية وهو ال

ء يف اآلخرة، فهو ال يؤمن هبا؟!  اَِ� ﴿جزا ََ ْْ ْم َِاقَْف ُْ ُمُآ
ْ
ُم �قَْفْصَآ َوَ�أ ُْ اُن ََِعُد ََ يْ َّ ُ  �ل َّ  َو�

مْ  ُْ ِِْفَآًً  ََعُِد ً�ۗ  ِمنْهُ  َم ْْ ُ  َوفَ َّ  .])268البقرة ([ ﴾َعلِيمٌ  َو�ِس ٌ  َو�

م.. صار أهل ا�ادية يؤمنون ليلبس ثوب اإلسال -حتى تستسيغه األمة  -وتطور الفكر ا�ادي 

باإلسالم "عقيدة" وبـ "اإلحلاد" و"عبادة ا�ال" مذهبًا وطريقًا ومنهجًا يف احلياة، حتى التبس عىل 

 كثري من الناس حقيقة األمر، وطبيعة هذا املكر واالنحراف..

العقيدة فأقاموا نظم حياهتم ومعاشهم وترشيعاهتم بعيدًا عن هدى اهللا، ورشعه.. مع رفع شارة 

 اإلسالمية؛ حتى يتخدر الناس هبا، وال يثورون من أجل غياهبا.

وهذا الفكر ا�ادي، وهذا الكثافة يف احلس والشعور، وهذا االنحطاط يف التفكري، والبالدة يف 

الفهم.. حرص التصور اإلسالمي عن اهللا والكون واإلنسان واحلياة يف أضيق صورة، وكبل انطالق 

تفرد الرباين ليعمل يف احلياة بصورة مستقيمة صحيحة متكاملة.. فذلت األمة، الفكر اإلسالمي امل

 .خمادعوخضعت لكل وغد جبان 

وال سبيل للعودة إىل الريادة واإلمامة والقيادة إال بجالء حقيقة اإليامن بالغيب يف القلوب 

 جاء األرض اآلن.والعقول واألرواح، وبتطهري النفس مما أصاهبا من لوثة ا�ادية التي ترضب أر

***
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  "رابعاً: االستجابة للباطل، والقابلية للضالل "اختاذ العجل 

 تعاىل: قال

َو�ٌرۚ  ▬ َُ  ُ َّ لِيِِّهْم ِعْجً� َجَمًد�  ُُ ِ ِمْن  ََا قَوُْم ُموَ�  ِمن َ�ْعِدِ
َّ َُّه َ  ََُ�لُِّمُهْم َوَ   َو�

َ
لَْم َََآْو� �

َ
�

 َ َّ الِِمَ�  ُاوُِ َقْهِدَِهْم َسَِيً�   � ََ ّ�ُهْم َقْد َضل و� َقالُو� قَ�ِن ّقْم  ١َوَ�َُو� 
َ
ْو� �
َ
َِْدَِهْم َوَرَ

َ
� �ِ ََ َولَّما ُسصِ

ِ�َن  ِْ َُكوَ�ّن ِمَن �ْ�َا
ََ َا  ََ ِْفِْآ  َ َنا َوَ� ِسًفا قَاَل  ١ََآَْ�َْنا َر

َ
َباَن َ ْْ َولَّما رََجَ  ُموَ�  َِِ�  قَوِْمهِ َغ

لَْفُتُموِ� ِمن َ�ْعِديۖ  ََ ُِ َِِ�ْهِۚ   َِئَْمَما  يهِ َ�ُآ  َِ
َ
ِس َ
ْ
َا ََِآَ ََ

َ
ََ َوَ لَْو�

َ
�ْ� ََ قْ

َ
ُِّ�ْمۖ  َو� ْمَآ َرَ

َ
َعِجلُْتْم َ

َ
َ

ََ َوَ  َ�ْ  ْعَد�
َ
ِمْت ِ�َ �ْ� َْ ُ ِِ فََ� س وََ

َعُفوِ� َوَ�ُدو� َقْصُتلُ ْْ ّم ِِّن �قَْصوَْم �ْسَت
ُ
ِِ َمَ  �قَْصوِْم قَاَل ��َْن َ

َعلْ
لَْنا ِ� رَْ�َتَِكۖ  ١�قّظالِِمَ�  َِ ْد

َ
ِ� َوَ

َ
ُم �لّآ�ِ�َِ�  َقاَل َرِبّ �ْغفِْآ ِ� َوِ� َُ ْر

َ
ََت َ

َ
ََِن  ١َوَ َّ ِِّن �
�َْياۚ    ّ َياًِ � ِِّهْم َوَِّقٌة ِ� �ْ�َ ن ّرَ ٌب ِمّ َْ ََ َسيََنالُُهْم َغ َُاو� �قْعِْج

َّ ِ�َن � ََ ََ لَِك َ�ْزِي �لُْمْف ََِن  ١َوَ� َّ َو�
يٌم  ُِ ُفوٌر ّر َِ ََّك ِمن َ�ْعِدَها َق ُُّم َِاَُو� ِمن َ�ْعِدَها َوََمُنو� ِِّن َر  ]األعراف[ ♂ ١َعِملُو� �لّميَِّئاِت 

ْم جَ  ▬ ُْ ْم َوَو�َعْدََا ُْ ْن َعُدوِّ م ِمّ ُْ �َيَْنا
َ
ََ قَْد َ �ِِي َ ْْ ِِ ِِ َا ََا ََ َْ ْقَمَن َوََّز

َ
ورِ �ْ�  َ اََِب �ق

ِ�ۖ  ٨َعلَيُْ�ُم �لَْمّن َو�لّملَْوى   َْ َّ َعلَيُْ�ْم َغ ِْ ْو� �ِيهِ َ�َي َِ َْ ْم َوَ  َ� ُْ َِْ�َنا يَِّباِت َما َر َِ  ُ�ُو� ِمن 
ِ� َ�َصْد َهَوى   َْ َْ َعلَيْهِ َغ ّفاٌر لَِّمن َِاَب َوَمَ  ٨َوَمن َ�ْلِ َِ ُُّم �ْهَتَدى  نِ�ّ قَ ََ َصاِ�ًا  َوَما  ٨َن وََعِم
ْعَجلََك َعن قَْوِمَك ََا ُموَ�  

َ
َ٨   �َْ ََ ثَآِي وََعِجلُْت َِِ�َْك َرِبّ قِ

َ
�  َ ََ وَ َِ 

ُ
قَاَل فََِِّا  ٨قَاَل ُهْم َ

َضّلُهُم �لّماِمآِي  
َ
ِسًفاۚ فَآََجَ  ُموَ�   ٨قَْد َ�َتّنا قَْوَمَك ِمن َ�ْعِدَك َوَ

َ
َباَن َ ْْ َقاَل ََا َقوِْم   َِِ�  قَوِْمهِ َغ

 ُ� َ ْم َر ُْ لَْم ََعِْد
َ
َمًناۚ � َُ ن  ْم وَْعًد�  ٌب ِمّ َْ َّ َعلَيُْ�ْم َغ ن َ�ِ

َ
ْم َ َرد� 

َ
ْم َ
َ
اَل َعلَيُْ�ُم �قَْعْهُد َ ََ �َ

َ
َ

لَْفُتم ّموِْعِدي  َْ
َ
ُِّ�ْم فَأ لَْفَنا َموِْعدَ  ٨ّرَ َْ

َ
ن ِِ�َنةِ �قَْصوِْم قَالُو� َما َ َِ�ًر� ِمّ ْو

َ
َك ََِملِْكَنا َوَقذ ِكّنا ُ�ِّلَْنا َ

ََ �لّماِمِآي   قْ
َ
ََ لَِك � َو�ٌر َ�َصالُو� َهذ َا� ِِقَذ ُهُ�ْم  ٨َ�َصَاْ�َناَها فََك َُ  ُ َّ ََ لَُهْم ِعْجً� َجَمًد�  َآ َْ

َ
فَأ

 َ ِٰ ََ ّ   ٨نقَذ ُه ُموَ�  فَ
َ
َفَ� َََآْوَن �

َ
� َوَ  َ�ْفًعا َ َوقََصْد َقاَل  ٨ ََآِْجُ  َِِ�ِْهْم قَْوً  َوَ  َقْملُِك لَُهْم َ�ّ

َُ ََا قَوِْم ِِّ�َما فُتَُِتم َِهِ ۖ  ْمآِي  لَُهْم َهاُروُن ِمن َ�بْ
َ
يُعو� َ ِِ

َ
َُّ�ُم �لآّْ�َذ ُن فَاِّبُِعوِ� َوَ قَالُو�  ٩نّن َر

ََ َعلَيْهِ  ّٰ  ََآِْجَ  َِِ�َْنا ُموَ�  قَن ّ�ْ�َ َُ كِفَِ�  ْقَتُهْم َضل و�  ٩ََ
َ
 ٩قَاَل ََا َهاُروُن َما َمَنَعَك َِِْ َر�

ّ  َِّتبَِعِنۖ 
َ
ْمآِي  �

َ
يَْت َ َّ َ�َع

َ
َ٩  ۖ�ِ

ْ
ِٰ َوَ  ََِآَ َي ْْ ْا َِلِ َُ

ْ
ّم َ  َِأ

ُ
ن َ�ُصوَل  قَاَل ََا ��َْن َ

َ
يُت َ َِ ََ  ّ�ِِِ
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ََ َولَْم َِآْقُْب قَْوِ�  فَّآقَْت  �ِِي َ ْْ ِِ ِِ ُبَك ََا َساِمآِي   ٩َ�ْ�َ ََ َْ ََ قَاَل ََُ�ُْت ََِما لَْم  ٩قَاَل َ�َما 
 ِٰ ََ لَِك َسّوَقْت ِ� َ�ْف ثَآِ �لّآُسوِل َ�َنَبْاُ�َها َوَ�

َ
ْن � ًة ِمّ َْ ُت َ�بْ ْْ و� َِهِ َ�َصَب قَاَل فَاََْهْب فَِِّن  ٩َقبُْ�ُ

 َ ن َ�ُصوَل َ  ِمَماَسۖ ل
َ
َياًِ َ ْلََفُهۖ نّن لََك مَ  َك ِ� �ْ�َ َُ لَْت َعلَيْهِ  وِْعًد� ّقن  ََ ِي  َّ َو�َُظْآ َِِ�  ِِقَذ ِهَك �

ََِمَفّنُه ِ� �ْ�َِمّ َِْمًفا  ََ ُُّم  َ�ّنُه  آِّ َْ ُ
َّ كًِفاۖ   ِي َ  ِِقَ  ٩ََ َّ وَِسَ  ُ�ّ  ذ َه ِِّ  ُهَوۚ ِِّ�َما ِِقَذ ُهُ�ُم �لّلذُه �

ٍَ ِعلًْما  ََباَِ َما قَْد َسَبَقۚ  ٩َ�ْ
َ
ّ  َعلَيَْك ِمْن َ ََ لَِك َ�ُص َّا َِْكًآ�  َك ُ ّّ ّمْن  ٩َوقَْد ََِيَْناَك ِمن 
ًِْر�  َُ ََوَْم �قْصَِياَمةِ وِ ْعَآَض َ�نُْه فََُِِّه َ�ِْم

َ
ََِن �ِيهِۖ  ١َ ِّ ا ََ لَهُ  ََ ََوَْم َُنَفُخ  ١ْم ََوَْم �قْصَِياَمةِ ِ�ًْ� وََسا

ورِۚ   ّ رْقًا  ِ� �ل ُِ ُ �لُْمْجآِِمَ� ََوَْم�ٍِا  َُ �  ١َوَ�ْ ً َْ ُِْْتْم ِِّ  َع ّْ ْعلَُم ََِما  ١َقَتَخاَ�ُتوَن ََيَْنُهْم ِِن 
َ
ّ�ُْن َ

 ِْْ ّْ آِ�َصًة ِِن  َِ ْمَثلُُهْم 
َ
 [طه] ♂ ١ُتْم ِِّ  ََوًْما َقُصولُوَن َِِْ َقُصوُل َ

الُِموَن  ▬ ََ َُتْم 
َ
ََ ِمن َ�ْعِدِِ َوَ َْاُ�ُم �قِْعْج َّ ُُّم � ََعَِ� َ�ْلًَة  ْر

َ
ُُّم َ�َفْوََا َعنُ�م  ٥نَْ َو�َعْدََا ُموَ�  َ

ُكُآوَن  َْ َ ن َ�ْعِد َ� لَِك قََعّلُ�ْم س نَْ  ٥ُفْآَقاَن قََعّلُ�ْم َ�ْهَتُدوَن نَْ ََِيَْنا ُموَ� �قِْكَتاَب َو�قْ  ٥ِمّ
َُو� َِِ�  ََارُِِِ�ْم فَ  ََ َ�ُتو ُم �قْعِْج ُْ َاَِ َِّ َُفَمُ�م َِا

َ
لَْمُتْم َ ََ اْ�ُتُلو� قَاَل ُموَ�  قَِصوِْمهِ ََا قَوِْم َُِِّ�ْم 

ٌ ّقُ�ْم ِعنَد ََارُِِِ�ْم َ�َتاَب َعلَيُْ�ْمۚ  ْْ ََ َُفَمُ�ْم َ� قُِ�ْم 
َ
يُم ِِ  َ ُِ  [البقرة] ♂ ٥َُّه ُهَو �ّ�ّو�ُب �لّآ

الُِموَن  ▬ ََ َُتْم 
َ
ِ َوَ ََ ِمن َ�ْعِدِ َْاُ�ُم �قْعِْج َّ ُُّم � َيَِّناِت 

ْْ وَ�  َِا م م  ُْ ََ ْاََا  ٩َوقََصْد َجا ََ
َ
نَْ َ

م َُِصّوٍ� وَ  ُْ ُاو� َما ََِيَْنا َُ وَر   َ َُو�  �ْسَمُعو�ۖ ِميَثاقَُ�ْم َوَرَ�ْعَنا فَوَْقُ�ُم �ق ِ�ْ
ُ
يَْنا َوَ َّ قَالُو� َسِمْعَنا وََع

ؤْ  م َِهِ ََِِماَُُ�ْم ِِن ُكنُتم م  ُْ ُمُآ
ْ
َْ َِئَْمَما ََأ ََ َُِ�ْفآِهِْمۚ  قُ  [البقرة] ♂ ٩ِمنَِ� ِ� قُلُوَِِهُم �قْعِْج

نحراف" هناك مشكلة خطرية وكبرية يف هذه القلوب التي اختذت العجل، وهي: امليل لطلب "اال

ال اتباع "اهلداية"، إن هذه القلوب التي اختذت العجل، قلوب فسقت؛ ألهنا أعرضت عن آيات اهللا 

 ♠نات، وانرصفت عنها بظلمها، واتبعت أحوال "دار الفاسقني" بعدما كتب اهللا ملوسى البيّ 

ُ ِ� �: ﴿يف األلواح: األخالق واملواعظ والترشيعات، كام قال تعاىل ََ ٍَ َوَ�َتََْنا  ْ�َ ِ
َِ ِمْن ُ�ّ لَْو�

َ
�ْ

 ۚ َمنَِها ُْ
َ
ُاو� َِأ َُ

ْ
ُمْآ قَْوَمَك ََأ

ْ
ٍَ َفُخْاَها َُِصّوٍ� َوَ ْ�َ ِ

ّ ُُ يً� قِ ِّ رِ�ُ�مْ  َموِْعَظًة َوَ�ْف
ُ
 .�قَْفاِسِص�َ  َد�رَ  َسأ

ّقِ نْن ََ  َ�ْ� ِ ْْ َِ ِ رِْض َ
َ
وَن ِ� �ْ� ََِن َقَتَكّ�ُ َّ � َ ِِ ْ�ُِف َ�ْن َََا

َ
َآْو� ُ�ّ ٍَََة َ  َُْؤِمُنو� ََِها نْن َََآْو� َسأ
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ِ َقّتِخُاوُِ َسَِيً�ۚ  ّ ََ
ََ �قْ ِد َ  َقّتِخُاوُِ َسَِيً� نْن َََآْو� َسَِي ِْ ََ �لآ  ّ�ُهْم َكّاَُو� َِيََاَِِنا  َ� لَِك  َسَِي

َ
ََِ

  .])146، 145( [األعراف ﴾َوَ�َُو� َ�نَْها َ�فِلِ�َ 

 ♠بينام موسى  –هذه القلوب من جمرد "حماولة التقليد" السابقة يف عبادة األصنام  وانتقلت

رهم عىل  –معهم!  ، ونيتهم املستقرة نحو االنحرافإىل "عبادة العجل" األمر الذي ُيوضح إرصا

 الضاللة !

لرشد، وإن رأت سبيل الغي مشت فيه! ولقد سبق فعندما تفسق القلوب ُتعرض عن سبيل ا

} لتكشف يف صورة مبكرة عام أصاب هذه القلوب،  قوهلم: {اجعل لنا ً� كام هلم آ�هةاحلديث يف

وعند مدى اخللل النفيس، والفساد الفكري، وقد كان يكفي هذا الدرس.. ال سيام بعد "معجزة" 

عن أن الذين يعكفون عىل هذه األصنام  ♠نجاهتم من فرعون وجنده، وقول رسوهلم 

 وا يعملون.هالكون، وباطل ما كان

وإن انخدعت العقول مرة، فقد كان يكفي هذا الدرس من نبيهم.. أما أن يعدوا ويف صورة أشد 

فاملسأ�ة إذن مل تكن غفلة عقل، وال انخداع حال.. بل حالة من  -يف صورة اختاذ العجل  -إىل ذلك 

 "فسق القلوب" وقابليتها لالنحراف، واستعداها للضالل.

يف سورة األعراف، وطه، والبقرة.. وإشارة  -! اختاذ العجل �ً  -ت هذه القصة ولقد ورد

ئمهم  -للتذكرة  يف سورة النساء؛ لتكشف عن حقيقة وخطورة هذا املرض، وكيف  -ومجع جلرا

 ل، وفيهم اثنني من أ�بياء اهللا!انزلق القوم إىل عبادة عج

ئيل  -وألن بعض القوم  مل تترشهبا قلوهبم، بل كان فيها مل يفهموا حقيقة التوحيد، و -من بني إرسا

بقايا من رغبة "اختاذ اآلهلة واألصنام" فوجدها "السامري" فرصة إلضالل القوم عن دين اهللا، وهي 

بينهم، ولعل السامري وجد من  ♠وقاحة شديدة منه، وجرأة رغم وجود نبي اهللا هارون 

ئيل" فرصة عظيمة ليتقوى هبا عىل سعيه يف إ ضالهلم.. وكل هذا األحداث "فسوق قلوب بني إرسا
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ل  هي حتت عني اهللا، وبقدر اهللا؛ ليبتيل املؤمنني، ويذل الكافرين ويطردهم من رمحته، ويكشف أحوا

ط املستقيم؛ لتكون درسًا للمؤمنني يف كل جيل. فها عن الرصا  قلوهبم، وانحرا

بعدما  -هلم  ومىض السامري حيقق هلم الرغبة الكامنة يف قلوهبم من "اختاذ األصنام" فأخرج

! ورغم سخافة عجًال جسدًا، ُحيدث صوتاً  -مرص  ختلصوا من احلُيل والذهب الذي كان معهم من

أن يكون هذا ً�.. إال أهنم صّدقوا السامري، وكّذبوا نبي اهللا هارون، بل كادوا يقتلونه !؛ ألن يف 

 قلوهبم رغبة لذلك، استطاع السامري أن يتالعب هبا.

 -، واشتعل غضبًا من هول ما رأى، رغم أن اهللا أخربه بضالل قومه ♠و�ا رجع موسى 

لكن وقع العني عىل النفس، ليس كوقع األذن.."فليس اخلرب كاملعاينة" فكان  -قبل أن يصل إليهم 

تربير القوم غاية يف الوقاحة، واالعتذار البارد.. وحماولة لـ "اهلروب" من االعرتاف بالذنب، وحتمل 

إلقاء التبعة عىل غريهم، دون البحث يف ذواهتم عن أسباب "استجابتهم" هلذا اولة حماملسؤولية، و

الباطل، وعن مدى "قابليتهم" هلذا اإلضالل.. وهذا ُيعد بعدًا آخر لفساد وفسوق هذه القلوب، فلو 

وهي خالصة النية والقصد هللا، لكانت عند انكشاف احلقيقة أرسع  -ألي سبب  -كانت َضّلت 

لندم واالعرتاف، وشعور الغصة والعذاب من كبري اُجلرم الذي وقعوا فيه، والشجاعة يف للتوبة وا

االعرتاف باجلريمة، وحتمل تبعاهتا ومسؤوليتها.. لكنهم "يربرون" موقفهم بكل وقاحة، ويلقون 

 ملونه من ُحيل وذهب قوم فرعون!تبعة األمر كله عىل شخص "السامري"، وعىل ما كانوا حي

اف النفيس الذي جيعلهم يتورعون عن محل ذهب قوم فرعون الذي كان عندهم، وهذا االنحر

نا ُمحلنا أوزارًا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكأن هذا األمر فوق طاقتهم: {واعتذارهم عنه، وادعوا 

! ليكشف عن أ�ر االستعباد الطويل يف ن ذلك، بينام وقعوا يف عبادة عجل} تورعوا عمن زينة القوم

الذي  -وانقالب املوازين، واختالل الفكر، وسيستمر هذا املرض وهو "الورع الكاذب" النفس، 

 معهم فيام سيأيت من أحداث. -حياسب عىل البعوضة، ويبتلع اجلمل 
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وإن الذين فسقت قلوهبم وعبدت العجل، سيناهلا الغضب والذلة يف احلياة الدنيا، والذين تابوا من 

.. فلهم املغفرة، فمن رمحة اهللا العظيمة الواسعة أن يقبل التوبة، ويعفوا عن  بعدها وأصلحوا

 السيئات.

*** 

، وَيدعون أن ♠! يتطاولون عىل نبي اهللا موسى يف عبادة عجل موتفاهتهورغم بالدهتم 

، كسوء أدهبم ! ويف هذا سوء أدبوضل عنه.. عندما ذهب للقاء اهللا هذا إ� موسى، لكنه نيس

قبل أن تأ�ينا ومن بعد ما جئتنا} وأما قوهلم: {هذا إ�كم وإ� موسى  نأوذينا مالسابق يف قوهلم: {

: إهنم أعلم باهللا وبحقيقته من نبيهم! فنيس } فكأن هؤالء املنحرفون السفهاء يريدون أن يقولوا

ط  ادعاءوهذه عادة للبلهاء " الذكاء والفطنة"، واالستكبار عن التواضع للحق، واتباع الرصا

 عورهم بالنقص والفراغ.املستقيم، ربام لش

�ا  ؛♠ونلحظ شدة إيامن الذين فسقت قلوهبم يف عبادهتم للعجل ! فقد َمهوا بقتل هارون 

هناهم عن هذا الفعل الشنيع.. ومل نجد هذه "الغرية" يف عبادة العجل، كغريهتم يف عبادة اهللا 

ً.. ومل ينجهم ، فهذا العجل ال ُيكلمهم، وال يرد عليهم، وال يملك هلم نفعًا، وال رض▐ ا

هو الذي أ�جاهم من هذا العذاب.. والعجيب أهنم مل يعتربوا  هلالج لجمن عذاب فرعون، واهللا 

ولكنهم وصلوا هبذا العجل إىل التمجيد  -وهذا باطل حمض  -العجل جمرد يشء ُمبارك فحسب 

الكاذبة هنا  }، ويبدو أن الدعايةوإ� موسىوه ً�، وزيادة يف التأكيد.. {والتقديس الكيل، فاعترب

: هذاالسامري العجل، حتركت الدعاية { عملت عملها، فبعد أن أخرج } فلم يقلها إ�كم قالوا

 السامري وحده، بل نرش اخلرب مجاعة من القوم؛ ليتطاير األمر بينهم.

ئيل فقال: {ما  ونجد حالة التوافق بني فرعون والسامري.. ففرعون استعبد قومه، وأذل بني إرسا

} ولعل السامري كان يريد أن يطمح إىل أن يكون مثل ن إ� غريي} {أ�ا ربكم األعىلعلمت لكم م

فرعون هو اآلخر، لكنه ال ُيملك سلطانًا وال متاعًا وال حكًام.. فوجد من اختاذ عجل يكون هو 
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ئيل، كام استخف فرعون بقومه.. الذين كانوا  خادمه، والقائل بأمره.. فرصة لالستخفاف ببني إرسا

 .فاسقني

والسامري كذلك ال يملك حجة، وال دليل.. فهو يدعي املعرفة، وما زينته له نفسه أو زينه 

الشيطان له ! وهو اعتذار قبيح مثل اعتذار الذين استجابوا له، وجاءت العقوبة من جنس العمل، 

و فقد كان يطمح إىل الشهرة، وكثرة األ�باع.. فأصبح ال يمسه وال يقرتب منه أحد، وال يقرب ه

ء ما فعل، وله كذلك موعد يف اآلخرة. -ملرض أصابه  –أحدًا   عقوبة من اهللا يف الدنيا جزا

*** 

وامتالء قلوهبم بحب العجل!: {وُأرشبوا يف قلوهبم العجل  ونجد من جانب آخر: تّرشب

كّرمهم،  ▐} وهي حالة عجيبة، كيف يمتأل القلب بحب عجل وعبادته، واهللا بكفرهم

متهم وأمانتهم أكلوا منه، وينتفعوا بهالعجل لي وسخر هلم ؟! كيف يتنازلون عن إنسانيتهم وكرا

َوَسّخَآ قَُ�ْم َما ِ� �لّمَماَو�ِت ﴿ليعبدوا شيئًا سخره اهللا هلم، هو وما يف الساموات وما يف األرض: 
رِْض َ�ِيًعا ِمنْهُۚ 

َ
ٍٍ  َ�ََاٍت  َ� لَِك  ِ�  ِِنّ  َوَما ِ� �ْ�  ؟! ])13( [اجلاثية ﴾نَ َقَتَفّكُآو قَِصْو

تقول بعض التفاسري: "إهنم �ا اختذوا العجل ً�.. صاروا جيتمعون حوله ويرتاقصون 

ويتواجدون"، ولعل الشيطان زين هلم ذلك، وأوقع يف قلوهبم الفاسقة األلفة واملحبة بينهم، فجعل 

جد واهليام والصياح، حالة من "العشق" اجلامعي، بفعل  "املشاركة" يف العبادة.. هذا الرقص والتوا

! وعبادته ! فتكون هذه احلالة من احلب واالقتناع حاجزاً مما جعل قلوهبم "تترشب" حب العجل

جعلتهم ال يتورعون عن  !يف حالة من اإليامن بالعجل نفوسهم أمام العقل إلدراك البدهييات، وترك

 .حماولة قتل نبي اهللا وهو يناههم عن ذلك

َوقَاَل ▬هذه احلالة مع قومه:  ♠هذه األوثان.. يواجه إبراهيم  اختاذ ويف املودة واحلب يف
ُُّم ََوَْم �قْصَِياَمةِ  �َْيا   ّ َياًِ � ْوثَاَاً ّمَوّدًَ ََيْنُِ�ْم ِ� �ْ�َ

َ
َ ِ َّ َْاُِم ّمِن ُدوِن � َّ ُ�م ِِّ�َما � ُْ ََْ�ُفُآ َ�ْع

وَ 
ْ
ُ�م َ�ْعْاً َوَمأ ُْ ُم �َّاُر َوَما قَُ�م ّمِن َّاِ�ِ�نَ ََِبْعٍض َوَ�لَْعُن َ�ْع ُْ  ]25[العنكبوت :  ♂�
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قوهلا باللسان، فإن حالة الترشب هذه  ادعتوقطعًا هذه القلوب الفاسقة مل تتذوق اإليامن.. مهام 

 معناها أن القلوب خاوية، فاسقة، كافرة، استقبلت حب عجل هبذا الرتحيب والقناعة بل واليقني !.

} بعضهم بعضًا.. {فاقتلوا أ�فسكم من جنس العمل، فإن كانت توبتهم أن يقتل وهلذا جاء اجلزاء

فداللة أ�فسكم هنا: توحي بالتامهي فيام بينهم يف عبادة العجل، فكان العقاب هو أن ُتقتل هذه األلفة 

الباطلة، وهذا احلب الشيطاين؛ حتى يتوب عليهم من خلقهم ورزقهم وصورهم.. فهو 

 التواب الرحيم. ▐

ئيل الذين مل يعبدوا العجل واتبعوا هارون و إن كان املُخاطب بقتلهم هم البقية من بني إرسا

، فذلك أ�ضًا هو "املفاصلة" التامة ألو�ك الذين عبدوا العجل، حتى ولو كانوا آباءهم أو ♠

بة والدم، وتبقى وشيجة العقيدة وحدها.. وهي  إخواهنم، فعند الرشك باهللا تسقط وشيجة القرا

بة ثقيلة جدًا عىل النفس أن يقتل األخ أخاه.. فهذه كأ�ام قتل نفسه، ولكنها تربية للنفوس التي ال عقو

تتامسك عن رش، وال تتناهى عن منكر.. وتوبة من اهللا عىل الطائعني الذين مل يمنعوا هذا املنكر 

بعباده؛ لفتح باب الشنيع، وتوبة كذلك عىل ما ارتكب هذا الرشك العظيم.. وهذه رمحة اهللا، ورأفته 

 التوبة هلم.

*** 

 ويف األمة املسلمة:

ُ َعنْهُ ورد عن  ئِيَل َسْمًتا َوَهْدًيا، َتتَّبُِعوَن ": قوله اْبُن َمْسُعوٍد، َرِيضَ ا�َّ ا َأ�ُْتْم َأْشَبُه األَُمِم بَِبنِي إِْرسَ

ِة، َغْريَ َأينِّ ال َأْدِري َأ�َ  ِة بِاْلُقذَّ [معامل التنزيل تفسري البغوي، مصنف ابن " ْعُبُدوَن اْلِعْجَل َأْم ال؟َعَمَلُهْم َحْذَو اْلُقذَّ

 ]38383أيب الشيبة / 

أن اختذت عجًال  -حتى اآلن  -مل ُيسجل تاريخ األمة املسلمة  -والفضل من اهللا  -واحلقيقة 

ن بعض جسدًا، وجعلته ً� ! لكن التاريخ يسجل حقيقة أهنا اختذت من البرش آ�هة ! فقد جعلت م

الطواغيت "زعامء" ووجدنا القوم الفاسقني، وهم يسجدون لصورهم، وُيقبلوهنا، بل ويطوفون 
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ئيل للعجل، ووجدنا حالة "األلفة" حول متاثيلهم وصورهم ! يف صورة شبيهة باختاذ بني إرسا

فق" بينهم، وترشب قلوهبم هلذه العبادة !   و"التوا

الكاذبة  الدعايةت أو إ� مما يصنعونه من خالل ووجدنا "سامري" هذا العرص، كلام هلك طاغو

والبطوالت املزعومة، أخرج هلم ً� آخر، جعل له نفس الزعامة والدعاية، وجعل الناس 

 !دون لصوره، ويتخذون له التامثيليرتاقصون حوله، ويسج

الفاسقني  وكلام هناهم داعية إىل اهللا عن ذلك.. إما قتلوه أو اختذوه هزوًا، ووجدنا قلوب القوم

ئمهم،  وهي "تترشب" حب هؤالء الطواغيت، رغم قهرهم وإذالهلم للجميع، ورغم جرا

وفسادهم، لكنها جتتمع عىل "حب الفسق" و"ترشب عبادة الطاغوت".. بل وهناك منهم من يستمر 

 !ه قدوة ومثاالً لألجيال من بعدهمتأ�ريه بعد هالكه، وجيعلون

ُتشبع املجتمع بالقول: "إنه الزعيم" "إنه القائد" حتى يصبح ووجدنا كذلك الدعاية الكاذبة التي 

فة وباطلكل قول غ  !ري ذلك، هو خرا

ئيل، وسامري األمة املسلمة.. إال أن الترص يح ولكن رغم كل هذا التشابه بني سامري بني إرسا

عىل عبادة  } مل يتجرأ عليها أحد بعد، بل َيدعون اإلسالم؛ ليتسرتوا بهاملبارش بالقول: {هذا إ�كم

 السامري، والطاغوت، وخلداع القوم الفاسقني.

وإن الذين يترشبون حب الطواغيت واآلهلة املدعاة واملزعومة، ويتبعون سبيل الغي؛ يناهلم 

الغضب والذلة يف احلياة الدنيا، ومن يتوب ويستفيق، ويسارع إىل ابتغاء مرضاة اهللا، ويتبع سبيل 

 .الرشد.. فاهللا يتوب عليه ويرمحه

 

***
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 خامساً: تبديل القول، والتنطع عن االستجابة   

 تعاىل: قال

َاَب سُ ▬ ْْ لُو� � َُ ٌة َو�ْد َّ ُِ ئُْتْم َوقُولُو�  ِِ يُْث  َُ ُو� ِمنَْها  ُُ ِ �قَْصْآَ�َة َو ََ لَُهُم �ْسُكُنو� َهذ ِاِ ّجًد� نَْ �ِي
يَئاُِِ�ْمۚ  َِ ََ ِْفِْآ قَُ�ْم  ِمَِ�َ  ّ� ْْ ِ�ُد �لُْم ََ ََ لَُهْم  ١ َس ِي �ِي َّ � َ ْْ لَُمو� ِمنُْهْم قَْوً  َ� ََ ََِن  َّ َ�َبّدَل �

َِ ََِما َ�َُو� َقْظلُِمونَ  َن �لّمَما رَْسلَْنا َعلَيِْهْم رِْجًز� ِمّ
َ
 [األعراف] ♂١ فَأ

ئُْتْم رََغدً ▬ ِِ يُْث  َُ ِ �قَْصْآَ�َة فَُ�ُو� ِمنَْها  لُو� َهذ ِاِ َُ ٌة نَْ قُلَْنا �ْد َّ ُِ َاَب ُسّجًد� َوقُولُو�  ْْ لُو� � َُ � َو�ْد
ْمۚ  ُْ اََا ََ ََ ِْفِْآ قَُ�ْم  ِمََِ�  ّ� ْْ ِ�ُد �لُْم ََ ََ لَُهْم  ٥وََس ِي �ِي َّ � َ ْْ لَُمو� قَْوً  َ� ََ ََِن  َّ َ�َبّدَل �

َن �لّمَماَِ ََِما َ�َُو� قَ  لَُمو� رِْجًز� ِمّ ََ ََِن  َّ � َ ََ َا  َْ ََز
َ
 [البقرة] ♂٥ْفُمُصوَن فَأ

أي: مدينة  -يدعوهم إىل اخلري والعزة بعد االستكانة والذلة.. وجيعل هلم من قرية  هلالج لجاهللا 

سكنًا وأمنًا، فيه من الرغد والعيش ما يشاؤون.. وعليهم التواضع  -كبرية، ويقال: إهنا بيت املقدس 

 ☻كام فعل النبي  -لة واخلشوع والسجود شكراً هللا عىل هذه النعمة العميمة واجلزي

عليهم أن يستغفروا اهللا من ذنوهبم، ويتوسلون إليه أن  -�ا دخل مكة فاحتًا ساجدًا عىل ظهر دابته 

حيط عنهم أ�قال وآثار هذه الذنوب، واهللا رحيم يغفر الذنوب مجيعًا، بل وُيبدل السيئات حسنات، 

املحسنني.. الذين أخلصوا نفوسهم  ويفرح للذين يتوبون من قريب، بل والزيادة يف الطريق إىل

وقلوهبم لوجه اهللا الكريم، إال أن كل هذا الفضل واخلري ُيقابله الذين ظلموا وفسقوا بتبديل القول، 

ء بالدعوة، واالستخفاف بالفضل، ورفض الرمحة، واإلعراض عن االستغفار، فخالفوا  واالستهزا

جتهاد أو التأويل؛ فحق عليهم العذاب بام ظلموا وبام يف القول والفعل معًا.. خمالفة تامة ال حتتمل اال

 فسقوا.

 وهذه طبيعة يف النفوس التي قاست الذل واالستعباد طويًال.. إهنا: 

 ) تستخف بدعوة احلق. 1(
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 ) تتكاسل عن االستجابة. 2(

 ) ترد اليد التي تريد أن ترمحها. 3(

 ) وتذل وختضع ليد البطش الضاربة عليها. 4(

 ه الذلة واخلضوع للقوى الظاهرة، تستكرب وتستعيل عن دعوة احلق. ) ورغم هذ5(

 ) وهذه النفوس ال شك ظاملة، ال شك فاسقة.6(

ستغفار من ذنوهبم، �اذا مل يستجيبوا لدعوة اهللا هلم بدخول "بيت املقدس" و�اذا استهزءوا باال

؟! و�اذا مل يكن هذا ة ويقني؟! وأخذ أمر اهللا بجد وقو؟ ما هي املشقة يف االستغفاروتبديل القول

ء مقابل دعوهتم لعبادة عجلاال  وقد مهوا بالسجود هلالج لج؟ و�اذا مل يتواضعوا ويسجدوا هللا ستهزا

 واختاذ أصنام ؟!! لعجل،

بًا سوى وصف اهللا هلم بـ "الظلم" و"الفسوق"..  إننا نقف طويًال أمام هذه األسئلة وال نجد جوا

رًا من قبل،  وأخيه هارون  ♠ظلموا أ�فسهم فلم يوقروا نبيهم موسى فقد ظلموا أ�فسهم مرا

الذين مهوا بقتله، وظلموا أ�فسهم فلم يأخذوا أمر الرسالة، ومحل الدين بإيامن وصدق، وظلموا 

أ�فسهم �ا مل يطلبوا الرمحة واهلداية من اهللا؛ ففسقت وفسدت هذه النفوس، وُأغلقت هذه القلوب 

دعوة اهللا هلم بالرمحة  فذلت لفرعون، واستكربت عن عن سامع احلق، واالستجابة للهدى؛

 ؟م للنفس هذا! فأي شقاء وظلواملغفرة

إن النفوس التي أفسدها طول القهر واالستعباد حتسب أن دعوة الرمحة واملغفرة، ودعوة اخلري 

فراعنة التي تلسع ظهورهم واإلصالح.. هي دعوة تصدر عن ضعف، وهم ال حيرتمون إال ال

 !بالسياط

مة، وال مكانة، فريدون داعي اخلري، وُيقبِلون يد اجلالد.إهن  ا ال جيدون أل�فسهم كرا
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والدعوة هنا صادرة عن رب األرض والسموات.. دعوة للمغفرة ورغد العيش معًا، فردها يدل 

 عىل وقاحة شديدة، وبالدة ال تصدر إال عن سخف عقيل، وفسوق نفيس.

َ  ﴿يقول:  ▐واهللا  ََّن َر
َ
ِِ�َدَُّ�ْمۖ نَْ َِأ

َ
َكْآُ�ْم َ� َِ َفْآُ�مْ  َوقَ�ِنْ  ُ�ْم قَ�ِْن   َعَا�ِ�  ِِنّ  َْ

ِدَدٌ  ََ َ فكفر نعمة املغفرة من اهللا، ُيوجب العذاب الشديد، وكفر نعمة التواضع  .])7( [إبراهيم ﴾ل

 والعبادة هللا، ُيورث النقمة والذلة واهلالك.

سْ : ﴿تعاىلقال 
َ
َ ُ�ُم �ْدُعوِ� َ َِنَ  ِِنّ  َتِجْب قَُ�مْۚ َوقَاَل َر َّ ونَ  � ِِ  َ�نْ  ََْمَتْكِ�ُ لُوَن سَ  ِعَباَد َُ َيْد

آِ�نَ  َِ َفآَ  َوَمنْ ﴿  .])60غافر ([﴾ َجَهّنَم َد� َ  فَِِنّ  َْ َّ ّ َعِن �قَْعالَِم�َ  � ِِ  .])97آل عمران ([﴾ َغ

*** 

 ويف األمة املسلمة: 

سالة.. وال يأخذ األمر بعزم ويقني، بل يف أحيان كثري منها َمن يتباطأ عن االستجابة، ومحل الر

كثرية حتسب األمة أهنا غري املعنية باخلطاب ! وُيبدل حقيقة الدعوة إىل التوحيد، ومحل الرسالة كثري 

من الناس ! وتتلكأ عن االستغفار من ذنوب القعود، وذنوب التيه، وذنوب البغي، وذنوب املنكر، 

 نوب الفسوق... إلخ.وذنوب اجلهل، وذنوب الظلم، وذ

رد دعاة اخلري، وترحب بدعاة وها هي تتقلب يف العذاب والذلة، حتى ترجع، وتتوب.. ها هي ت

 !الرش

! وتستخف بدعاهتا.. وال توقرهم، وتتطاول عليهم، حتسب الدعوة إىل اخلري ضعف وخوارها هي 

 !أي انقالب يف النفس هذال هلم! فبينام دعاة الرش، ومن حيملون السياط فهي تتواضع أمامهم، وتذ

 نام يف النفس التي تنحني أمام هذهوإن القضية األصلية ليست يف يد الرش التي حتمل السياط.. إ

السياط، ثم ُحتب اجلالد يف النهاية! القضية هي يف "اعتدال النفس" واستقامتها حتى ترى اخلري خرياً 

ً ومتتنع عنه ومتيض  !فيه، وترى الرش رشا
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ارتفعت عىل الظهور، �ا رأى انحاءها، ولو أهنا مستقيمة راسخة واقفة مؤمنة عادلة،  إن يد اجلالد

 !فع عينه فضًال عن أن يرفع سوطهما استطاع اجلالد يومًا أن ير

دومًا تكون القضية األصلية واملشكلة العميقة هي داخل النفوس والقلوب والعقول.. واإلصالح 

ت من جالدين وطغاة وغريهم.. ليس هو املوضوع الرئيس، بل مظاهر املشكال يبدأ من هناك، وإنَّ 

ع باالستجابة لداعي اهللا، واملعاجلة  ض املرض، والعالج يف اليقني باإليامن، واإلرسا هم أعرا

باملغفرة، والتسابق باخلريات، ومحل الرسالة بصدق، وتوقري دعاة اخلري، واحتقار دعاة الرش، 

صورات العقلية عىل هدى اهللا؛ وذلك الذي جيعل اإلنسان يرى واستقامة املوازين النفسية، والت

ً، وال تنقلب الصورة عنده كام هو حال القوم "الظاملني الفاسقني".  اخلري خرياً، والرش رشا

 

***
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   سادساً: التحايل والتفلت من التكاليف 

 تعاىل: قال

▬ َُ ِٰ َ�ََْت  لُْهْم َعِن �قَْصْآَ�ةِ �ّق
َ
يَتاُ�ُهْم ََوَْم َو�ْسَ ُِ �ِيِهْم 

ْ
آِ َِِْ َقْعُدوَن ِ� �لّمبِْت َِِْ َِأ ْْ َ

ْْ � ًَ اِ�َ
ًَ َوَ�وَْم َ  ََْمَُِتوَنۙ  ََ لَِك َ�بْلُوُهم ََِما َ�َُو� َسَْتِِهْم ُ�ّ �ِيِهْمۚ  َك

ْ
ّمٌة  ١َقْفُمُصوَن  َ  َِأ

ُ
نَْ قَاقَْت َ

نُْهْم لَِم َِعُِظوَن قَوًْماۙ  ُِّ�ْم َوقََعّلُهْم  ِمّ ِدًَد�ۖ  قَالُو� َمْعِاَرًً َِِ�  َرَ َِ ُ�ُهْم َعَا�ًَا  ْو ُمَعِاّ
َ
�لّلذُه ُمْهلُِكُهْم َ

لَُمو� ََِعَا�ٍب  ١َقّتُصوَن  ََ ََِن  َّ ْاََا � ََ
َ
ِ َوَ َو ََِن َقنَْهْوَن َعِن �لم  َّ �َيَْنا �

َ
ُآو� َِهِ َ َُكِّ فَلَّما َُِمو� َما 

اِس�َِ�  ١ََِما َ�َُو� َقْفُمُصوَن  ََ�ِيٍس  ََ نَْ  ١فَلَّما َ�َتوْ� َعن ّما ُ�ُهو� َ�نُْه قُلَْنا لَُهْم ُكوَُو� قَِآَدًً 
ََ �قَْعَا�ِبۗ  ّ َعلَيِْهْم َِِ�  ََوِْم �قْصَِياَمةِ َمن ََُموُمُهْم ُسو ََ َ َك َ�َبَْع ََّن َر

َ
ََّك لََ�ِ�ُ  � َِأ قْعَِصاِبۖ  نَُّه ِِّن َر

يٌم  ُِ ُفوٌر ّر َِ  [األعراف] ♂١قَ

ََ ِمنُْهُم �قْ ▬ َب َعلَيْهِ وََجَع ِْ َ  وََغ ِ َمن ّقَعَنُه � َّ ًََة ِعنَد � ََلَِك َمُثو ٍ ّمِن  ّ ََ ِ َُِّئُ�م َ ََ
ُ
� َْ َْ َه صَِآَدًَ قُ

ْوَقذ�َِك َ�ّ ّمَ�َاً 
ُ
اُغوَت َ َّ َِ  َو�ْ�ََناِِ�َآ وََ�َبَد �ق َ  َعن َسَو�َ �لّمَِي َض

َ
 ]60[ا�ائدة :  ♂َوَ

يؤمنون باهللا ! ولكن هذا اإليامن يكاد ال ُيوجد له حقيقة أو أ�ر  -يف هذه القصة  -إن قوم موسى 

يف واقع حياهتم، أو يف طرق تفكريهم، فكأهنم حيسبون أن اهللا ال يعلم رسهم ونجواهم، وكأهنم ال 

! ولكن عىل من أفعاهلم.. فليجأون إىل "التحايل"وما سيكون من يعلمون أن اهللا يعلم ما كان 

ولكن هذه املعاين  ؟!يتحايلون واهللا سميع عليم بصري هبم، وهو خالقهم وأعلم بام يف نفوسهم

 اإليامنية ال تستطيع أن حتوهيا قلوب "الفسقة" الذين اعتدوا عىل حرمات اهللا..

ء والتذبذب واهلرب من شبح "فسوقهم" و"إعراضهم" ومن الناحية النفسية نرى حالة من االلتوا 

! وهذه هي طبيعة "النفوس يف الكفر، وال الصدق يف اإليامن و"كفرهم" فال يملكون الشجاعة

ء، لة" وهلذا تلجأ إىل "احليلة"املقهورة املُستذَ  ! وال بد من اختبار "اإلرادة واالستعالء" عن اإلغرا

ء واألطامع.   واالرتفاع عن األهوا



 51                                                                                                                                                       لسادسًا: التحاي

اهللا يبتيل القوم الفاسقني.. فيكون البالء عقوبة عىل فسقهم، ومن جانب آخر تربية هلذه النفوس و

رة التي ال تصمد أمام الفتنة، وتستجيب لدعوة الباطل، وال ترتفع عن املتاع واملُلك.  اخلوا

عملون وقد أجاب اهللا طلبهم بأن جيعل هلم يوم عيد يف األسبوع، فكان يوم السبت هلم عيدًا ال ي

فيه.. وهذه النعمة واالستجابة من اهللا هلم، جيب أن يوفوها حقها، ويؤدوا شكرها.. ويستشعروا 

ئيل قوم ُتطل مدينتهم عىل  فضلها ومنتها، ولكن كفر النعمة كان هو احلاصل؛ فكان من بني إرسا

تفتنهم تأيت.. فأن تظهر هلم األسامك واحليتان يف يوم السبت، ويف غريه ال بالبحر، فيبتليهم اهللا 

! ورغم وضوح أن األمر ابتالء من اهللا، وليس حمض صدفة، وعليهم أن احليتان بأمر اهللا وقدرته

 يصربوا عىل هذا البالء، إال إهنم يلجأون إىل "التحايل"..

: نسد عليها ونحبسها ونحجزها يوم السبت وال نصطادها، ثم نأخذها يف اليوم التايل..  وقالوا

ل للحرام" لكن بصورة ملتوية، بصورة جبانة ال متلك الشجاعة يف اقرتاف الذنب وهي عملية "حتلي

بصورة كاملة؛ فتقع فيام هو أشد من الذنب نفسه، وهو "حتليل احلرام" ولو أهنم فعلوا ذنبًا فتابوا من 

مللتوية اخلبيثة قريب، وصدقوا اهللا لكان خريا هلم، وأل�دل اهللا سيئاهتم حسنات، ولكن النفوس ا

رة الذنب، ووخز الضمري.. فاستحلت احلرام يف صورة  جلأت إىل احليلة؛ حتى ال تشعر بمرا

 "التحايل".

: إن هذه احليان واألسامك خملوقات من خملوقات اهللا، واهللا يرزقها، ويرزقنا..  ولو أهنم قالوا

عىل ابتالء اهللا  ولنحرتم يوم العيد الذي اختاره اهللا لنا، وما فيه من ترشيعات وأحكام، وإنا لنصرب

لنا.. لو أهنم فعلوا ذلك.. ألكلوا من فوقهم ومن حتت أرجلهم، ولن يستطيعوا أن يفعلوا ذلك إال 

األرواح، وإشعاع يتخلخل العقول،  يفأن يكون اإليامن حقيقة حتتوهيا القلوب، ونور يرتقرق 

رة، والعزيمة املنكرسة  تستجيب للقريب ولو كان فتصمد أمام هذا االبتالء، إال أن النفوس اخلوا

 القريب ولو فيه العذاب. وتستعجلفتنة، وال تصرب عىل البعيد ولو كان خرياً.. 
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ورغم أن التكليف هلم بسيط، وهو عدم العمل يوم السبت.. إال أهنم تفلتوا منه عندما الحت 

! وهلذا كان إذا تم تكليفهم بـــ "أداء" يشء الفتنة هلم، وهو تكليف "امتناع" عن يشء، فكيف هبم

وصمهم بـ "الفاسقني"، والفاسقون ال حيملون الرسالة، وال يؤدون األمانة، وال ينهضون 

لقوم فرعون؛ فقد انتقل إليهم  هلالج لجبالتكاليف، والفسق هو نفس الوصف الذي وصفه اهللا 

 املرض.

خذهم عىل وُتبني اآليات سبيل النجاة يف إنكار املنكر، ورفض الباطل.. ووجود القوم املؤمنني، وأ

يد الظاملني املعتدين.. فهذا سبيل النجاة ألهل اإليامن، ورغم أن تذكري أهل اإليامن وإنكارهم عىل 

 الفاسقني هو يف حد ذاته نعمة.. لكنهم كفروا هبا وأعرضوا ونسوا ذكرها، فحق عليهم العذاب..

ء من جنس العمل، فكام ا عىل اهللا، السميع اكي ستحلوا احلرام هبذا التحايل والتذوجاء اجلزا

العليم البصري املحيط الشاهد عىل الرس والعلن بل وما خفي حتى عىل نفوسهم.. وكام قلبوا احلرام 

إىل حالل، ووصلوا إليه بطرق ملتوية.. وأ�قوا عىل "الشكل" وأفسدوا "الغاية واملضمون"، 

هللا كذلك قردة فمسخوا حقيقة التكاليف، ومسخوا حقيقة اإليامن، فجاء العقاب أن مسخهم ا

ء أكان املسخ حقيقياً وخن أو مسخًا معنويًا روحيًا بأن صارت أخالقهم وحياهتم  ازير.. وسوا

ء؛ فاملسخ الروحي أو املسخ اجلسدي  وأفعاهلم وسلوكهم هي أخالق القردة واخلنازير.. فكله سوا

"طيش" القرود يف عقوبة شديدة، وانقالب كامل من "التكريم اإلنساين" إىل "أسفل سافلني"؛ فكان 

الفكر والتصور عن حقيقة علم اهللا، و"خسة وقذارة" اخلنزير يف تسافل النفس للحرام، صورة 

نية فقدت "اإلرادة"  !وارتكست لعامل احليوان.. بل أضل حيوا

وما  -كام حدث يف تاريخ هيود  -وليس هذا فحسب.. بل جعل اهللا من يسموهم سوء العذاب 

 أ�فسهم يظلمون.. بام كانوا عند دين اهللا ورشعه يفسقون.ظلمهم اهللا، ولكن كانوا 

*** 
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 ويف األمة املسلمة:

ِ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  ُهَرْيَرَة، َأِيب  من هذا املرض، فَعنْ  ☻حيذر الرسول   ا�َّ

ِ  َحمَاِرمَ  َفَتْسَتِحلُّوا  اْلَيُهوُد، اْرَتَكَبِت  َما َتْرَتِكُبوا  ال☻: " يَ  بَِأْدَنى ا�َّ [إبطال احليل البن  "لِ اْحلِ

 بطة]

، وهو "التحايل" هلالج لجونجد يف األمة املسلمة هذا املرض اخلطري.. الذي يغضب منه اهللا  

، ▐"واهلرب من التكليف" و"الوصول للحرام بطرق ملتوية" فهذا انتقاص لعلم اهللا 

، وانتقاص لرشعه وحكمه، والنفوس التي تقع يف ذلك هي نفوس جاهلة هلالج لجوانتقاص لقدره 

د التفّلت من حقيقة ومقاصد  باهللا تامة اجلهالة.. فيصبح التعامل مع ظاهر النصوص، وُيرا

 النصوص، وليست هذه بقلوب املتقني.

! وال تراعي جناب اهللا ورضاه وعلمهفهذه النفوس تراعي جناب الناس والعرف والشكل، 

 !يل عىل رشع اهللافتلجأ إىل التحا فيكون خوفها من الناس أو الظاهر أشد خشية من اهللا،

 رسالة اإليامن، واإلخالص هلا. -ولن تستطيع  -وهي نفوس ال حتمل 

يريب اإلنسان عىل الشجاعة والصدق.. الشجاعة: يف االعرتاف  -من خالل آياته  - هلالج لجواهللا 

بالذنب؛ ليتسنى للعبد التوبة واملثوبة والرجوع إىل اهللا، والصدق: يف اإليامن، فيكون القلب به 

ء وال التحايل وال مطمئناً  ، وله فرحًا، ولرسالته مصدقًا ومضحيًا وجماهدًا.. فال حاجة لاللتوا

الوصول للحرام بطرق ملتوية حتى ال تشعر النفس بالذنب، وتأخذها العزة باإلثم، وتستكرب عن 

م. فتقع يف: ( ا عن ) واستكباره3) وعدم التوبة منه. (2) إتيان احلرام. (1اعرتافها بالوقوع يف احلرا

 االعرتاف بالذنب.

ال حاجة لذلك ألن األمر بالنسبة لإلنسان لن خيرج عن االستغفار والتوبة واإلنابة إىل اهللا، ولن 

يعلم ما كان وما  هلالج لجخيرج عن الصدق يف اإليامن، وصالح العالقة مع اهللا.. وأما عند اهللا فهو 

ي حتى تصوره فيقول سيكون وما قد كان، فعلمه لطيف، عجيب.. ال يستطيع العقل البرش
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يِْب َ  َقْعلَُمَها ِِّ  ُهَوۚ ﴿: ▐ َِ ُُ �قْ ِ ِ  ِ�  َما َوَ�ْعلَمُ  وَِعنَْدُِ َمَفاِ �  �قَْ�ّ آِ ْْ َ
ْْ َُ  َوَما َو�  ِمنْ  سَْمُص

ّبةٍ  َوَ   َقْعلَُمَها ِِّ   َوَرقَةٍ  لَُماتِ  ِ�  َُ رِْض  َُ
َ
ٍب  َوَ   �ْ� ِْ األ�عام [﴾ ُمبِ�ٍ اٍب كِتَ  ِ�  ِِّ   ََاٍَِس  َوَ   َر

)59([. 

 فهذا اإل� العليم ال يليق بجالله وعلمه وعظمته التحايل..

ط اهللا املستقيم، جيهل اإلنسان حقيق ة هذا اإل�.. فريوح يتحايل، ولكن عند الفسوق عن رصا

د األمة وفرقها هذه احلاالت من التحايل والتفلت..مثل:ويتذ  اكى عىل اهللا.. فوقع من بعض أفرا

، اسمهاايل يف أكل الربا، ويسمونه بغري اسمه، والتحايل يف رشب اخلمر ويسموهنا بغري التح

والتحايل يف الزنا ويسمونه بغري اسمه، والتحايل يف الترشيعات واألحكام، ويسموهنا "أمور الدنيا"، 

ُ  َرِيضَ  َطالٍِب  َأِيب  ْبنِ  َعِيلِّ  والتحايل يف زواج املُطلقة بعد الطلقة الثالثة، كام جاء يف احلديث: َعنْ   ا�َّ

ِ  َرُسوُل  َلَعنَ : "َقاَل  َعنُْه،  )]207:  7[السنن الكربى للبيهقي/ ( "َلهُ  َواْملَُحلََّل  اْملَُحلَِّل ☻  ا�َّ

وغريها من صور التحايل التي تكشف عن نفوس منهزمة متذبذبة.. حتافظ عىل "شكل" وُتفسد 

وجتعله يف صورة ُمنفرة، غري ذات قيمة، وإبطال املضمون؛ فتصد بذلك عن دين اهللا ورشعه، 

 لسلطان الرشع واإليامن يف القلوب.. وهذا ال شك مسخ لدين اهللا.

هذا املسخ هو إفساد للرسالة، فكيف إذن سيكون محلها بني العاملني، وخالفة الرسول 

 فيها؟ ☻

ة وضيعة، جيب وهذا الفسوق عن دين اهللا، يمسخ القلوب واألرواح.. إىل صورة مشوهة منحط

ق القلوب، بالتوبة والتقوى، وعزل القلوب عاهلا واإلنكار عليها.. وعالج فس"النهي" عن أف

كز التوجيه والقيادة، والرتبية واإلصالح يف كل جمتمع.  الفاسقة، واألرواح املمسوخة عن مرا

 

*** 
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 األباطيل سابعاً: التمين على ا  

 تعاىل: قال

ْعَناُهْم ِ� ▬ َّ َمًماۖ َوَ�
ُ
رِْض َ

َ
ََلَْوََاُهم َِاْ�ََمَناِت َو�لمّ   �ْ� اِ�ُوَن َوِمنُْهْم ُدوَن َ� لَِكۖ  َو ّّ نُْهُم �ل يَِّئاِت ِمّ
ْدَ�   ١قََعّلُهْم ََآِْجُعوَن 

َ
ُاوَن َعَآَض َهذ َا� �ْ� َُ

ْ
لٌْف َورِثُو� �قِْكَتاَب ََأ ََ فََخلََف ِمن َ�ْعِدهِْم 

 ِْ ُاوُِۚ َوَ�ُصولُوَن َسُي َُ
ْ
ثْلُُه ََأ ِِِهْم َعَآٌض ِمّ

ْ
َا نن ََأ ََ   َفُآ 

َ
يَثاُق �قِْكَتاِب َ ْا َعلَيِْهم ِمّ ََ لَْم َُْؤ

َ
ن ّ  َقُصولُو� �

َ �لّلذهِ ِِّ  �ْ�َّق َوَدرَُسو� َما �ِيهِۗ  فََ� َ�ْعصِلُوَن  ََ
َ
ََِن َقّتُصوَنۗ  َ ّّ ٌ قِّ ْْ ََ َآًُ  َِ �ُر �ْ� ّّ ََِن  ١َو� َّ َو�

 �َ ِْ لِ ّْ ْجَآ �لُْم
َ
يُ  َ ِْ َ�ًَ َِِّا َ  َُ ّّ قَاُمو� �ل

َ
ُكوَن َِاقِْكَتاِب َوَ َُّه   ١ُقَمِمّ

َ
ََ فَوَْ�ُهْم َكَ َب نَْ َ�َتْصَنا �ْ�َ

م َُِصّوٍ� َو�َُْكُآو� َما �ِيهِ قَعَ  ُْ ُاو� َما ََِيَْنا َُ َُّه َو�قٌِ  َِِهْم 
َ
ن و� � ََ ّلٌة َو  [األعراف] ♂١ّلُ�ْم َ�ّتُصوَن َُ

ئيل أن يكونوا أممًا متقطعة يف األرض، منهم الصاحلون املتبعون نور  وهكذا كان مصري بني إرسا

اهللا ورشعه، ومنهم دون ذلك من أصحاب النفوس املتخلخلة املتهلهلة التي ال تستمسك هبدى، 

 -كام ابتىل قوم فرعون من قبل  -ئات وتتبع سبيل الغي.. وهؤالء ابتالهم اهللا باحلسنات والسي

ط اهللا املستقيم، واالبتالء سنة اهللا  يف خلقه..  ▐لعلهم يرجعون إىل سبيل الرشد، ورصا

ِّ  َوَ�بْلُوُ�مْ ﴿كام قال تعاىل:  َّ ِ  َِال ْْ ۖ  َو�ْ�َ )، اخلري(فابتالء النعمة  .])35( [األ�بياء ﴾ُِآَْجُعونَ  نَ�َْنا فِتَْنًة

.. ليس إال لتوجه القلب إىل اهللا؛ ليحفظه من فتنة النعمة فال يطغى، )العذاب (وابتالء الرش

وليحفظه من فتنة الرش فال يقنط وييأس، واالبتالء رضوري للنفوس ليقوي بنياهنا، وهيذب 

 سلوكها، ويرفع تصوراهتا، وحيفظها من النسيان والبوار.. 

د بابتالء اخلري والرش، فيحسب اخلري نعمة خاصة له، أو  ومن شقاء اإلنسان أن يفشل يف فهم املرا

أ�ه أ�اها عىل علم عنده، أو حيسب ابتالء الرش هو جذع وقنوط وعذاب لن يزول عنه.. واهللا يوجه 

 ، وهذا هو الغرض من كل ابتالء.▐اإلنسان إىل الرجعى إليه 

 ؟!خلف ري الصاحلني.. ماذا بعدهم منولكن ماذا بعد األمة الصاحلة، وما دوهنا من غ
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خلٌف ورثوا الكتاب.. والكتاب نعمة من اهللا وأمانة، فيها هدى ونور، الغرض الكيل منه هداية 

اإلنسان يف هذه احلياة فال يضل وال يشقى، ولكن هيود �ا ورثت الكتاب مل تفعل ذلك.. بل إهنا 

فهم يقعون  !جيدون خمرجًا لكل حرام يقرتفونه "احرتفت" التالعب هبذا الكتاب، وتقسيمه؛ بحيث

م، ويقولون كام يقول الكتاب:  وكلام الح هلم من عرض  }غفر لناسيُ {يف السيئات واملعايص واحلرا

وبالفعل اهللا وعد العاصني بالتوبة، وعىل  }سُيغفر لنا{الدنيا يشء هتافتوا عليه من جديد، ويقولون: 

كنهم ال يتوقفون عن املعصية، هذا الوعد يتكلون ويقرتفون املعايص، وهم يف انتظار هذه التوبة، ول

ر عليها  وال ُيقلعون عنها، وال يشعرون بالندم من اقرتافها، بل ُيبيتون النية، إلتيان املعايص واإلرصا

 عىل أمل التوبة، فهل هذا ما قاله الكتاب؟!

هللا، كال.. لقد تالعبوا بالكتاب، وبفهم آياته، فالكتاب يعد بالتوبة ملن يقرتف الذنب، ثم يعود إىل ا

، ويعقد العزم عىل أن ال يعود مرة ثانية هلذا الذنب، فهذا وعد هلالج لجويتوب، ويرجع، وُينيب إليه 

اهللا باملغفرة لإلنسان، فال يقنط من رمحة اهللا، وال ييأس من روح اهللا، وال يغرق يف املعايص ظنًا منه 

 أ�ه ال رجعة له.. فهذا معنى املغفرة..

سان عىل املعصية متمنيًا عىل اهللا الباطل، واعتقادًا منه أن املغفرة ولكن ليس هذا معناه أن يرص اإلن

ط اهللا املستقيم، فال جذع من عدم التوبة، فاهللا غفور  ستكون له.. فالكتاب يضع اإلنسان عىل رصا

رحيم.. وهذا يضبط جانب عدم اليأس من رمحة اهللا، ولكن اهللا عزيز ذو انتقام يعاقب العصاة 

، ويفسدون يف األرض.. وهذا يضبط جانب عدم متني الناسن ذنوهبم، ويؤذون الذين ال يقلعون ع

حش باسم املغفرة !  عىل اهللا األ�اطيل، والتفلت من الدين والرشع، وارتكاب الفوا

ط كوهذا "التوازن" هو ما حيمله كل كتاب جاء من عند اهللا، فال يميل هنا أو هنا .. بل رصا

 احلياة، وإن من حياول أن يميل هبذا الكتاب يف جانب ويغفل مستقيم يضبط حركة اإلنسان كلها يف

آخر يرتكب جرمًا شنيعًا ، فقد أخذ اهللا امليثاق عىل الذين آمنوا أن ال يقولوا عىل اهللا إال احلق.. احلق 

 الشامل املتكامل الذي ال يطري بآ�ة من الكتاب، ويغفل غريها..
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لون بآ�اته، ويشرتون احلياة الدنيا باآلخرة، فأو�ك وأما الذين حيرتفون التالعب بالكتاب، ويأك

ليس هلم نصيب من هداية الكتاب، وأما الذين يريدون اهللا والدار اآلخرة.. ويقولون عىل اهللا احلق 

�ك هم العقالء الذين عقلوا الكتاب، يف الكتاب فأو�ك هم املتقون، وأو الواضح الكامل كام جاء 

زينه، وأخالقه وترشيعاته.. وقالوها كاملة تصور وا ودرسوا ما فيه، وفهم اته الكلية، وقيمه، وموا

 لوجه اهللا الكريم، ال يبتغون هبا عرضًا من متاع الدنيا.

فًا ولكن النفوس املنكرسة الذليلة املُستعبدة.. ترى يف وعد "املغفرة" فرصة للتفلّ  ت، واقرتا

ر عىل السيئات.. وحترتف إجيا حش، واإلرصا د "املهارب" الرشعية من الكتاب. للذنوب، والفوا

 وهذه تتوعدها اآليات بالعذاب هلذا السلوك املنحرف.

أما النفوس املؤمنة الطائعة القريبة من اهللا.. ترى يف وعد "املغفرة" فضل من اهللا ونعمة، وترى يف 

عيش األمل، بل اقرتافها للذنوب.. حرسة وأ�ًام ولومًا وعتابًا.. يرفعه اهللا عنها بوعد "املغفرة" فال ت

ره، فتأيت الطاعات وهي يف حالة من "الوجل":  باالطمئنانيتفضل عليها اهللا  والسكينة إىل جوا

َِِّهْم َر�ِجُعونَ ﴿ ّ�ُهْم َِِ�  َر
َ
َُُهْم وَِجلٌَة � ََِن َُْؤُِوَن َما ََِْو� َوقُلُو َّ وعندما تقع يف  .])60املؤمنون ([﴾ َو�

 :وب من قريب، ويبدل اهللا سيئاهتا حسناتالسيئات تسارع إىل التوبة، فتت

وَ� �َِك َقتُ ﴿
ُ
َُوَن ِمْن قَآِ�ٍب فَأ ُُّم َقُتو ََهاقٍَة  ِِ  ََ و ََِن َقْعَملُوَن �لم  ّّ ِ ِ ل َّ � َ ََ ََُة  ُ ِِّ�َما �ّ�ْو َّ وُب �

ُ  َوَ�نَ  َعلَيِْهْمۗ  َّ ِكيًما َعلِيًما � َِنَ  .َُ ّّ ِ ََُة ل َدُهُم  َوقَيَْمِت �ّ�ْو َُ
َ
َ َ َُ َُ  �ََ ِِ  ّٰ َُ َقْعَملُوَن �لّمّيَِئاِت 

 ۚ ََِن َقُموُِوَن َوُهْم ُكّفاٌر َّ وَ� �َِك  �لَْموُْت قَاَل ِِّ�ِ ُ�بُْت �ْ�َن َوَ  �
ُ
ْ�َتْدََ  َ

َ
ِ�ًماَ

َ
النساء [﴾ ا لَُهْم َعَا�ًَا َ

)17 ،18([.  

ّفاٌر لَِمْن َِاَب َوََمَن وَعَ ﴿ َِ ُُّم �ْهَتَدى  نّ�ِ قَ ا  ََ َصاِ�ً  .])82طه ([♂ ِم

فالذين يتوبون من قريب، فأو�ك هم املصلحون املستمسكون بالكتاب كله، ويقيمون الصالة.. 

التي تنهى عن الفحشاء واملنكر، وتنهى عن الفساد يف األرض، وأو�ك الذين يأخذون الكتاب بـ 
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لصحيح املبني فال يقنط أحد من رمحة اهللا، وال "قوة" و"يذكروا" كل ما فيه.. حتى يكون البالغ ا

 يتمنى أحد عىل اهللا األ�اطيل.

القانطني اليائسني برمحة اهللا  اطبخي أوالً: وهبذا نجد التصور الصحيح يف مسأ�ة املغفرة والتوبة أ�ه

�ُْفِمِهْم َ  َ�ْصنَ ﴿فينادهيم:  ..وعفوه
َ
�  َ ََ فُو�  َ ْْ

َ
ََِن َ َّ َْ ََا ِعَبادَِي � ِۚ قُ َّ و� ِمْن رَْ�َةِ � َ  ِِنّ  َُ َّ � 

ِْفِآُ  ۚ  َق َُوَب َ�ِيًعا  َ َُِفورُ  ُهوَ  َِِّهُ  � يمُ  �قْ ُِ يردع املتبجحني الظاملني بعذابه ثانيًا: و .])53( [الزمر ﴾�لّآ

َُ َسّيَِئٍة َِِمثْلَِها َوَِآَْهصُ ﴿ونقمته، فيحذرهم:  ََِن َكَمُبو� �لّمّيَِئاِت َجَز� َّ ۖ َو� ِ  ِمنَ  لَُهمْ  َما ُهْم َِّقٌة َّ � 
ِصٍ��  ِمنْ  ّ�َما ََ

َ
َيْت  َكَ َِ ْغ

ُ
ًعا وُُجوُهُهمْ  َ ََ ۚ  قِ َِ ُمْظلًِما وَ� �َِك  ِمَن �لّليْ

ُ
اُب  َ َْ ْص

َ
 �ِيَها ُهمْ  �َّارِ�  َ

 ُ ِّ ا وَ� �ِ ﴿ .])27( [يونس ﴾ونَ ََ
ُ
يَئُتُه فَأ َِ ََ ْت َِهِ  َِ ا َُ

َ
ََ  َمْن َكَمَب َسّيَِئًة َوَ اُب �َّارِ� ََ َْ ْص

َ
 ُهمْ  َك َ

ونَ  �ِيَها ُ ِّ ا   .])81( [البقرة ﴾ََ

*** 

 ويف األمة املسلمة: 

حرتفت فئة التالعب بعدما وقعت أسرية ألمراض االستبداد التي حتيط هبا من كل جانب.. ا

ت فئة عىل اهللا األ�اطيل، وغرقت النفوس الذليلة املهلهلة يف مستنقع الذنوب بالكتاب، ومتن

 ثام، ويقولون: "سيغفر لنا" !واآل

ٍم َكَام َيْبَىل الثَّْوُب، َفَيَتَهاَفُت، َيْقَرءُ  ُن ِيف ُصُدوِر َأْقَوا وَنُه َال َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، َقاَل: "َسَيْبَىل اْلُقْرآ

َئاِب  ْأِن َعَىل ُقُلوِب الذِّ ًة، َيْلَبُسوَن ُجُلوَد الضَّ الُِطُه َخْوٌف، َجيُِدوَن َلُه َشْهَوًة َوَال َلذَّ ، َأْعَامُهلُْم َطَمٌع َال ُخيَ

ِ َشْيًئا " ُك بِا�َّ ا َال ُنْرشِ : َسُيْغَفُر َلنَا، إِنَّ : َسنَْبُلُغ، َوإِْن َأَساُءوا، َقاُلوا وا، َقاُلوا ُ  ]3251[سنن الدرامي /  إِْن َقرصَّ

خفيف الظل! واإلداري  رتيشواملالداعرة الرشيفة! واللص املحرتم!  -والعياذ باهللا  -فصار لدينا 

ئد اإلفطار يف رمضان.. وإذا أ�كر  الفاسد الذي يتربع للفقراء! وصار لدينا الساقطة التي تقيم موا

 : ولو أهنم تابوا مما هم عليه، لتاب اهللا عليهم.. لكنهم يتربعون  }غفر لناسيُ {عليهم أحد، قالوا

ء، ويطعمون املسكني، وهم بذنوهبم مستمسكون، و بفسادهم متفاخرون، وعليه مرصون، للفقرا
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ففي كل ذنب يقعون  صد عن سبيل اهللا،وإليه داعون، ومشجعون.. وفسادهم يمأل األرض فتنة و

، بل كلام الح هلم من عرض الدنيا يشء مل اً واحد اً فليس ذنب }غفر لناسيُ {ويغرقون.. ويقولون: 

 عىل تأوهلم أن املغفرة حاصلة هلم حتًام ! ..يرتكوه

ج إليهم حمرتف ممن يتالعب بالكتاب، وُحيرف الكلم عن مواضعه.. ليقول: الداعرة تؤدي ثم خير

! يات والشواهد ما يؤيد صحة كالمه! ويقول: سيغفر اهللا هلم، ويسوق من اآلعبادة عملها، والعمل

للنفوس التائبة  ويغفل باقي اآليات التي تتوعدهم، وحتذرهم، فيعمد إىل آيات التوبة التي نزلت

فيضعها فيهم، ويغفل آيات الوعيد والعذاب النازلة فيهم، وال يقوهلا، واهللا أخذ  لقريبة من اهللا..ا

يقولوا ما فيه كامًال لوجه اهللا الكريم، ال لـ "تربير" موقف،  :امليثاق عىل كل أهل كتاب ساموي أن

م، وال لالحتيال وال للدفاع عن مصالح شخصية وذاتية، وال للتشجيع عىل املعايص واقرتاف اآلثا

 عىل النصوص.

اِد ْبِن َأوْ ف ا َبْعَد َقاَل: "☻ ٍس، َعِن النَّبِيِّ َعْن َشدَّ اْلَكيُِّس َمْن َداَن َنْفَسُه َوَعِمَل ِ�َ

ِ اْملَْوِت، َواْلَعاِجُز َمْن َأ�َْبَع َنْفَسُه هَ  َها َوَمتَنَّى َعَىل ا�َّ  ]2459جامع الرتمذي/ [ "َوا

كيفية التعامل مع الكتاب يف: أخذه بقوة ويقني وجد واالستمساك  يوضح لألمة هلالج لجواهللا 

بكل ما جاء فيه، وذكره للناس كام ُأ�زل من عند اهللا.. دون احتيال عىل النصوص، ودون تعنت وال 

تنطع وال تزمت.. بال إفراط، وال تفريط، بال حماباة، وال جماملة، بال حرج أو تردد، بال مداهنة أو 

لكتاب ال يؤدي وظيفته يف حياة األمة إال عند أخذه بقوة، وبصورة كلية شاملة تذبذب.. فهذا ا

ط اهللا املستقيم.. وهؤالء الذين  متكاملة؛ لتنضبط حركة اإلنسان يف احلياة عىل سبيل الرشد، ورصا

 يقيمون الصالة، وبالكتاب مستمسكون، ال باملعايص جماهرون متفاخرون.

ساحة الستباحة املعايص، والغرق يف  التي تتخذ من وعد املغفرة ليلة..وأما النفوس املقهورة الذ

ة.. اآلثام، فهي نفوس بحاجة إىل "الرتبية والتهذيب" من جديد، وبحاجة ليس إىل سامع وعد املغفر

حتى تعود ترهب جناب اهللا العظيم، وحترتم حدوده، وحالله  بل سامع آيات العذاب والوعيد؛
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مه، وال تستسهل الذنوب، فتأ�فها وتدمنها وتعجز عن اإلقالع عنها،  ؛وال ترص عىل املعصية وحرا

لعلهم  ؛وهلذا هيزها اهللا بالرش تارة وباخلري تارة؛ علها تستفيق، وتتوب، وذلك من رمحة اهللا بعباده

 يرجعون.

 

***
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  ثامناً: االنسالخ من اآليات 

 تعاىل: قال

▬ ِ َّ � 
َ
َُ َعلَيِْهْم َ�َبأ ْ اوِ�َن َو�ِ َِ اُن فََ�َن ِمَن �قْ ََ يْ َّ �َْبَعُه �ل

َ
ئَْنا  ١ي ََِيَْناُِ َََاَِِنا َفاَِملََخ ِمنَْها فََ ِِ َولَْو 
رِْض َو�ّ�َبَ  َهَو�ُِۚ 

َ
�ْ� �َِِ َ ََ َْ

َ
  لََآَ�ْعَناُِ ََِها َوقَذ ِكّنُه َ

َ
َْ َعلَيْهِ ََلَْهْث َ َِ �قَْ�ِْب ِِن َ�ِْم ْو َ�َمَثلُُه َكَمثَ

َّ قََعّلُهْم قَ  َّ ِّ �قَْص ُّ ََِن َكّاَُو� َِيََاَِِناۚ  فَاقْ َّ َُ �قَْصوِْم � ْكُه ََلَْهثۚ  ّ� لَِك َمَث ُ َْ ََ  ١َتَفّكُآوَن َ� َسا
َُفَمُهْم َ�َُو� َقْظلُِموَن 

َ
ََِن َكّاَُو� َِيََاَِِنا َوَ َّ َوَمن  �لُْمْهَتِديۖ َمن َقْهِد �لّلذُه َ�ُهَو  ١َمَثً� �قَْصوُْم �
وَن  ُ ِْ وقَذ �َِك ُهُم �ْ�َا

ُ
َْ فَأ لِ ْْ  [األعراف] ♂١َُ

آيات اهللا نور.. هي رداء للروح، هبا تستنري وترشق وترفرف إىل ملكوت السامء، فيها الرىض 

والسكينة، وفيها اخلري والفالح، فيها اهلداية والراشد. يرفع اهللا هبا عباده إىل الدرجات الُعىل؛ 

 يكونوا يف رحاب رمحته، ويف عظمة قدسه وجالله.. ل

مة، وَتذل  تتبدل هذه الصورة  وُتستعبدولكن النفس التي تتحطم فيها مقومات اإلنسانية والكرا

اجلميلة فإذا هبا متزق الرداء، وتنسلخ من اآليات، وهتوي إىل أسفل سافلني؛ فيتلقفها الشيطان؛ 

ىل الضالل البعيد، وليزين هلا كل قبيح ! فيصبح مصريها كـ ليأخذها ليس فقط إىل الضالل.. إنام إ

له، وهي صورة ترسم حالة النفس اإلنسانية  "الكلب" الالهث الذي يظل فاحتًا فاه يف كل أحوا

العارية املنسلخة من اآليات، وهي "تلهث" و"ختلد إىل متاع األرض" لتأخذ العرض القريب، فال 

ء حتنال الرىض وال الطمأ�ينة، بل تظ يف حالة من  صل هلا ما أرادت أو مل حيصل، فتستمرل الهثة سوا

 "احلرمان" عقابًا هلا عىل انسالخها من اآليات..

والقرآن يصور آيات اهللا كأهنا هي الكساء للروح، واالنسالخ منها.. هو تدمري هلا، وتعرية هلا، 

 فتهوي بذلك إىل أسفل سافلني.
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 ات هكذا، وتتعرى، وترتك رداءها، وختلد إىل األرض؟!ولكن.. �اذا تنسلخ النفس من اآلي

يبدو يل أن هذه النفس تلقت اآليات وهي عىل وسخها، غري متطهرة من أمراض القلوب 

ء ممن حوهلا،  والعقول، فإذا هي ظاهراً مجيلة، وباطنًا نجسة ! ولعلها اغرتت بجميل الثناء واإلطرا

، ومل ترتك لآليات عملية التطهري الداخيل، فكأن الشكل ونسيت أحواهلا الباطنة ! ومل تتطهر لآليات

 اإلنساين الظاهر هو صورة "مزيفة" من رداء مجيل، وباطن يغيل بالرشور واآلثام ! 

فيحدث يف حلظة من اللحظات حاالت "االنفجار النفيس" و"التصادم" بني ظاهر النفس وباطنها، 

 ؛ود إليه مرة ثانية؛ وهتوي إىل نجاسات األرضفتمزق رداء اآليات اجلميل، وتنسلخ منه، فال تع

لُتشبع نجاسات النفس.. وتلهث وتلهث، وال تشبع، وكلام مترغت يف النجاسة، ورشبت من 

 الوحل؛ ازداد عطشها، وهنمها، ولن تشبع ! فتظل يف "احلرمان".

، بل تأخذ ويف النفوس املحطمة الفاسدة التي ال تريد السمو والتطهر، والبحث عن قيمة، ورسالة

العرض القريب.. وختلد إىل األرض، ال تصمد طويًال أمام طهر اآليات ومجال الرداء عىل الباطن 

 القبيح، فتذهب ختلع الرداء وتنسلخ منه، وتلتبس بام يناسب باطنها !

م  والنجس ! وهذا من خذالن اهللا بيُتعرض عن ط والعجيب أهنا ات األرض، وحالهلا.. إىل احلرا

ء   اإلعراض عن "التطهر" و"التزكية" بـ "اآليات"..هلا، جزا

ويصبح رداء الروح اجلميل، وزينته.. أ�قل يشء عىل هذه النفس، وتشعر بالرغبة الشديدة يف 

وجتد  االنسالخ منه، فتمد يدها متزق، وحتطم؛ لتتحرر من ثقله! فتشعر برغبة يف االرتكاس والتدين،

 !فيه اللذة واملتعة والزينة

ة تعجز عن العودة إىل اإليامن مرة ثانية، فهذه الصورة ليست جمرد ذنبًا يقع فيه اإلنسان، وهذه احلال

ويسارع بالتوبة إىل اهللا.. بل حالة "انسالخ كيل" ال يعود اإلنسان إليها مرة ثانية، فمن ينسلخ من 

القرآين يف  يشء، كمن يسلخ اجللد من اللحم، أو اللحم من العظم، ال ُيرجعه مرة ثانية، واإلعجاز

استخدام لفظ "االنسالخ" لُيبني هذه "احلالة النفسية" التي متزق بعنف وجهد ومشقة جلدها 
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وحلمها بيدها،  فتصبح مشوهة قبيحة حمرومة، وهذا املثل هو أوضح وأسوأ صور "التكذيب" 

باآليات، وأوضح وأشد صور "ظلم" النفس لنفسها.. فامذا بعد أن متزق النفس نفسها هبذه 

 لصورة؟!ا

وهذه الصورة املخيفة هلذه احلالة النفسية اخلطرية ال عاصم من الوقوع فيها إال "هداية اهللا" 

، والصدق اخلالص يف اإليامن به، وحسن التوكل عليه، ومن ُيضل عن سبيل اهللا.. فذلك هلالج لج

ن املبني.  هو اخلرسا

ن به، العاصم هو العقيدة فالعلم وحده ليس هو العاصم.. إنام العاصم هو هداية اهللا، واإليام

احلارة الدافعة التي حترك القلوب، وترتك آثارها يف النفوس، وتطبع مدلوالهتا يف احلياة، وترفع 

ء  ء، وال تستجيب إلغوا االهتاممات والغايات؛ فال ختلد إىل األرض، وال تتالعب هبا األهوا

 الشيطان، وال ثقلة األ�دان.

*** 

 ويف األمة املسلمة: 

ء، فإذا هبم يف حلظة من الت كثرية ممن اكتسوا بآ�ات اهللا، وصاروا أعالمًا وشيوخًا وعلاموجدنا حا

عملية "االنسالخ" هذه.. ونرى النفس وهي متتد متزق، وحتطم، وتتكشف،  اللحظات يامرسون

وتتعرى، فترتك الشيخ عاريًا.. بصحبة الشيطان ! بال غطاء واقي، وال درع حامي، ذو حلية طويلة، 

ه يقف حمطًام عاريًا ممزقًا منسلخًا من اآليات، جاثيًا عىل يديه ويميش إىل عرض الدنيا عىل أربع ! لكن

منها كل صاحب  ينفريلهث كـ "الكلب" وراء متاع األرض، وال يشبع وال يرىض.. صورة قبيحة 

 فطرة سوية.

اإلسالم "رسالة ورسالته.. ف كذيب" من أرض ما يكون  عىل صورة اإلسالموهذه الصورة من "الت

عاملية" وقيمة عليا ومثىل لإلنسانية كلها، وجيب أن تكون النفس يف حالة من "التطهر والسمو 

واإلخالص والتجرد" وهي حتمل هذه الرسالة.. وهي تتحدث بآ�ات اهللا، فال يكون اإلنسان عىل 
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ين به، وباطنه عاريًا من نجاسة قلبية، وال وساخة نفسية.. وال جيعل من اآليات رداًء يتعاىل به، ويتز

صورة ليست عىل حقيقته؛  وبتقمصرداء ليس برداءه،  بارتداءحقيقة الزينة، فيكذب عىل الناس 

 فيصدهم عن سبيل اهللا، والويل كل الويل ملن يصد عن سبيل اهللا، وعن حقيقة دينه.

ئيل ولعله  –يرضب هذا املثل  ▐واهللا   ليحذر كل من حيمل آيات -رجل من بني إرسا

اهللا ورسالته، وليفتش يف باطنه، ويطهر رسيرته، فإن وجود اآليات عىل باطن نجس لن يصمد 

ذر اآليات طويًال، وسيحدث التصادم الذي تنسلخ فيه النفس، فال تعود مرة ثانية إىل اآليات، وُحت 

لقهر والطغيان، وتكيفت مع عىل وجه اخلصوص، تلك النفوس التي تلذذت بالذل والعبودية وا

! وباطنها عىل تجمل والتباهي والتفاخر والتعايلذرها أن تتخذ من اآليات "وسيلة" للباطل.. ُحت ال

ء وال  هذا الباطل والفساد، فرداء اآليات ال يصمد إال عىل النفوس الطاهرة الطيبة التي ال تنتظر جزا

 .شكورا، وال تغرت بام هي فيه.

ف اآليات من الدنيا زائل، أو ُحتّر ذرها كذلك من أن تنسلخ من اآليات ألجل عرض وُحت 

وتسلخها عن مواضعها تلبية لرغبة سلطان باطل أو طاغية متكرب.. فذلك هو التعري من اهلدى، 

ية، والضالل عن سبيل الرشاد.هو و  الغوا

 فآ�ات اهللا غرضها اهلداية، واالستقامة عىل طريق اإليامن.

 

*** 
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  تاسعاً: عبادة املال، وكفر النعمة 

 تعاىل: الق

ََ  َعلَيِْهْمۖ ▬ َبةِ  ِِّن َقاُروَن َ�َن ِمن قَوِْم ُموَ�  َ�َب ّْ َُ َِاقُْع َوََِيَْناُِ ِمَن �قُْكُنوِِ َما ِِّن َمَفاِ�َُه َ�َُنو
ُ قَ  ََ وِ� �قُْصّوًِ َِِْ قَاَل 

ُ
َ ۖ َْ َ�  وُْمُه َ  َ�ْفَآ ُِ �َر َو��ْتَ  ٧ِِّن �لّلذَه َ  ُ�ِب  �قَْفآِ ّّ ِ  �ِيَما ََِاَك �لّلذُه �

َآًَۖ  َِ رِْضۖ   �ْ�
َ
َمَن �لّلذُه َِِ�َْكۖ  َوَ  َ�بِْ  �قَْفَماَد ِ� �ْ� ُْ

َ
ِمن َكَما َ ُْ

َ
�َْياۖ  َوَ  ّ يَبَك ِمَن � ِّ َوَ  َََِس ََ

َ  ِعلْ�ٍ  ٧ذَه َ  ُ�ِب  �لُْمْفِمِدََن ِِّن �للّ  ََ وِِيُتُه 
ُ
ْهلََك  ِعنِديۚ  قَاَل ِِّ�َما َ

َ
ّن �لّلذَه قَْد َ

َ
َولَْم َقْعلَْم َ

َ
َ

ََُُوَِِهُم �لُْمْجآِ  ُل َعن 
َ
ُ َ�ًْعاۚ  َوَ  َُْمأ ََ ْْ

َ
د  ِمنُْه قُّوًً َوَ َِ

َ
 ٧ُموَن ِمن َ�بْلِهِ ِمَن �قُْصُآوِن َمْن ُهَو َ
َ  قَوِْمهِ ِ� ِِ�ََتِهِۖ  ََ  ََ ََِن َُآِ�ُدونَ  فََخَآ

َّ و  قَاَل � ُ ََ َ قَاُروُن َُِِّه  ِٰ و
ُ
ََ َما َ َا ِمثْ ََ �َْيا ََا َ�َْت   ّ َياًَ � َ�ْ�

ٍظّ َعِظيٍ�  ََ َصاِ�ًا َوَ   ٧َُ ٌ لَِّمْن ََمَن وََعِم ْْ ََ وُِو� �قْعِلَْم َو�ْلَُ�ْم ثََو�ُب �لّلذهِ 
ُ
ََِن َ َّ َوَقاَل �

اَُِآوَن  ّّ وََُه ِمن ُدوِن �لّلذهِ  فََخَمْفَنا ٨َُلَّصاَها ِِّ  �ل ُ ِمن فَِئٍة ََنُ�ُ ََ رَْض َ�َما َ�َن 
َ
�ْ� ِ َِهِ َوََِد�رِِ

َُ  ٨َوَما َ�َن ِمَن �لُْمنَتِ�ِ�َن  ّن �لّلذَه َََُْم
َ
ْمِس َقُصولُوَن َو�َْ�أ

َ
ََِن َ�َمّنْو� َمَ�ََُه َِاْ� َّ � َُ ْصَب

َ
َوَ
 ِ َُ ِمْن ِعَبادِِ ا ََ َ َِْق لَِمن َ ُُ  َوَ�ْصِدُرۖ  �لآِّ َُّه َ  ُقْفلِ

َ
ن ّمّن �لّلذُه َعلَيْنَا َ�ََمَف ََِناۖ  َو�َْ�َ

َ
لَْوَ  َ

رِْض َوَ  فََماًد�ۚ  ٨�قَْ�فُِآوَن 
َ
ََِن َ  َُآِ�ُدوَن ُعلُّو� ِ� �ْ� ّّ ِ ًُ َ�َْعلَُها ل َآ َِ �ُر �ْ� ّّ َو�قَْعاقَِبُة  ِِلَْك �

 رة القصص][سو ♂٨لِلُْمّتصَِ� 

ترسم اآليات قصة "ابتالء اخلري" وحال النفس اإلنسانية الذليلة معه.. عندما تذل وختضع لـ 

وتنسى اإل� الذي أعطى هذا ا�ال، وتبدأ القصة من نقطة هنايتها  -كام يف هذه القصة  -"ا�ال" 

ىل ابتالء اخلري هو وهي "البغي" والظلم بدًال عن "الشكر واحلمد".. وعندما يكون رد فعل النفس ع

 "البغي" فهذا يعني هالكها، وما أكثر ما هتلك النفس من هذا اجلانب.

ئن  ثم ُتفصل القصة هنا عظمة الكنوز حتتاج إىل العصبة القوية  وأوعيتهاالتي جعلت مفاتيح اخلزا

 هلالج لج! وكل هذه الكنوز واألموال مردها إىل املعطي ا�انع "وآتيناه" فاهللا لهامن الرجال حلم
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سان هذه احلقيقة األولية وحده هو صاحب اإلرادة واملشيئة املطلقة يف ذلك، ومتى أدرك اإلن

 نجى وفلح وفاز. البسيطة..

ولكن قارون هنا مل ينتبه إىل تلك احلقيقة، بل اغرت وفرح وتبطر بام عنده، واستغنى ونيس من 

وجاءه النذير والتحذير واملنهج أعطاه! ونيس اآلخرة، وأصابته عدوى الفراعنة من عبودية ا�ادة ! 

ال تتبطر وتغرت وتفرح، ابتغ فيام آتاك اهللا الدار اآلخرة، ال تنس نصيبك من (الصحيح القويم: 

َمخس وصايا فيها الفالح والنجاة  )الدنيا، أحسن كام أحسن اهللا إليك، ال تبغ الفساد يف األرض

 ة، وما أضبطها حلركة اإلنسان يف احلياة.والفوز والعاقبة احلسنة، وما أ�رسها عىل النفس السوي

لقد أعطاك اهللا ماالً وكنوزًا فاجعل مما أعطاك اهللا طريقًا إىل اهللا، والدار اآلخرة.. وهنا تتجىل 

هل سُيعد اإلنسان هلذه الدار اآلخرة؟ هل سُينفق  -يف صورته العملية  -حقيقة اإليامن باليوم اآلخر 

 ؟ون اليوم اآلخر جمرد فكرة نظرية باردة يف العقلليبني دارًا له هناك ؟ أما سيك

ويف البناء وابتغاء الطريق للدار اآلخرة، ال تنس نصيبك من الدنيا، فاهللا أحل الطيبات، وجعلها 

ف، وال تبذير، وال تكرب، وال جترب، وال  ، فخذ نصيبك منها بالقدر احلسن بال إرسا للذين آمنوا

 إفساد.

من اإلحسان.. وهو بذل املزيد من اخلري، شعورًا بنعمة اهللا، وشكراً  ولتسمو النفس، وتزكو ال بد

ملنّه وفضله وكرمه، والتسابق يف اخلريات، إرضاء لوجه اهللا الكريم، بال سمعة أو رياء أو ُعجب.. 

يكون بإحسان الترصف فيه، واإلحسان به إىل اخللق،  -موضوع القصة  -واإلحسان يف ا�ال 

 .▐مة، وإحسان الشكر واحلمد للُمنعم وإحسان الشعور بالنع

وال جتعل من نعمة اهللا عليك وسيلة لإلفساد يف األرض، أو البغي، أو الظلم، أو القهر، أو غمط 

وسلب حقوق الناس، أو إمهال حقوق اهللا فيام افرتضه من زكاة وصدقة.. ال جتعل من نعمة اهللا 

عداء اهللا حياربون هبا دين اهللا، وال حتبس ا�ال عن حربًا عىل أولياء اهللا وعباده، وال جتعلها يف يد أ
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فسد يف األرض باالستكبار هبذا ا�ال فيها، وال متأل فتفسد القلوب واحلياة، ال تُ  ؛التداول بني الناس

 صدور الناس باحلرج واحلسد والبغضاء والفساد بإنفاق ا�ال يف غري ما ُيريض اهللا.

فقته للفطرة السوية، إنه يُ ما أ�رس هذا الدين، وما أوضح طريقه قدم حالة من ، وما أ�م موا

"التوازن" التي ال يقدر عليها إال دين من عند اهللا.. فال يطغى يف جانب، وهيمل اآلخر، بل يلبي 

نبها، ويضبط مساراهتا يف احلياة، يف توازن بني الدنيا  حاجات النفس اإلنسانية، ويأخذها من كل جوا

 واآلخرة.. 

 !فتكفرها ؛العابدة للامل واملتاع، وترى فيه العزة واملنعة والقوة، وال تشعر نعمة اهللاولكن النفوس 

ال تفهم هذه املعاين.. بل تقول: "إنام أوتيته عىل علم عندي" وهذه هي أوضح صور الكفر بنعمة 

مة اهللا اآلخرة، إنه ينسب نعاهللا، والكفر باملنهج الذي حدده للنجاة يف هذه احلياة، والفوز بالدار 

! وليس من حق أحد أن ناله "استحقاقًا" عىل هذا العلم وفضله إىل "العلم الذي عنده" وأ�ه عليه

 ! عليه طريقة الترصف يف هذا ا�ال ُيميل

ومن الذي أعطاه هذا العلم؟! ومن الذي جعل له عينني ولسانًا وشفتني لينطق ابتداء هبذا 

فكر؟! ومن الذي وهبه احلياة ابتداء ليكون بعد أن مل القول؟! ومن الذي جعل له عقًال ليتعلم وي

يكن؟!... إلخ من األسئلة التي ال حتتاج إىل جواب، بقدر ما حتتاج النفس إال االرتقاء من عبودية 

 !ة الذهب وا�الا�ادة إىل عبودية اهللا، ورؤية نعم اهللا، ال ملع

البغي، كام جاء عن رسول اهللا التواضع وعدم الُعجب والفخر و :هو دوماً  واملوقف الصحيح

َ َأْوَحى إَِيلَّ َأْن َتَواَضُعوا َحتَّى ال َيْبِغَي َأَحٌد َعَىل َأَحٍد، َوال َيْفَخَر َأَحٌد َعَىل "  :☻ إِنَّ ا�َّ

 ] 428[ األدب املفرد للبخاري/  "َأَحدٍ 

ن وُتعلِمه بـ "هالك" مَ  ولكن اآليات تردعه بام يناسب حالته النفسية الوضيعة الذليلة.. إهنا ُتذكره

! وإن جرمهم يف حق أ�فسهم.. وكفرهم بنعم اهللا وقد كانوا أشد قوة، وأكثر مجعاً  ن القرون،قبله مِ 

ئم ال حتتاج إىل سؤال  وفضله عليهم، وإنكار امتنانه هلم، والعلو واإلفساد يف األرض، كلها جرا
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و "العلم املُنجي" ال العلم الذي وجدال، بل هي إىل اهلالك أقرب، ومن العذاب أدنى، وهذا ه

و� ََِما ِعنَدُهم ▬حصل به ا�ال، ونسب الفضل لنفسه ال لربه !  ُُ َيَِّناِت فَآِ
ْْ ََ�ُْهْم رُُسلُُهم َِا فَلَّما َجا

اَق َِِهم ّما َ�َُو� َِهِ ََْمَتْهزِئُونَ  َُ َن �قْعِلِْم َو  )]83[غافر ( ♂ِمّ

عندما خيرج فيها هذا الوضيع احلقري يف زينة وهبرجة واحتفال  ثم تصور اآليات مشهد احلياة الدنيا،

! بينام هو يف حقيقة أمر إىل "التمني" أن يكونوا مثله الضعيفةوموكب، يأخذ أصحاب القلوب 

، والنفوس الصغرية ال تستطيع أن تفهم ما الضعيفةلكن القلوب  ،الغيب يف انتظار حلظة "اهلالك"

يأخذها ملعان الذهب، ومجال املوكب، وكثرة املتاع.. فتتمنى أن تكون وراء هذه الزينة والبهرجة، 

ابتالء أشد من ابتالء الفقر، فاإلنسان ال حيلة له  يف مثله، وترى أ�ه ذو حظ عظيم.. وال تدري أ�ه

أمام الفقر سوى الصرب واالحتساب وابتغاء الرزق، أما أمام ابتالء اخلري وا�ال واملتاع فرسعان ما 

 ستكرب ويبخل، وقليل من يصرب عىل ذلك.يكفر وي

وأما أصحاب العلم الرباين، أهل الثبات واإليامن، ومن أدركوا السنن اإل�ية يف هذه احلياة، مل 

ختدعهم هذه الزينة الالمعة، وال املتاع الكثري.. بل حذروا أصحاب النفوس الصغرية من "متني" قد 

"ثواب اهللا" يف الدنيا واآلخرة، وهو ثواب يناله من جير صاحبه إىل اهلالك، بل الصحيح هو رجاء 

ء باخلري أو الرش، فهذا هو  آمن وعمل صاحلًا، وال ينال ذلك اإليامن إال بالصرب عىل االبتالء سوا

 الطريق وال طريق سواه.

ويأيت العقاب اإل�ي يف صورة اخلسف به وبداره، وبكنوزه، وبمتاعه، وزينته.. ومل يكن له من 

ه من دون اهللا، وما كان من املنترصين، وذهبت الكنوز، وذهبت احلياة، وضاعت أحد ينرص

والكفر بنعم اهللا، وجاءه العقاب من  واالستكباراآلخرة.. فلم يكسب شيئًا سوى حلظة الغرور 

ر.   جنس عمله، فكام بغى وأفسد واستكرب وعال يف األرض، جاءه اخلسف واهلدم والبوا

 سهم كانوا يظلمون!هللا، ولكن أ�فوما ظلمهم ا
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ويف هذا العقاب الواقع.. ينتبه من متنى مكانه باألمس، ويدرك الدرس يف صورته العملية، بعد أن 

سبقته الصورة النظرية التي طرحها الذين أ�وا العلم، وأدركوا أن اهللا يبسط الزرق ملن يشاء، وهذا 

زق دليل رىض، وال املنع دليل ط يف الرالبسط واملنع مهام كان قدره وحجمه إنام هو ابتالء فليس البس

 !سخط

} فاإلنسان ال يطلب جمرد ن هنا هو "املنة" والفضل والعطاء.. {لوال أن َمّن اهللا علينابل املنع كا

بسط الرزق، فقد يكون سببًا يف هالكه، وهو ال يدري.. إنام يطلب "ثواب اهللا" يف الدنيا واآلخرة، 

ال ُيفلح من يكفر النعمة،  ▐الدنيا واآلخرة، وهو  ويطلب الفالح والنجاة واحلسنة يف

 وينكر الفضل، ويستكرب عن الشكر.

ِ ْبِن َمْسُعوٍد، َعِن النَّبِيِّ  َ  إِنَّ : "َقاَل ☻ َعْن َعْبِد ا�َّ ْم َكَام َقَسَم َأْخالَقكُ  َبْينَُكمْ  َقَسمَ  ا�َّ

اَل  َ ُيْعطِي اْ�َ ، َوإَِذا  َبْينَُكْم َأْرَزاَقُكْم، َوإِنَّ ا�َّ ، َوال ُيْعطِي اِإليَامَن إِال َمْن ُحيِبُّ َمْن ُحيِبُّ َوَمْن ال ُحيِبُّ

ُ َعْبًدا َأْعَطاُه اِإليَامنَ   ]3663)، مسند أمحد / 34:  1/ ([املستدرك عىل الصحيحني ". َأَحبَّ ا�َّ

والفالح والفوز هبا  .. هو يف اآلخرة،"دار العمل"ال  "دار اجلزاء"والفالح والفوز العظيم هو يف 

ليس ملن ُيعلو ويستكرب يف األرض بغري احلق، وال ُيفسد فيها، وال يتخذ من نعم اهللا وفضله وآالءه 

 وسيلة لإلفساد.. 

والعاقبة للمتقني.. الذين يرجون ثواب اهللا، وخيشون عقابه، ويسارعون يف اخلريات، ويريدون 

 وجه اهللا الكريم، وابتغاء فضله.

يف مصري واحد رغم  –وهو من قوم موسى  –قرآن الكريم بني فرعون وهامان وقارون ولقد مجع ال

اختالف القوم، والدين، ولكن مجعهم "العلو واالستكبار يف األرض بغري احلق" فقال تعاىل: 

ََُهمْ  َوَقَصدْ  َوقَاُروَن َوفِآَْعْوَن َوَهاَماَنۖ ﴿ َّيَِناتِ  ُموَ�   َجا ْْ و� َِا رِْض  ِ�  َفاْسَتْكَ�ُ
َ
 َ�َُو� َوَما �ْ�

اٍن ُمبِ�ٍ ﴿ .])39العنكبوت ([ ﴾َساَِصِ�َ  ََ رَْسلَْنا ُموَ�  َِيََاَِِنا وَُسلْ
َ
َِِ�  فِآَْعْوَن َوَهاَماَن  .َوقََصْد َ
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ٌآ َكّا�ٌب  ُِ ، وعبادة ا�ال.. املنصب واجلاهفدين هؤالء عبادة  .])24، 23غافر ([﴾ َوقَاُروَن َ�َصالُو� َسا

 !كان يف هذه العبادةوالتوحد  واإلخالص

*** 

 ما الذي جعل قارون يكفر نعمة اهللا هبذه الصورة، رغم عميم فضل اهللا عليه؟! ولكن..

إن حاالت كفر النعمة عمومًا تدل عىل نفوس وضيعة ذليلة جائعة فارغة.. هذا الفراغ عندما يمتأل 

، وال تفرط فيه أ�دًا، فتحدث حالة من بنعم اهللا، متتد إليه النفس لتتشبث به، وتعض عليه بالنواجذ

ترى يف ا�ال والكنوز كل يشء، هو القوة  -كام يف حالة القصة هنا  -"العبودية" للامل وا�ادة 

" الطاغية والصاحب والصديق، وهو املتاع واللذة والعلو.. فيأ�يها ا�ال بالبالء الثاين وهو "السلطة

يف استعباد وذلة، إهنا ال تفرط يف أي جزء من مال أو وما أفسد للنفس من السلطة بعد أن كانت 

سلطة، وتتسلط عىل اخللق والعباد، وتنسى اهللا والدار اآلخرة، وتتنكر لكل يشء وأي يشء إال 

"ا�ال والسلطة" وتكفر بكل يشء، ليس رشطًا استعالن الكفر واإلحلاد، إنام "الكفر النفيس" الذي 

ه ص  احبه هو كل يشء يف حياته.ال يرجو سوى "ا�ال" الذي يرا

وعند السؤال عن حق اهللا يف ا�ال، وزكاته وصدقته، وحقه يف عدم اإلفساد به أو العلو يف 

ألحد فيه حق، وإين حر الترصف } ليس هو: {إنام أوتيته عىل علم عندي األرض.. يكون اجلواب

 !فيه

بحب ا�ال، وعبوديته،  امتألتفال يوجد مساحة يف النفس لسامع "داعي اهللا والدار اآلخرة" فقد 

ومل تعد بعد ترى شيئًا سواه، وال هدفًا يف احلياة سوى املزيد واملزيد منه.. وهذه من أشقى حاالت 

النفس، التي تظل بني مجع ا�ال واملتاع به، حتى تأ�يها حلظة اهلالك؛ فتخرس الدنيا واآلخرة، بل قد 

امل، والرغبة يف عدم التفريط نفاق من شدة العبودية للُحترم من املتاع با�ال، بسبب "البخل" يف اإل

 !فيه
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وتكثر هذه احلالة من كفر النعمة يف النفوس التي تعرضت للذل واحلرمان طويًال، وُيفرتض ملن 

ئيل هنا  -يتعرض للذل أو احلرمان  أن يستشعر نعم اهللا األخرى، ويرى  -كام يف حالة بني إرسا

ونجاة من الظاملني ... إلخ،  -حينها  -ورسالة واصطفاء عىل العاملني نبوة  :فضله يف غري ا�ال من

مة، وإن قهرها الفراعنة، فتكون يف حالة من "الصرب" و"الشكر"  وتقاوم حالة الذلة، وتستشعر الكرا

حتى إذا جاءها التمكني والنرص، تأ�يه بقلوب آمنة مطمئنة شاكرة نعم اهللا من قبل ومن بعد، أما إذا 

يف حالة من احلرمان والفراغ والنهم الذي ال يشبع، حتولت عبوديتهم للامل والسلطة، كام جاء وهم 

ئيل من بعد موسى. حدث مع قارون، وكام  حدث مع بني إرسا

ئيل إىل اليوم، وصاروا هم أ�اطرة  ولقد ظلت "عبودية ا�ال" خصيصة دنيئة يف نفوس بني إرسا

م من ُيفسد ويستعيل يف األرض هبذا ا�ال، وأصحبوا ا�ال، وأصحاب البنوك العاملية، وصاروا ه

هم من يتحكمون يف االقتصاد العاملي، ويدمرون حياة الشعوب بالتالعب يف أسعار العمالت، 

ومل يتعظوا بام حل بأخيهم  وبالسيطرة عىل الثروات ورسقتها،وباألزمات االقتصادية املفتعلة،

 .. قارون.باألمس

*** 

 ويف األمة املسلمة: 

! وانقلبت سياسة "احلكم وا�ال" إىل صورة غري ما  عليها الدنيا.. وتنافسها الناس�ا فتح اهللا

اختل التوازن االجتامعي يف  ؛☻أرادها اهللا، وغري ما كانت عليه سنة رسول اهللا 

حياة األمة، ووقعت األمة فريسة للطغيان والفساد والظلم والقهر، وأحاطت هبا األمراض من كل 

 تفشت "عبودية ا�ال" و"كفر النعمة" فيها..جانب؛ ف

مع اهللا  -نفسيًا  -فأصبحت النفوس صغرية فارغة، ما أن يدخلها يشء من نعم اهللا، حتى عبدته 

 أو من دونه !
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وهو  ☻وضّيعت حق اهللا، وظلمت نفسها.. ومل تنتبه لوصية رسول اهللا 

ْنَيا َكَام ُبِسَطْت َعَىل َمْن َكاَن َقْبَلُكْم، َما اْلَفْقَر َأْخَشى َعَلْيُكْم َوَلِكنِّي أَ حيذرها:" ْخَشى َأْن ُتْبَسَط َعَلْيُكُم الدُّ

 ]4015[صحيح البخاري/  "َفَتنَاَفُسوَها َكَام َتنَاَفُسوَها َوُهتْلَِكُكْم َكَام َأْهَلَكْتُهمْ 

ِ و ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل ا�َّ ْرَهَم  َأال إِنَّ ☻: " َعْن َأِيب ُموَسى األَْشَعِريِّ ينَاَر َوالدِّ الدِّ

ا ُمْهلَِكاُكمْ   ]  694[ صحيح ابن حبان/ " َأْهَلَكا َمْن َكاَن َقْبَلُكْم، َوُمهَ

َباِدُروا بِاألَْعَامِل فَِتنًا " :☻! فقال رسول اهللا نهم من يبيع دينه بعرض من الدنياوم

ُجُل ُمْؤِمنًا، ، َيبِيُع ِدينَُه  َكِقَطِع اللَّْيِل اْملُْظلِِم، ُيْصبُِح الرَّ ، َأْو ُيْمِيس ُمْؤِمنًا، َوُيْصبُِح َكافًِرا َوُيْمِيس َكافًِرا

ْنَيا  ]120[صحيح مسلم/  " بَِعَرٍض ِمَن الدُّ

والنفوس املسلمة هللا، املؤمنة به.. ليست صغرية وال فارغة.. بل نفوس كبرية تتسع لتحتوي هذا 

ل يشء، ويف أي يشء، نفوس ممتلئة بحب اهللا، الوجود من حوهلا، وترى نعمة اهللا وعظمته يف ك

عها عرفت حق أعطاها عرفت حق املُعطي، وإذا منوجالله، مستغنية باهللا عن كل يشء.. فإذا 

هلا شاكرة هللا املعطي ا�انع، صابرة يف الفقر والغنى، ختشى اهللا يف كل  ا�انع، وهي يف كل أحوا

 أحواهلا..

قيمة أ�قل من ملء األرض ذهبًا، فسيذهب كل يشء، ويبقى وترى يف نعمة اهللا عليها باإليامن 

فهي ال تعبد سوى اهللا،  -بإذن اهللا  -اإليامن والعمل الصالح.. هذا النفوس ال يفتنها ا�ال 

ۗ ﴿فال حتيص نعم اهللا:  ؛وتستشعر فضل اهللا ونعمته وَها ُّ ْ�ُ  َ ِ َّ و� َِْعَمَة � َ  ِِنّ  نْن َ�ُعد  َّ ُفورٌ  � َِ  قَ
يمٌ  ُِ  .])18( [النحل ﴾َر

ئيل، صارت تبعًا هلم يف سياسة ا�ا ل، وصارت ليهود تأخذ ولكن �ا اتبعت األمة سنن بني إرسا

النعل بالنعل، فصارت عبودية ا�ال وا�ادة منهجًا وطريقًا يف احلياة، وسّلمت األمة  طريقتهم حذو

يف أرض اإلسالم بمسميات شتى، وصار  نفسها وثرواهتا وسياساهتا ليهود فانترشت البنوك اليهودية
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يتحكم يف األمة ومصريها الرشكات العابرة للقارات التي يقودها هيود ومن شايعهم، وصارت 

 هو لنا رشعة ومنهاجًا! -ه هؤالء الذي يدير -سياسات البنك الدويل وصندوق النقد 

يرفع عنها الصغار واألمة بحاجة إىل عالج من اجلذور.. عالج للنفوس من أعامقها.. عالج 

هو  -ال رشع هيود  - هلالج لجالطريق، ورشعه  حتى تعرف أن عبودية اهللا وحده هي والفراغ،

 املنهج، وال يتأ�ى ذلك إال باجلهاد يف سبيل اهللا.

 

***
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  عاشراً: تلبيس احلق بالباطل، وكتمان احلق 

 تعاىل: قال

▬ 
َ
� ِٰ َ �ّق ِٰ ََ �َُْكُآو� َِْعَم �ِِي َ ْْ ِِ ِِ وِف ََِعْهِدُ�ْم نَّاَي ََا ََ

ُ
ْوفُو� ََِعْهِدي َ

َ
�َْعْمُت َعلَيُْ�ْم َوَ

ّوَل َ�فٍِآ َِهِۖ  ٤فَارَْهُبوِن 
َ
ًقا لَِّما َمَعُ�ْم َوَ  َُِ�وَُو� َ ِدّ َّ ََزقُْت ُم

َ
ِِ  َوَِمُنو� ََِما َ و� َِيََا ُ ََ َْ َ َوَ  س
َُتْم َ�ْعلَُموَن َوَ   ٤ََُمًنا قَلِيً� نَّاَي َفاّ�ُصوِن 

َ
َِ َوَِْ�ُتُمو� �ْ�َّق َوَ ِِ َا

ْْ �ِيُمو�  ٤َِلَُِْمو� �ْ�َّق َِا
َ
َوَ

ًَ َو�ْرَكُعو� َمَ  �لّآ�كِعَِ�  َ�ًَ َوَُِو� �لّزَ� ّّ َُتْم  ٤�ل
َ
َُفَمُ�ْم َوَ

َ
ُمُآوَن �َّاَس َِاقِْ�ِّ َوَََِمْوَن َ

ْ
َِأ
َ
�

فََ� �َ  َ�تْلُوَن �قِْكَتاَبۚ 
َ
َ�ًِۚ  ٤لُوَن ْعصِ َ ّّ ْ�ِ َو�ل ّّ عَِ�  َو�ْسَتعِيُنو� َِال ِِ َ �ْ�َا ََ   ِِّ ًٌَْ  ٤نّ�َها قََكبِ

ّ�ُهْم َِِ�ْهِ َر�ِجُعوَن 
َ
ِِّهْم َو� َ�قُو َرَ ّ�ُهم م 

َ
ََِن َقُظن وَن � َّ  [البقرة] ♂٤�

"تلبيس  :من قليل؛ األمر الذي يؤدي إىلأمراض جمتمعة: بيع آيات اهللا بث ةتذكر اآليات هنا ثالث

 احلق بالباطل، وكتامن احلق"، ومن ثم يصبح حاهلم هو أمر الناس بالرب واملعروف، ونسيان أ�فسهم!

ئيل يف صورة متصلة من الطباع واخلصال واألفعال،  ن الكريم تتحدث عن بني إرسا وآيات القرآ

ء الذين كانوا مع موسى  األ�بياء من بعده، أو أو�ك الذين ، أو الذين كانوا مع ♠سوا

يف املدنية.. وذلك ألن القرآن ال يعالج "مرحلة تارخيية"  ☻عارصوا الرسول 

ئيل؛ لُيبني  ئيل، إنام يأخذ اإلنسان يف رحلة بعيدة عميقة األغوار يف نفوس بني إرسا حمددة لبني إرسا

الوقوع يف مثل ما وقعت يف صورة تفصيلية؛ لتحذر املسلم من  ؟وكيف ضلت ؟لنا كيف انحرفت

ط اهللا املستقيم.. ويكشف أن طبيعة  ئيل، فقد مجعوا فأعوا خصال االنحراف عن رصا فيه بنو إرسا

ئيل  االنحراف، و"جينات أمراض االستبداد" كانت كامنة يف نفوس القوم، فيواجه القرآن بني إرسا

ف ☻يف املدنية عىل عهد النبي  بتاممه، ، بخصال أسالفهم، فقد تكرر االنحرا

مثل التي كانت هلم بعد التيه يف  -وعادت األمراض كام هي، وال نغفل حلظات التعايف والعالج 

ء، وجميء اجليل املجاهد منهم  وهذا عندما يغريون ما بأ�فسهم، ويصلحون بواطنهم مما  -الصحرا

 أصاهبا.



 75                                                                                                                                    عاشرًا: تلبيس احلق بالباطل 

إن أعظم نعمة هي نعمة و -ونِعم اهللا ال تعد وال حتىص  -وتذكرهم اآليات هنا بنعمة اهللا عليهم 

االصطفاء والرسالة، فإرسال رسول إىل قوم هلدايتهم إىل اهللا، هو أعظم فضل ونعمة َيمن اهللا هبا 

للناس كافة.. كان بذلك نِعمة ورمحة للعاملني،  ☻عىل قوم، و�ا كان إرسال حممد 

عىل اهللا باحلق.. وُتذكر اآليات بواجب الوفاء بالعهد مع اهللا، واتباع رشعه، ودينه، والقول 

 .▐واستسالم القلب هللا وحده، وحتقيق العبودية اخلالصة للموىل 

أهون من يعتربون مقامه، فعليهم  -هلالج لج -وُيذكر النفوس املتبلدة باهللا وعذابه، فال يكون هو 

أن يرهبوا جنابه، وُجيلوا مقامه، وُيقدسوا كالمه، ويطيعوا أوامره.. لكن النفوس املقلوبة املتبلدة 

 امدة، ال تستشعر هذه املعاين، وذلك بام كسبت يداها.اجل

فجاءت "الرهبة" من اهللا مقرونة بالوفاء بالعهد وامليثاق، وجاءت "التقوى" مقرونة بعدم بيع 

اخلوف من عذاب اهللا، وخشية  :آيات اهللا بثمن قليل، والصدق يف بيان احلق.. والرهبة هنا هي

حفظ جناب اهللا، ومقامه، وخشية القلوب منه، وخشوعها  :األجساد من عقابه، والتقوى هنا هي

له.. فال يرهب أحد فوت حظ أو بطش ظامل، فاهللا وحده هو النافع، وهو صاحب القوة واإلرادة 

املطلقة.. فال ختافوا من غريه، فاخلري عنده، وإن األحق باخلوف واخلشية هو اخلوف من عقابه 

 رهبة والتقوى..، فهو وحده ال رشيك له أحق بالهلالج لجوعذابه 

، والتي ☻وتوجههم اآليات إىل اإليامن برسالة اإلسالم التي جاء هبا حممد 

، والتي ُتصدق رشيعة التوراة الصحيحة ♠ُتصدق رسالة اإلسالم التي جاء هبا موسى 

وآياهتا.. وهم أوىل الناس باإليامن هبا، وهم كانوا ابتداء يف انتظار بعثة نبي، وكانوا يظنون أ�ه 

ئيل من نسل إسحاق بن إبراهيم، ولكنه خرج يف العرب من نسل إسامعيل بن سيخر ج يف بني إرسا

ئهم؛ كفروا باإلسالم.. رغم إيامهنم  إبراهيم عليهم صلوات اهللا أمجعني، فلام مل حيدث ما يوافق أهوا

ئهم عىل إيامهنم  سدًا ح -وهم أصحاب كتاب ساموي  -ببعثة نبي يف ذلك الزمان، لكنهم قّدموا أهوا
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، رغم أن الصورة الصحيحة، ☻من عند أ�فسهم؛ فكانوا أول كافر بالرسول 

 ! تفرتض أن يكونوا هم أول مؤمن به واملقدمات اإليامنية السوية لدهيم

املذكورة عندهم  ☻وقد كتم اليهود أمر عظيم جلل خطري، وهو أمر بعثة النبي 

َِنَ ▬يف التوراة واإلنجيل:  َّ َِّ�ّ  ُسوَل �لآّ  ََّتبُِعونَ  � �  ّ ِّّ
ُ
ِي �ْ� َّ ًَا َ�ُِدوََهُ  �  �ّ�ْوَر�ًِ  ِ�  ِعنَْدُهمْ  َمْكُتو

 َِ ْ�ِي ، وأضلوا ☻فكفروا بالتوراة، وكفروا ببعثة النبي  ]156: األعراف[ ♂َو�ْ�ِ

ئهم؛ فضلوا عن سبيل اهللا..   أقوامهم، واتبعوا أهوا

، ☻ معرض تكذيبهم بالرسول واآليات تذكرهم بنِعم اهللا والوفاء بالعهد، يف

فجعلوا من نعمة اهللا عليهم سببًا يف الكفر، ذلك بأهنم ظنوا أن نعمة اهللا بالنبوة والرسالة حمصورة 

فيهم، وأن اهللا ال يبعث نبيًا إال منهم، وهذا حمض هوى وغرور، واختاذ الدين جمرد "منصب وجاه 

هو انقطاع العهد عن بني  من بني إسامعيل ☻واستعالء عىل اخللق" فبعثة النبي 

ئيل بظلمهم:  َ�ّمُهّنۖ ﴿إرسا
َ
َ ُه ََِ�لَِماٍت فََ ََ  ََِِْآ�هِيَم َر ۖ  لِلّناِس  َجاِعلَُك  ِِّ�ِ  َقاَل  نَِ ��َْت  قَاَل  َِِماًما

�  َوِمنْ  ِٰ نبي بعده، زادهم وكونه النبي اخلاتم وال  .])124( [البقرة ﴾�قّظالِِم�َ  َ�ْهِدي َقَناُل  َ   قَاَل  َُّرِّ�

 !ات ُتبقي عليهم رياستهم وأوضاعهمكفراً وحسدًا، فكفروا واخرتعوا تربير

 -ولو كانت الدنيا وما عليها  -ومع اتباع اهلوى، ُتباع وُتشرتى آيات اهللا بثمن قليل، وكل األ�امن 

إيامن، ونجاة هي قليلة.. كل األ�امن قليلة، ولو كانت ملء األرض ذهبًا.. ذلك أن القضية هي قضية 

يف الدنيا واآلخرة، وليس حلظة متاع أو عناد أو غرور أو تعصب متر بال تبعة وجزاء وحساب، وكان 

 !وما تدره عليهم من منافع وإتاواتالثمن هنا اخلوف عىل املصالح والرياسة 

ََ ▬ يف بيان مرض تلبيس احلق بالباطل، وكتامن احلق: -يف آيات أخرى  - ▐ويقول  ْه
َ
ََا َ

َهُدوَن �قْ  َْ َ َُتْم س
َ
َِ  ٧ِكَتاِب لَِم َِْ�ُفُآوَن َِيََاِت �لّلذهِ َوَ ِِ َا

ْْ ََ �قِْكَتاِب لَِم َِلَُِْموَن �ْ�َّق َِا ْه
َ
ََا َ

َُتْم َ�ْعلَُموَن 
َ
ِ  ٧َوَِْ�ُتُموَن �ْ�َّق َوَ َّ � َ ََ َزَِل 

ُ
ِي َ َّ َِ �قِْكَتاِب َِمُنو� َِا ْه

َ
ْن َ اَِِفٌة ِمّ ِّ ََن َوقَاَقت 
َآُِ قََعّلُهْم ََآِْجُعوَن  َِ ُفُآو� َ ْْ َْ ِِّن  ٧ََمُنو� وَْجَه �ََّهارِ َو� َوَ  ُِْؤِمُنو� ِِّ  لَِمن َِبَِ  دََِنُ�ْم قُ
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ُِّ�ْمۗ  وُ�ْم ِعنَد َرَ ْو ُ�َاج 
َ
وِِيُتْم َ

ُ
ََ َما َ ثْ ٌد ِمّ َُ

َ
َ  َٰ ن َُْؤ

َ
َْ ِِّن � �لُْهَدى  ُهَدى �لّلذهِ َ ََ �َِيِد �لّلذهِ قُ ْْ قَْف

ۗ  َو�لّلذُه َو�ِسٌ  َعلِيٌم  َُ ا ََ َ ۗ  ٧َُْؤ�ِيهِ َمن َ َُ ا ََ َ ّ  َِآَْ�َتِهِ َمن َ َِ �قَْعِظيمِ  َ�َْت ْْ َُو �قَْف  ♂٧ َو�لّلذُه 
 [آل عمران]

وقَذ �ِ ▬
ُ
ََُمًنا قَلِيً� َ ْقَماَِِهْم 

َ
وَن ََِعْهِد �لّلذهِ َو� ُ ََ َْ َ ََِن َ َّ َآًِ َوَ  ِِّن � َِ َ�َق لَُهْم ِ� �ْ� ََ َك َ  

ِ�ٌم 
َ
يِهْم َولَُهْم َعَا�ٌب َ نّن ِمنُْهْم قََفآِ�ًصا  ٧ََُ�لُِّمُهُم �لّلذُه َوَ  ََنُظُآ َِِ�ِْهْم ََوَْم �قْصَِياَمةِ َوَ  ََُز�ِّ

َمُبوُِ ِمَن �قِْكَتاِب َومَ  ْْ لِْمَََتُهم َِاقِْكَتاِب ِ�َ
َ
ا ُهَو ِمَن �قِْكَتاِب َوَ�ُصولُوَن ُهَو ِمْن ِعنِد �لّلذهِ ََلُْووَن �

َ �لّلذهِ �قَْكِاَب َوُهْم َقْعلَُموَن  ََ  [آل عمران] ♂٧َوَما ُهَو ِمْن ِعنِد �لّلذهِ َوَ�ُصولُوَن 

وُِو� �قِْكَتاَب َ�ََُيَُِّّنُه لِلّناِس وَ ▬
ُ
ََِن َ َّ َا �لّلذُه ِميَثاَق � ََ

َ
ُهورِهِْم نَْ َ َُ  ََ َ  َِْ�ُتُموََُه َ�َنَبُاوُِ َوَر�

ََُمًنا قَلِيً�ۖ  ْو� َِهِ  َ ََ ِْ وَن  َو� ُ ََ َْ َ ن  ١فَبِئَْس َما َ
َ
ب وَن َ ِْ َِو� ّوُ�

َ
وَن ََِما � ُُ ََِن َقْفَآ َّ َ  َ�َْمَ ّ �

نَ  ٍ� ِمّ َِ ِ�  �قَْعَا�ِبۖ  ُ�َْمُدو� ََِما لَْم َقْفَعلُو� فََ� َ�َْمََّنُهم ََِمَفا
َ
َولِّلذهِ ُملُْك  ١ٌم َولَُهْم َعَا�ٌب َ

رِْضۗ 
َ
ٍَ قَِدٌَآ  �لّمَماَو�ِت َو�ْ� ْ�َ ِّ�ُ  

َ ََ  [آل عمران] ♂١َو�لّلذُه 

فهم جيتهدون غاية اجلهد يف تلبيس احلق بالباطل، وُتبني اآليات يف مواطن ومناسبات خمتلفة هذا 

ريمة الكربى، وُتّرشح اآليات بعضًا من أساليب وطرق تلبيس احلق املرض اخلطري.. وهذه اجل

حتى يطمئن إليه  -وهو يضمر الكفر  -بالباطل: فمنهم من يؤمن ظاهراً بعضًا من الوقت 

املخلصني، ثم يعود للكفر ليقول إنه وجد احلق الذي آمن به أول مرة.. وجده كفراً وباطًال؛ فيحدث 

ن جيتهد أن يلوي لسانه حماوالً أن حياكي كتاب اهللا، ونظمه، وأسلوبه، بلبلة وفتنة للناس، ومنهم م

! يف صورة من الكذب والغش والتدليس، ومنهم من يبيع قته.. ليقول للناس هذا كتاب اهللاوطري

 عهده وميثاقه مع اهللا ببيان الكتاب، ويشرتي بكتاب اهللا ثمنًا قليًال، وُيلقي كتاب اهللا وراء ظهره.

 عليهم امليثاق أن ُيبينوا كتاب اهللا كام ُأ�زل دون حتريف أو زيادة أو نقصان أو كتامن أو وقد أخذ اهللا

تدليس أو التباس غريه به، أو تلبيس احلق الذي فيه، بغريه من الباطل، بيانه التبيان الكامل الشايف 
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نه، وابتغاءالواضح لوجه اهللا الكريم، ابتغاء مرضاة  انتظار  السالم.. باللسبل  اهللا، واتباعًا لرضوا

ء مادي أو معنوي من الناس.  أي جزا

.. فإذا برجال وأعظم ما ينفع اإلنسان، وهي "رسالة اهللا" ومع هذه اجلريمة الكربى يف أعز وأغىل

الدين تبيعه من أجل منصب أو مال أو جاه.. مع هذه اجلريمة يفرحون بالكتاب، وحيسبون أ�فسهم 

تاب حجة عليهم ال هلم، ويريدون أن ُحيمدوا وُيقدسوا وأن تظل والك !وحدهم أهل الفوز والنجاة

ه، بل أجرموا غاية اجلرم مكانتهم عظيمة جليلة يف قلوب الناس، ومل يفعلوا للدين شيئًا ُحيمدوا علي

 يف حقه!

مدوا ولكنهم اختذوا من الدين وسيلة للجاه والرياسة والتعايل عىل الناس، فيحبون أن ُحي 

.. مع ج فعلوا اخلري، وأقاموا الدين، فيجب عليهم أن ال  افرتضنا أهنم لورمهم، وحتى وُيبجلوا

ًء وال شكورًا وال محدًا وال تقديراً، فيجب أن يكون عمًال خالصًا تامًا نقيًا  لوجه اهللا ينتظروا جزا

ء  الكريم، خاليًا من أي حظوظ معنوية تقديرية من الناس، وطاهراً من دنس مد األ�دي لتناول جزا

مادي.. هذا عىل افرتاض أهنم فعلوا اخلري، لكنهم مل يفعلوه بل فعلوا اجلريمة وباعوا آيات اهللا بثمن 

 وهؤالء ليسوا بمفازة من العذاب، وهلم عذاب أ�يم. -وكل األ�امن قليلة أمام دين اهللا  -قليل 

 ولكن.. كيف ُتباع آيات اهللا؟

 -من األحبار والرهبان  -ما ُيسمى "رجال الدين" يبيع آيات اهللا، املحرتفون بمعرفة الكتاب.. أو 

الذين يعرفون الكتاب، ويعرفون مواضعه، وآياته، وأحكامه.. وكل كتاب من عند اهللا، يأيت هلداية 

اإلنسان، وتنظيم حياته الروحية وا�ادية، وخياطبه بصورة كلية شاملة متكاملة، يأيت الذي يبيع آيات 

خفاء بعضها.. لتظهر عملية "البيع" يف النهاية أهنا هي احلق، والدين.. اهللا، بإظهار بعض اآليات، وإ

 !يح الدين، ومعهم "الدليل" الرشعيوأن اختيارهم مل خيرج عن صح
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 لتدليس" و"التلبيس"؛أي أن الذي يبيع آيات اهللا، ال يكفر بالكتاب كله.. إنام يامرس عملية "ا

حتى ينخدع  ؛كنها ال بد أن حتمل صبغة الكتابليكون ما يظهر للناس صورة مشوهة من الدين، ل

 !لناس، ويتابعون عليها رجال الدينفيها ا

ل، وتكتموا احلق.. وأ�تم تلبسوا احلق بالباطوصف اآليات لعملية البيع هذه: " وهلذا جاء

لتخفي معامل الباطل والتضليل.. فيتم كتامن احلق،  ن "حق"؛فال بد من وجود مسحة م تعلمون"

د اهللا، وأمره، وإظهار الباطل يف ثوب احلق، وتقديم الباطل للناس عىل ُدعامة من حق.. وإخفاء مر ا

د اهللا حق  وال يقوم هبذه العملية اخلطرية إال "رجل دين" حمرتف التالعب بالكتاب، ويعرف مرا

د اهللا، ويبلّ  د اهللا من اآلياتغه بصورة كاملة لاملعرفة، ولكنه ال يتبع مرا .. ويظهر لناس، بل يكتم مرا

ن عملية "كتامن احلق" ! وُينزل اآليات يف غري حملها ويف غري مواضعها.. فتكوفي اآلخربعضها، وُخي 

 !حرفة وصنعة

َيَِّناِت َو�لُْهَدى  ِمن َ�ْعِد َما ََّيّناُِ لِلّناِس ِ�  ▬ :قال ِعا�
ْْ َا ِمَن � َْ ََز

َ
ََِن ََْ�ُتُموَن َما َ َّ ِِّن �

و �قِْكَتاِبۙ 
ُ
وقَذ �َِك  ١ُنُهُم �لّ�ِعُنوَن َقذ �َِك ََلَْعُنُهُم �لّلذُه َوَ�لْعَ َ

ُ
ََّيُنو� فَأ و� َو ُْ ْصلَ

َ
ََِن َِاَُو� َوَ َّ �  ِِّ

ُِوُب َعلَيِْهْمۚ 
َ
يُم  � ُِ ََا �ّ�ّو�ُب �لّآ

َ
 [البقرة] ♂١َو�

ََِن ََِيَْناُهُم �قِْكَتاَب َقْعآِفُوََُه َكَما َقْعآِفُ ▬ َّ ََُهْمۖ � �َْنا
َ
نُْهْم َ�َْكُتُموَن �ْ�َّق َوُهْم  وَن � نّن فَآِ�ًصا ِمّ

 [البقرة] ♂١َقْعلَُموَن 

ََُمًنا قَلِيً�ۙ ▬ وَن َِهِ  ُ ََ َْ َ ََزَل �لّلذُه ِمَن �قِْكَتاِب َوَ
َ
ََِن ََْ�ُتُموَن َما َ َّ لُوَن ِ�  ِِّن � ُْ

ْ
وقَذ �َِك َما ََأ

ُ
َ

وَِِهْم ِِّ   َُ ِ�ٌم  �َّاَر َوَ  َُ ُ�
َ
يِهْم َولَُهْم َعَا�ٌب َ ََِن  ١َ�لُِّمُهُم �لّلذُه ََوَْم �قْصَِياَمةِ َوَ  ََُز�ِّ َّ وقَذ �َِك �

ُ
َ

ِِْفَآًِۚ  َ�قََة َِالُْهَدى  َو�قَْعَا�َب َِالَْم ّْ ُو� �ل َ ََ ِْ  �َّارِ  �
َ ََ ْصَ�َُهْم 

َ
ّن �للّ  ١َ�َما َ

َ
ذَه ََّزَل َ� لَِك َِأ

 ۗ ِقّ َصاٍق ََعِيٍد  �قِْكَتاَب َِاْ�َ ِِ َتلَُفو� ِ� �قِْكَتاِب قَِ�  َْ ََِن � َّ  [البقرة] ♂١نّن �
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ر الفساد والطغيان يف األرض.. فأصبح وظيفة،  وألن كتامن احلق، وتزين الباطل رضورة الستمرا

ر مجلة بالدين أو يستعلن اإلحلاد، إن الناس فالناس هلا عاطفة دينية، ينبغي احرتامها، وتنفر ممن يكف

تريد أن تشعر أهنا عىل صلة بالدين، وأهنا تنتظر النجاة، بل إهنا وحدها هي الناجية دون غريها، 

ن احلق، وخداع الناس وبالتايل تربز أمهية "رجل الدين املحرتف" الذي يستطيع تزين الباطل، وكتام

 !باسم الدين

هو أمر الناس باملعروف؛ ليكسبوا به  -من رجال الدين وغريهم  -ون فيكون حال هؤالء املدلس

رة أ�فسهم منحرفون عام يأمرون به الناس من بر.. فاألمر  عند الناس مكانة، ومهابة، بينام هم يف قرا

بالرب لدهيم هو جمرد حرفة وصناعة، تستلزمها عباءة الدين اخلارجية، ال حقيقة اإليامن الذي يف 

سى قلوهبم املوعظة بطول األمد عليها، وقسوهتا، وتعودها عىل املعصية، وتعود القلوب.. فتن

أ�سنتهم واحرتافها دعوة الناس؛ فتفقد الناس الثقة يف رجال الدين عندما يرون التناقض بني القول 

رة  ؛والفعل، بل يتطرق الشك والتنازع إىل الدعوة  ذاهتا فينطفأ نور اإليامن يف القلوب، وتذهب حرا

 ويف ذلك صد عن سبيل اهللا كبري. ،لعقيدة الصادقة، وإخالص القلوبا

*** 

 ولكن.. �اذا يقع اإلنسان يف تلبيس احلق بالباطل، وكتامن احلق، مع العلم به؟

إن اإليامن احلقيقي هو الذي خيالط القلوب والعقول واألرواح، وعندما تكون هذه القلوب طاهرة 

ا اإليامن تستمسك به، وال تفرط فيه، وتراه هو "النعمة والفضل نقية صادقة خملصة، فعندما يأ�يه

والفرح" وتكره أن تعود للكفر مرة ثانية كام تكره أن ُتلقى يف النار، وكلام جاءهتا آية زادهتا إيامنًا، 

واحتسابًا، وعرفت عظمة الدين، وقيمة الرسالة، ورضورة البالغ الصادق التام عن اهللا رب 

 العاملني.

دما يأيت اإليامن إىل قلوب صلدة، متحجرة، قاسية.. ونفوس بليدة، جافة، منحرفة، فاسقة، أما عن

فإهنا ترى يف اإليامن واآليات "سلعة" إهنا قد تضطر لإليامن حينًا من الدهر ظاهراً مع موجة 
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ضها ها وهي عىل نجاستها وأ! لكن هذا اإليامن مل خيالط قلبها، ولن خيالطاآلباءاملجتمع، أو عادة  مرا

 !هذه

، فتبيع هلم طغاةثم جتد "فرصة جتارية" ال لتتاجر مع اهللا، وتبتغي الدار اآلخرة، بل لتتاجر مع ال

 ظهر الباطل يف ثوب احلق، فُتضل عن سبيل اهللا.في احلق، وتُ آيات اهللا بثمن قليل، وُخت 

ِ  جاء عن َرُسوُل  ِ  َوْجهُ  بِهِ  ُيْبَتَغى ِممَّا ِعْلًام  َتَعلَّمَ  َمنْ " :☻ ا�َّ  َيَتَعلَُّمهُ  َال  َوَجلَّ  َعزَّ  ا�َّ

ْنَيا ِمنَ  َعَرًضا بِهِ  لُِيِصيَب  إِالَّ   ]3664سنن أيب داود/ [" ِرَحيَها َيْعنِي اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  اْجلَنَّةِ  َعْرَف  َجيِدْ  َملْ  الدُّ

 ؟دفع يف عملية بيع آيات اهللا هذهمن الذي يَ  ..ولكن

الذين تصطدم مصاحلهم مع آيات اهللا.. أصحاب املصالح من  من يدفع هم أصحاب املصالح

، ورؤوس القوم، وأصحاب األموال، عندما تردعهم آيات اهللا بإقامة احلق والعدل، الطغاة

 جال الدين" ممن خيدعون الناس؛واملساواة بني الناس، وحتكيم الرشع، فتأيت احلاجة إىل "ر

، وأن طاعة الرؤساء وعلية القوم "الدين"باطلهم هي عىل  الطغاة والفسدةصورون هلم أن طاعة ويُ 

هو التواضع والنجاة، وأن املطالبة بحقوق ا�ال هي من االعرتاض عىل نعم اهللا عىل عباده... إلخ 

من صور التلبيس وكتامن احلق، فيكتشف أصحاب املصالح أ�ه ال غنى عن "رجال الدين" خلداع 

رة الظلم والقهر و  فتنشأ عالقة التزاوج بني "الطغاة االستبداد بنكهة "التدين"اجلامهري، وجترع مرا

ورجال الدين" الذين تكون وظيفتهم "التربير الرشعي" لكل جريمة يقرتفها أصحاب املصالح، 

عىل هذا الظلم والباطل.. وكله بالدليل، لكنه الدليل  -ولو بكلمة  -و"اللعنة" عىل من يعرتض 

 !طل بآ�ات اهللا، ويا هلا من جريمةلباالباطل الذي يكتم احلق، ويزين ا

 

*** 
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 ويف األمة املسلمة: 

ظهرت هذه الفئة من رجال الدين الذين يلبسون احلق بالباطل، ويكتمون احلق، ويأمرون الناس 

بالرب حرفة ورضورة صنعة ال عن حقيقة إيامن، ثم يف النهاية يريدون أن ُحيمدوا وُيبجلوا وُيقدسوا، 

 !م: "حلوم العلامء مسمومة"ن أ�فسهويقولون ع

َي ِيب ": أشد الوعيد، فعنه هذه الفئة ☻ولقد َتوعد رسول اهللا  َرَأ�ُْت َلْيَلَة ُأْرسِ

يُل، َمْن َهُؤَالِء؟ َقاَل: َهُؤَالِء ُخَطَباُء مِ  ْن ِرَجاًال ُتْقَرُض ِشَفاُهُهْم بَِمَقاِريَض ِمْن َناٍر، َفُقْلُت: َيا ِجْربِ

تَِك، َيْأُمرُ  [مسند أمحد بن  "وَن النَّاَس بِاْلِربِّ َوَينَْسْوَن َأ�ُْفَسُهْم، َوُهْم َيْتُلوَن اْلِكَتاَب، َأَفَال َيْعِقُلوَن؟ُأمَّ

 ]13103/حنبل

ُجِل َيْوَم اْلِقَياَمِة َفُيْلَقى ِيف النَّاِر، َفَتنَْدلُِق َأْقَتاُبُه " ☻: َقاَل و اُء بِالرَّ  ] هُ َأْمَعاؤُ  َتنَْقطِعُ  َأْي  [ُجيَ

َامُر بَِرَحاُه، َفَيْجَتِمُع َأْهُل النَّاِر َعَلْيِه، َفَيُقوُلوَن: َأْي ُفَالُن  َما َشْأ�َُك َأَ�يَْس ُكنَْت ِيف النَّاِر َفيَُدوُر َكَام َيُدوُر اْحلِ

" َوَأْهنَاُكْم َعِن اْملُنَْكِر َوآتِيهِ  ، آتِيهِ َتْأُمُرَنا بِاْملَْعُروِف َوَتنَْهى َعِن اْملُنَْكِر، َقاَل: ُكنُْت آُمُرُكْم بِاْملَْعُروِف َوَال 
 ]3267صحيح البخاري / [

إِنَّ َأْخَوَف َما َأَخاُف "من هذه الفئة أشد التحذير فقال:  ☻ولقد حذر رسول اهللا 

ُة اْملُِضلُّونَ  مة يف العلم واألئمة هنا ُتفهم عىل أهنا اإلما ]1068 [مسند أيب داود الطياليس / "َعَلْيُكُم األَئِمَّ

 والدين، أو اإلمامة يف احلكم والسلطان..

طه  :وعندما َيضل اإلمام يف العلم والدين فإنه ينحرف بجموع من األمة عن سبيل اهللا، ورصا

 املستقيم.

 فإنه ُخيضع األمة بقوة السلطان للباطل والضالل. :وعندما َيضل اإلمام يف احلكم والسلطان

! فجاء عن التي متنع قول احلق -ورجال دينه من السلطان  -هبة وتتكون يف النفوس اهليبة والر

، َأْو َشِهَدُه، َأْو َال َيْمنََعنَّ َأَحَدُكْم َهْيَبُة النَّاِس َأْن َيُقوَل ِيف َحقٍّ إَِذا َرآهُ ":  ☻رسول 

 ]10634[مسند أمحد بن حنبل/  "َسِمَعهُ 
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ِ َعَلْيِه فِيِه َمَقاٌل، َفال َيُقوُل بِِه، ال َحيِْقَرنَّ َأَحُدُكْم َنْفَسُه َأْن يَ ☻: "وعنه  َرى َأْمًرا ِ�َّ

 َ َوَقْد َأَضاَع َذلَِك، َفَيُقوُل: َما َمنََعَك؟ َفَيُقوُل: َخِشيُت النَّاَس، َفَيُقوُل: َفِإيَّاَي ُكنَْت  هلالج لجَفَيْلَقى ا�َّ

 ]2320[مسند أيب دواد الطياليس /  "َأَحقَّ َأْن َختَْشى

التزاوج بني باطل اإلمام يف العلم والدين، مع باطل اإلمام يف احلكم والسلطان، وعندما حيصل 

فقد تم إحكام السيطرة الروحية (من ِقبل رجال الدين) والسيطرة ا�ادية (من ِقبل رجال السلطان 

! فتكون بحاجة إىل عملية حترير مزدوجة.. رت ُمكبلة باألغالل واآلصاروجندهم) عىل األمة، وصا

الذي  "األرس ا�ادي"الروحي الذي تم عليها باسم "الدين"، وحتريرها من  "األرس"من  حترير

 جيعلها مستسلمة هلذا الباطل باسم "الدين" أ�ضًا.

وحسب تدين الشعب تكون درجة احلاجة إىل حرفة "رجل الدين" فإذا كانت اجلامهري  يف بلد ما 

تكون شديدة، وتكون مكانته  -يع آيات اهللا املحرتف ب -متدينة؛ فإن احلاجة إىل "رجل الدين" 

كبرية؛ أل�ه يؤدي  –من ِقبل الطغاة والظاملني  -مرموقة، وشهرته واسعة، واإلنفاق عليه ومحايته 

�ه، بل  وظيفة ومهمة ال يستطيعها غريه، وتكون موضوعاته حمددة بدقة بالغة، وال يتجاوز فيها برأ

جلامهري، وعزهلم عن واقعهم وحياهتم ومشكالهتم، جيب إتباع دليل اإلرشاد املخصص خلداع ا

ويبتعدوا عن أي كلمة متس جناب السلطان ولو من بعيد، أما جناب اهللا، ونبذ رشعه ودينه.. بل 

دين، ونبذ سنته، كلها أمور ال يتمعر هلا وجه رجل ال ☻وسبه والتطاول عىل نبيه 

قط ال غري لـ "الفتنة" وهي: أي خطر ُيمس ! ويصبح هناك تعريف واحد فأما هم فال يثريون "الفتنة"

 !الفتنة والضالل واخلروج من الدينحكم وملك الطغاة والظاملني، فهو 

وإن كان تدين اجلامهري ضعيفًا وأقرب إىل احلياة العلامنية منها إىل احلياة اإلسالمية، فإن احلاجة إىل 

امهري ليست بحاجة إىل الضالل فقد تكون قليلة، ذلك ألن اجل -املحرتف كتامن احلق  -رجل الدين 

ضلت من تلقاء نفسها، وغرقت يف أوهام زينة احلياة الدنيا.. ولكن ال تنعدم هذه احلرفة، ذلك أن 

اإلسالم رسالة تنبعث يف قلوب املؤمنني دون إذن الطغاة، ويظهر يف كل جيل من يدعو الناس إىل 
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ط اهللا املستقيم، ويكشف زيف الباطل، وُيظهر حق يقة اإليامن كاملة، وال بد هلذا اخلطر من رصا

أن يواجه هؤالء املؤمنني، بل  -املحرتف كتامن احلق  -مواجهة، وال يستطيع أحد مثل رجل الدين 

ال بد من وجود هيئة دينية تكون دائمة الوجود بجانب الطغاة والظاملني؛ لتربر أفعاهلم، وختدع 

ين، وُتفسق وُتبدع كل من ُيظهر احلق للناس، وحيطم اجلامهري باسم الدين، وحتتكر هي تفسري الد

 زينة الباطل.

 :واحلديث واسع يف استعراض تلبيس احلق بالباطل، وكتامن احلق.. ففي جمال االعتقاد والعبادات

ن الظاهرة، وخترتع معاين  جديدة ما أ�زل اهللا هبا نشأت التأويالت الباطنية التي تذهب بمعاين القرآ

اخرتعت تأويالت للظاملني والعصاة تشجعهم عىل ال املعامالت والسلوك: ويف جم من سلطان.

مزيد من الظلم، ال العدل، ومزيد من الذنوب ال التوبة، فقدموا آيات املغفرة، وأعرضوا عن آيات 

 الوعيد والعذاب.. وغريها مما ُيضل عن سبيل اهللا.

 باإلسالم واإليامن. الوفاء بالعهد مع ذكر نعمة اهللا(العالج يف اآليات الكريامت من خالل:  ويتبني

اهللا. إقامة الصالة وإيتاء الزكاة. االنقياد واخلضوع وترك التمرد والركوع مع الراكعني العابدين هللا. 

تالوة الكتاب بعقل حارض مبرص خملص. االستعانة بـ "الصرب والصالة". اخلشوع هللا رب العاملني. 

 )ىل اهللاتذكر اليوم اآلخر.. يوم الُرجعى إ

ومتى حرضت هذه األمور يف قلب مسلم، فإنه ال يقوى وال يقدر عىل أن يتجرأ أن يكتم احلق، أو 

ء من عرف كتاب اهللا ودينه ودعى إليه، وصار  يبيع آيات اهللا بثمن قليل.. وأقول: قلب مسلم سوا

 مل وتزين..أو قلب مسلم ال يستمع قلبه للباطل، وال ُيصدق الكذب، مهام جت ،من "أهل العلم"

ذلك أن الباطل ال يثبت إال يف النفوس املريضة، والقلوب الفاسقة.. أما القلوب املؤمنة فإهنا تطرد 

الباطل، حتى دون أن تعرف "الرد العلمي" عىل الباطل املتزين واملتخفي بثوب احلق، فالقلوب 

يتأ�ى ذلك إال يف  املؤمنة تطرده، كام يطرد اجلسم الصحيح السوي األجسام الضارة عنه.. وال
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القلوب الصادقة الطاهرة املخلصة دينها هللا.. وإهنا لكبرية إال عىل اخلاشعني الذين إىل يوم اللقاء 

 والُرجعى مشتاقون.

 

*** 
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    لةحادي عشر: الدناءة والذ 

 تعاىل: قال

اَك ▬ َّ ََ  ُموَ�  قَِصوِْمهِ َ�ُصلَْنا �ْ�ِب ََِّع ًَ َ�يًْناۖ  َقْد  �ْ�ََجَآۖ نَِ �ْسَتْم َ َْ فَاََفَجَآْت ِمنُْه �ثَََْتا َع
رِْض ُمْفِمِدََن 

َ
ِِْق �لّلذهِ َوَ  َ�ْعَثْو� ِ� �ْ� َُو� ِمن رِّ ََُهْمۖ  ُ�ُو� َو�ْ�َ َ َْ ََاٍس ّم

ُ
نَْ قُلُْتْم  ٦َعلَِم ُ�  �

ٍد فَادْ  ُِ ٍٍ َو� َعا َِ   َ ََ  َ�ِ ّْ رُْض ِمن َ�ْصلَِها َوقِّثاَِِها ََا ُموَ�  قَن َّ
َ
َا ِمّما َُِبُِت �ْ� ََ  َْ ََّك ُ�ْآِ َا َر

ََ  �ُ
لَِهاۖ  َّ ََ و�  َوفُوِمَها وََعَدِسَها َو َُ ۚ  �ْهبِ ٌ ْْ ََ ِي ُهَو 

َّ ْدَ�  َِا
َ
ِي ُهَو َ َّ سَْمتَبِْدلُوَن �

َ
� فَِِّن قَُ�م قَاَل � ِمْ�ً

ْ�ُْمۗ 
َ
ََْت عَ  ّما َسَ ّ�ُهْم َ�َُو� ََْ�ُفُآوَن َوُ�ِ

َ
َن �لّلذهِۗ  َ� لَِك ََِ ٍب ِمّ َْ َِ ِ َُو� َ ََا ّقُة َو�لَْمْمَكَنُة َو َِّ لَيِْهُم �

و� ّو�َ  َّ ۗ  َ� لَِك ََِما َع ِ �ْ�َِقّ ْْ َِ ِ وَن �ََِّيَِّ� َ
 [البقرة] ♂٦َُو� َقْعَتُدوَن َِيََاِت �لّلذهِ َوَ�ْصُتلُ

ئيل َيمن اهللا عىل بني إرس يَْنا َِِ� ▬بـ :  -بعد نجاهتم من فرعون وخروجهم من مرص  -ا َُ ْو
َ
َوَ

ًَ َ�يْناً قَْد َعلَِم  َ َْ اَك �ْ�ََجَآ فَاََبَجَمْت ِمنُْه �ثَََْتا َع َّ ِن �ْ�ِب ّ�َِع
َ
ُ�  ُموَ� َِِِ �ْستَْمَصاُِ قَوُْمُه َ

َمامَ  َِ ّللَْنا َعلَيِْهُم �قْ ََ ََُهْم َو َ َْ ََاٍس ّم
ُ
ْم  � ُْ َِْ�َنا ّيَِباِت َما َر َِ َا َعلَيِْهُم �لَْمّن َو�لّملَْوى ُ�ُو�ْ ِمن  َْ ََز

َ
َوَ

َُفَمُهْم َقْظلُِمونَ 
َ
لَُموََا َوقَذِ�ن َ�َُو�ْ َ ََ   ]160[األعراف : ♂ َوَما 

ء والبادية.. حياة ميرسة طيبة فقد: فجر هلم العيون من ا�اء،  هلالج لجفجعل اهللا  حياة الصحرا

سبط منهم عينًا خاصة هبم رأفة هبم، وظلل عليهم الغامم والسحب؛ لُتسهل هلم حياة  وجعل لكل

البادية التي مل يكونوا يأ�فوهنا من قبل، واختار اهللا هلم من الطعام املن والسلوى، واملن هو كالعسل، 

عًام من والسلوى طائر كالِسامن.. وهو إليهم سهل قريب، فهذا هو ا�اء والعسل والطري والغامم، نِ 

 -بفضل اهللا  –، ونجاهتم ♠اهللا وفضًال، فوق نعمة النبوة والرسالة، وفيهم نبي اهللا موسى 

من فرعون، فهي نِعم ال تعد وال حتىص، وما عليهم سوى أن يذكروا نعمة اهللا ورزق اهللا، ويشكروا 

 له وال يسريوا يف األرض مفسدين.. 

ض احلديث عن "نعم اهللا" هو اإلفساد بالكفر ولعل مناسبة ذكر "اإلفساد" يف األرض يف معر

فُجمع بني "الفساد والظلم" ولعل املناسبة  -كام جاء يف آية سورة األعراف  -بنعمة اهللا، و"الظلم" 
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أال يقعوا فيام وقع فيه فرعون ويقلدوه !  -وهم قد خرجوا من "فساد وظلم" فرعون  -يف ذلك 

املرحلة اجلديدة التي تؤهلهم لدخول األرض املقدسة، ولعل من "الفساد والظلم" عدم الصرب عىل 

وعدم اجلدية يف تغيري ما بنفوسهم من أمراض القلوب والعقول والنفوس، وهي مالحظة جديرة 

بالتأمل أن ُيذكر "الفساد والظلم" وينهاهم عنه، يف مناسبة التفضل بالنعم والتكريم هلم، فاملتوقع أن 

يه إىل شعور الشكر والعرفان، واألمر بالتسبيح والتحميد هللا يكون بعد التفضل بالنعم، التوج

.. ولكن جاءت خامتة اآليات بعدم الظلم واإلفساد، كمرحلة أوىل ال يمكن ختطيها.. هلالج لج

وتؤهلهم إىل مرحلة "احلمد والشكر" فال ُيتصور ملن يظلم ويفسد أن َيشكر وهو عىل حالته هذه، بل 

 .عليه التوقف عن الفساد والظلم أوالً 

ولعل ذكر مناسبة "احلجر" وانفجار املياه منه.. هي دعوة لتفجر اإليامن يف القلوب القاسية، وأال 

بن، وأ�ِست رؤية ذل، وترشبت االستعباد، وأحبت اجلتكون أقسى من احلجر، بعدما أ�فت ال

، معهم غايته هو تطهري القلوب ♠الشعائر الوثنية عند الفراعنة؛ وإن وجود نبي اهللا موسى 

 وجالء حقيقة اإليامن.

 فهل شعروا هذه النِعم، وهذا اليرس والفضل من اهللا هلم، هل شكروها؟!

من  كــال.. ظلموا أ�فسهم، فلم يشكروا نعمة اهللا، ومل يقوموا بام أوجبه اهللا عليهم، وطلبوا األدنى

والطري والغامم، مثل: العسل  ،مثل: العدس والبصل والبقول، ومل يشكروا نعمة اهللا عليهم الطعام،

ئهم عىل ما اختاره اهللا هلم، فهبطوا من البادية إىل مرص من األمصا ر.. وُرضبت عليهم فقدموا أهوا

، وحل عليهم غضب اهللا، فقد كانوا بآ�ات اهللا يكفرون، ويتجرؤون عىل قتل الذلة واملسكنة

 األ�بياء، وذلك بسبب عصياهنم، واعتدائهم عىل حرمات اهللا.

، وعجزوا عن تركه.. رغم بذل األفضل هلم، فكيف با�أ�وف من مطعامهأ�وف من فتمسكوا با�

 املعايص، ومن اخلصال التي اكتسبوها من حياة اجلاهلية الفرعونية؟!
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ً هلم فضالً  -ولقد كانت حياة البادية هلم تربية   تربية تفصلهم عن -منه وتكرمًا  واهللا جعلها يرسا

وجود الفرعون ونظامه، وكانت حمطة هلم لصقل نفوسهم، وتقويتها، بيئة االستبداد التي أ�فوها يف 

ومتحيصها؛ لتكون مؤهلة إىل محل الرسالة، والوفاء بالعهد وامليثاق مع اهللا، وتكوين نفس مسؤولة 

 ذات مهة عالية، وروح سامية، ونفس طاهرة، وعزيمة قوية..

، واالستعالء هبم تزكيتهمحماولة ومعاجلة للتخلخل واخلسة والوهن والضعف الذي يف النفوس، و

ر.. من عامل االستسالم للجالد والشهوات إىل عامل احلرية والعزة  من عامل العبيد إىل عامل األحرا

مة.. وحماولة عزهلم عن غريهم من األمم الفاسدة، أو التأ�ر باحلياة ا�ادية  واإلباء والرشف والكرا

 دينهم ورشع رهبم. حوهلم؛ فريكنوا إىل احلياة الدنيا، ويرتكوا 

حمطة تربوية هامة ورضورية لتلك الشخصية  -بعد خروجهم من مرص  -كانت حياة البادية هذه 

التي تعرضت لالستبداد والذل طويًال؛ لتنظيفها مما علق هبا من رجس جاهلية فرعون، ومما أصاب 

ية املوحشة: (ماء جعل هلم حياة البادية اجلافة القاس هلالج لجواهللا  ،النفس من "أمراض االستبداد"

وعسل وطري وُسحب وغامم) وفوق كل ذلك معهم نبي من أويل العزم من الرسل ُيوحى إليه من 

عند اهللا، وإن النفس املؤمنة عندما تستشعر هذه النعم، وحتاول أن حتصيها ال تستطيع، وال جتد إال 

 أن ختر ساجدة شكراً هللا وعرفانًا بفضله وكرمه..

دنيئة.. والبنية النفسية املفككة، واجلبلة اهلابطة املتداعية مل تفهم الغاية من أما النفس اخلسيسة ال

اخلروج من مرص، وعجزت حتى عن تغيري مأ�وف طعامها، فضًال عن التطهر من الذلة واملهانة.. 

يف هي "قائمة طعام" وحتسب أن قضية التواجد  -ويا لتفاهة تصوراهتم  -وحسبت أن املسأ�ة 

ب"البادية هي قض حتى أن خيتاروا اخلري من  -بذكائهم!  -!! ولكن هل استطاعوا ية "طعام ورشا

 !اروا األدنى منه من العدس والبصل؟ كال.. اختالطعام
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واملؤمن ال يستسلم الختيار نفسه.. وهواها، كال.. بل يدعو اهللا أن خيتار له، وقد كان من دعاء 

َأْسَتِغيُث، َأْصلِْح ِيل َشْأِين ُكلَُّه، َوال َتِكْلنِي إَِىل َنْفِيس  َيا َحيُّ َيا َقيُّوُم بَِرْمحَتَِك : "☻النبي 

 )]545: 1[املستدرك عىل الصحيحني / ( "َطَرَفَة َعْنيٍ 

ن الرتبوي"، وقد َوكل اهللا هذه النفوس إىل نفسها، فاختارت الرش؛ اختارت اخلروج من "املحض

ء من طبيعة املوتركت اخلري، واختار ر كان املالئم لصالح شخصياهتم، أو من اختيات األدنى؛ سوا

 !الطعام وتقديم البصل عىل العسل

وال ندري ماذا لو كان حمضنهم الرتبوي أشد صعوبة، فحرمهم اهللا من الطعام إال القليل؟! ولكن 

 رمحة منه، وعلمه بأحوال النفوس.. كان االختبار يسرياً، ورغم ذلك رسبوا فيه بعصياهنم وغيهم.

ت هذه النفوس الدنيئة أن تفهم طبيعة املرحلة وأمهيتها يف حلظتهم هذه، طردهم اهللا و�ا فشل

مة إىل حياة  منها، فلام مل يعرفوا هللا فضًال، ومل يرتقوا يف تصوراهتم.. ُطردوا من حياة العزة والكرا

هم من اخرتوه أل�فس الذلة واملسكنة، ومن الرزق الذي اختاره اهللا هلم من العسل والطري إىل ما

 !العدس والبصل

وحل عليهم غضب اهللا.. وهذه الدناءة واخلسة جعلتهم يكفرون بآ�ات اهللا، ومل يكن كفرهم 

ككفر فرعون.. بل كفر العبيد، التي تسمع آيات اهللا، وحتفظها، وحتملها، لكنها عن "حقيقة" 

حود والتكذيب اآليات، و"مدلوالهتا" و"أفعاهلا" كافرة، معرضة، منِكرة، فلم يكن هو كفر اجل

العلني بل كفر اإليامن والعمل الواقعي.. األمر الذي مل جيعلهم يكفوا حتى عن قتل أ�بيائهم، وهي 

جريمة كربى، وكفر شنيع بنعمة الرسالة والرسول، وعصيان واعتداء عىل أشد حرمات اهللا.. ولكن 

 !من األشياء إال من املحسوس وال ختافالنفوس اهلابطة الذليلة تتجرأ عىل املعصية، 

مع نبيهم موسى  خرجوا حّلت عليهم الذلة واملسكنة، وهم كانوا فيها يف عهد فرعون، وها هم قد 

! م بنوعية الطعام، وما أ�فوه منه، ويف مرحلة الرتبية، وتطهري النفوس.. تركوها إىل االهتام♠

عىل ذلك وهو هني،  الصرب يستطيعوا ! فلم كه وإن كان دنيئًا بالنسبة لغريهوعدم القدرة عىل تر
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! فُرضبت عليهم الذلة وانطبعت يف نفوسهم، فقد كانت هذه ديل األفضل من الطعام ميرس هلموالب

ني عنها، ومسح آثار الذل والعبودية.. فصارت طهري النفوس، وإزالة ركام الفراعفرصة عظيمة لت

 الذلة الزمة هلم.

ات اهللا، فهم مل يقتلوا أ�بياء يف عهد موسى ال يوقروا نبيًا، ويكفروا بآ� -فيام بعد  -وجعلتهم 

، وإنام يأخذهم السياق إىل آثار تلك الذلة فيام بعد، وإىل غضب اهللا عليهم، وهم عن هديه ♠

 معرضون.

*** 

 ؟ختتار األدنى -ري وهي ترجو لنفسها كل خ -ولكن.. ما الذي جيعل النفس 

ألي  واالندفاعنفس تريد الفجور أمامها، إن النفس اإلنسانية جمردة.. غري مؤهلة لالختيار، فال

الئح هلا، واإلقبال عىل أي عارض هلا، حتى ولو كان هو الرش املحض.. والنفس بحاجة إىل اهلداية 

طه املستقيم▐من اهللا  وهو أكمل  ☻والنبي  ..، واالستقامة عىل رصا

ْح ِيل َشْأِين ُكلَُّه، َوال َتِكْلنِي َأْصلِ الناس إنسانية، وأرشفهم ُخلقًا، وأهداهم سبيال كان يدعو فيقول: "

 !" فام بالنا بمن هو دون األ�بياءإَِىل َنْفِيس َطَرَفَة َعْنيٍ 

إن النفس يف حالة عدم اهلداية.. حتسب أن كل "استجابة" لعارض من شهوة أو فكرة هو "خري" 

اهلوى" يفقد لذته، ! وبمجرد الوصول إىل حتقيق "تحمس له! وترص عليههلا، وتنطلق لُتقدم عليه، وت

وتكتشف النفس اخلدعة، وترجع إن كانت صادقة، أو تستمر يف الغي إن كانت يف حالة من النهم 

 !الرجوع والعودة واالعرتاف باخلطأوالدناءة والذلة فتغرق فيه، فال ترغب يف 

هة كام أن عامل "الغرور" يشكل خطورة بالغة يف هذه احلالة، فاعتقاد النفس يف نفسها "النبا

والفطنة والذكاء" جيعلها يف حالة من "االستغناء" عن سامع احلق، وإبصار طريق اهلداية.. بل جيعلها 

ئيل يف اآليات -إن كانت عىل طريق اهلداية  ُتعرض عن الطريق، وتريد  - السابقة مثل بني إرسا

" الذي يرد احلق، فتتمرغ يف الذلة والوحل، وهذا هو "الِكرب ؛األدنى.. فتعجز عن االرتفاع، والسمو
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فردوا اآليات،  ]92 [صحيح مسلم/" اْلِكْربُ َبَطُر اْحلَقِّ َوَغْمُط النَّاسِ وينتقص الناس ويتعاظم عليهم: "

 !وقتلوا األ�بياء

كام تأيت خطورة "إِلف" النفس ألحوال الدناءة.. فإن استسلمت النفس هلذا احلال، دون الرغبة يف 

الكرامة ومحل األمانة، واإلرادة يف السمو، والعزيمة عىل الرشد؛ التغيري، ودون التطلع للعزة و

من الذل  اً تكاسلت وترهلت عن أي حركة ُخترجها أو حتركها عن مأ�وفها، حتى ولو كانت خروج

 إىل العز، ومن العبودية إىل احلرية.

*** 

 ويف األمة املسلمة: 

 !وترك اخلري، واختيار األدنىفقر، وقع خلق كثري منها يف الدناءة والذلة واملسكنة وال

فأعرض كثري من أ�ناء األمة عن اخلري املعنوي واخلري ا�ادي.. عندما جاءهم، وفّضلوا حياهتم 

السابقة عليه، وحدث هذا عىل مستوى األشخاص واجلامعات والطوائف يف مراحل خمتلفة من 

 تاريخ األمة.

ئيل من قبل  -ابتها ويف حماوالت عالج األمة من أمراض االستبداد التي أص مثلام أصابت بنو إرسا

خيتار الكثري من أ�نائها األدنى عىل الذي هو خري، ويفضلون الذلة واملسكنة عىل العزة واملرمحة،  -

 وال يصربوا عىل تكاليف العالج، فيعيشوا دومًا يف وحل وعذابات األمراض.

فوس من أمراض االستبداد، ونجد كذلك تفاهة اهتامماهتم عندما ُتعرض قضية عالج ما بالن

ئيل  وينشغلون فه األمور مثلام انشغلت بنو إرسا بـ  -وهي يف مرحلة اإلصالح والرتبية  -بتوا

فر األجود منه لدهيم"الط  ! فوس جتعل اهتامماهتا سافلة دنيئة! ولكن دناءة النعام" رغم توا

َ "ويف احلديث الرشيف:  / [املعجم األوسط للطرباين" ، َوَيْكَرُه َسْفَساَفَهاُحيِبُّ َمَعاِيلَ األُُمورِ هلالج لج إِنَّ ا�َّ

2943 [ 
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وإهنا لقضية خطرية عند حماولة انتشال األمة من أمراض االستبداد هذه، وحماولة إعادهتا إىل احلياة 

والوجود، وإعدادها حلمل رسالة اهللا إىل العاملني مرة أخرى.. أن يكون رد فعل البعض منها هو 

ملسكنة" و"تفضيل األدنى عىل اخلري"، و"الركون إىل مأ�وف النفوس وعاداهتا"، اختيار "الذلة وا

 !ة العالج"؛ فتعيش ومتوت يف املرضو"جزعها من تكلف

ئيل  -واآليات هنا تستعرض لنا  مصري أي أمة ُتعرض عن العالج، وتنشغل  -يف مثال بني إرسا

فه، وال تصرب عىل التكاليف.. فال ينتظرها سوى الذ لة والفقر وعلو اآلخرين عليها، بل إىل بالتوا

 الكفر أقرب.. كفر العمل واإليامن، كفر الكرب والعصيان، ثم الطرد من رمحة اهللا.

ئيل تسوسهم األ�بياء " ئِيَل َتُسوُسُهُم اْألَ�ْبَِياُء ُكلََّام َهَلَك َنبِيٌّ َخَلَفُه  ولقد كان بنو إرسا ا َكاَنْت َبنُو إِْرسَ

فق أهوا ، وكانوا يقتلوهنم]3455بخاري / [صحيح ال" َنبِيٌّ  ئيل ! ألن تعاليم األ�بياء ال توا ء بني إرسا

واألمة املسلمة تقتل كذلك دعاهتا ومفكرهيا الذين َخيلفون رسول اهللا ومصاحلهم ا�ادية، 

ئيل أل ☻ �بيائهم.. يف دعوته، وحيملون رسالته، يقتلوهنم لنفس سبب قتل بني إرسا

ء! ويتهمون الدعاة بنفس التهمتصادم املصالح واألهو  !ا

 ونجد يف هذه اآليات أن طريق العالج من الدناءة والذلة واملسكنة هو: 

"احرتام" مكان العالج، وإدراك رضورة العالج، واالنعزال عن بيئة االستبداد ومؤسساته، وفهم (

عن سفاسفها،  رضورة مرحلة الرتبية السوية، واالرتفاع باالهتاممات، والتمسك بمعايل األمور

واخلروج من اإللف والعادة، ومهة النفس وإرادهتا للعزة والرفعة، واستشعار نعمة اهللا، وحسن 

 ).الكتاب بقوة ال وهن وال استخفافالتوكل عليه، واإلخالص له، وأخذ 

 

***
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 وكثرة السؤال ،ثاني عشر: التَشدد والتعنت   

 تعاىل: قال

ن َِْاَ�ُو� َ�َصَآًًۖ  نَْ قَاَل ُموَ�  قَِصوِْمهِ ▬
َ
ْم َ ُْ ُمُآ

ْ
َُ َِالّلذهِ  ِِّن �لّلذَه ََأ ُعو

َ
َ�ّتِخُاََا ُهُزًو�ۖ  َقاَل َ

َ
قَالُو� �

وَن ِمَن �ْ�َاهِلَِ�  ُْ
َ
ْن َ
َ
َ٦  ۚ َ َِ َا َما  َّ ََّك َََُِ�ّ  َا َر ََ  قَاَل َُِِّه َقُصوُل ِِّ�َها َ�َصَآًٌ ّ  فَارٌِض  قَالُو� �ْدُ� 

َا َما لَْوُ�َهاۚ  ٦فَاْ�َعلُو� َما ُِْؤَمُآوَن  َِْ�ٌآ َعَو�ٌن َ�ْ�َ َ� لَِكۖ َوَ   َّ ََّك َََُِ�ّ  َا َر ََ قَاَل َُِِّه  قَالُو� �ْدُ� 
آِ�َن  َِ َُ َفاقٌِ  ّقْوُ�َها سَُ�  �َّا ََّك َََُ  ٦َقُصوُل ِِّ�َها َ�َصَآًٌ َصْفَآ� َا َر ََ ََصَآ َقالُو� �ْدُ�  ْْ َ ِِّن � َِ َا َما  َّ  ّ�ِ

ََ �لّلذُه لَُمْهَتُدوَن  ا َِ اَََه َعلَيَْنا نَّا ِِن  ََ َ رَْض َوَ   ٧س
َ
�ْ� ُْ ِ ََلُوٌل ُِْ قَاَل َُِِّه َقُصوُل ِِّ�َها َ�َصَآًٌ ّ  

َيَة �ِيَهاۚ  ِِ َِ �ْ�َآَْ  ُمَمّلَمٌة ّ   ۚ قَالُو� �ْ�َن ِجئَْت َِا�َْ  سَْم نَْ  ٧َفَاَ�ُوَها َوَما َ�ُدو� َقْفَعلُوَن  ِقّ
ُ�ْم �ِيَهاۖ 

ْ
ٌَ ّما ُكنُتْم َِْ�ُتُموَن  َ�َتلُْتْم َ�ْفًما فَاّد�َر� ِْآ ُُ َهاۚ  ٧َو�لّلذُه  ِْ َُوُِ ََِبْع ََ لَِك  َ�ُصلَْنا �ْ�ِ َك

  َوُ�آِ�ُ�ْم َََاِِهِ قََعّل�ُ 
َٰ ِِ �لّلذُه �لَْمْو

 [البقرة] ♂٧ َ�ْعصِلُونَ  مْ ُ�ْ

ئيل ال ُيعرف من قتله، وطلبوا من موسى  مناسبة هذه اآليات هي: وجود قتيل من بني إرسا

بذلك القاتل، فجاء الوحي اإل�ي، بذبح بقرة، ثم يرضبوا القتيل  هلالج لجأن ُيعّرفهم اهللا  ♠

لذي قتله، ثم كلم باسم افيت -كمعجزة ربانية خارقة للعادة  -ي اهللا هذا القتيل يببعض حلمها، فُيح

ء املنظورة للعقل ويأ�فها، أو التي  :وهي يعود ميتًا كام كان! ويف القصة غاية أكرب رؤية آيات اهللا سوا

خارقة لتصور العقل وال تتكرر، فكلها آيات من عند اهللا للعقالء؛ لتكون زادًا هلم، يف إدراك مدلول 

اة من قيم وموازين، وتصورات ومفاهيم، وأخالق هذه اآليات، وما جيب أن ترتكه يف النفس واحلي

 وشعور، ونظم وحضارة.

 يفونلحظ من نظم اآليات الرتكيز عىل موضع ومناسبة وعلة ذكر القصة هبذه الطريقة فكانت 

ئيل يف التعاطي  هنايتها، وبدأت بالتحدث عن "البقرة" ورشح شكلها وأوصافها.. وطريقة بني إرسا

ابة" و"الَتكّلف الشديد والتعنت يف مسأ�ة تنفيذه" رغم بساطة األمر، مع قضية "التكليف واالستج

 وسهولة املطلوب.



 94                                                                                                                                 ثاني عشر: التشدد والتعنت 

ئيل عىل  واآليات هنا ترشدنا إىل مسأ�ة "اجلهد اإلنساين" املطلوب للتكاليف.. لقد تعود بنو إرسا

 احلصول عىل املعجزات اخلارقة، التي ال دخل هلم يف عملها، وتعودوا عىل طلب كل يشء من موسى

واآلن نحن أمام قضية جنائية.. قضية  -كام سبق الرشح  -، حتى طلب العدس والبصل ♠

قتل نفس، وُيفرتض فيها بالنسبة للمسلم أمرين: أن يعرف حكم اهللا يف قضايا القتل، ويتعلم كيف 

ئن، وحيقق وجيتهد ليصل، فيقوم بالقسط والعدل يف معرفة حكم  يصل إىل اجلاين.. وفق األدلة والقرا

ف عنه هلوى أو شهوةا ئع، واالجتهاد  أو حماباة هللا، وتنفيذه بال انحرا أو نبذه إىل غريه من الرشا

 العميل يف التحقيق اجلنائي، وتفنيد األدلة. 

ئيل، وتعودها تنفيذ األوامر حتت سياط اجلالد، وحتت  ولكن "ترهل" و"تكاسل" نفوس بني إرسا

األمانة" و"القيام بالتكاليف"، فتلجأ إىل موسى القهر والذل، ال جيعلها تستوعب قضية "محل 

 !، ليحل هلا لغز القاتل♠

واللطيف يف اآليات أهنا ال تذكر من القاتل، فليس هو موضوع اآليات، وال الغرض من ذكرها.. 

إنام الغرض هو "الكشف النفيس" عن أحوال هذه النوعية من النفوس؛ لتحذر األمة املسلمة أن تقع 

ئيل ملدى فيام وقعت فيه  ئيل من تكّلف وتعنت وشدة، فكانت القصة اختبارًا لبني إرسا بنو إرسا

 "الطاعة واالستجابة والتسليم".

وتأيت الرتبية الربانية هذه املرة، باشرتاط تكليف صغري عليهم أن يؤدوه ليصلوا إىل مرادهم، لقد 

ا�اء، وينزل  احلجر، فينفجر ♠تعودوا أن حتصل املعجزة بال أي تكاليف، يرضب موسى 

عليهم املن والسلوى بال جهد وعمل... إلخ، وهذه املرة يطلبون معرفة القاتل، فجاءهم هذا 

غ الوسع، والسعي احلثيث، ورسعة  التكليف بـ "ذبح بقرة"؛ لُيعودهم عىل بذل اجلهد، واستفرا

 االستجابة والطاعة؛ لتتأهل نفوسهم حلمل أمانة هذا الدين.

 ؟ئيل هذا التكليفاستقبل بنو إرسا  فكيف
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ء والسخرية. (1( ف والتعنت. ) التكلّ 3) التطاول والتلكؤ يف االستجابة للتكاليف. (2) االستهزا

) 7) املشقة يف األمر اليسري. (6) كثرة السؤال. (5) الغرق يف التفاصيل. (4) الشدة عىل النفس. (3(

 ) الشك والرتدد أ�ناء التنفيذ.8تلمس احلجج واملعاذير. (

قته بقضية "من القاتل؟".. حي سياق اآليات أهنم مل يعرفوا الغرض من ذبح البقرة، وعالوُيو

عرفوا السبب فقط عند حلظة أمرهم برضب حلم البقرة بالقتيل؛ ويف ذلك داللة عىل قضية  ولعلهم

"االمتثال" لألمر اإل�ي عمومًا، وخصوصًا يف مسأ�ة طلب معجزة كهذه، وجتعل العقل ال يشرتط 

ء أدركها العقل الفه م الكيل لكل أمر من عند اهللا، فلكل أمر إ�ي حكمة وعدل ورمحة وعلم سوا

 البرشي أم ال..

واحلق إن آيات اهللا البّينات حريصة عىل بيان احلكمة والعدل والرمحة والعلم يف كل ما يأمر اهللا به، 

.. ليس هلا قلوب واعية، ولكن هناك نفوس صغرية، متطاولة، سافلة، غبية، منحطة الفهم واإلدراك

هلا، فهي  وال نفوس طاهرة، وال أرواح سامية، وهذه تقرعها اآليات بـ "االمتثال" يف كل أحوا

 .▐ُيفرتض يف حالة من العبودية التامة اخلالصة هللا 

ء منهم والتطاول.. فقد طلبوا من نبيهم  املعجزة،  ♠ويف موطن التكريم هلم، كان االستهزا

التكليف" لتتحقق هلم هذه املعجزة، وهو نبي من أويل العزم من الرسل، ال جمال وقد أجاهبم هبذا "

ء أو السخرية يف أمر النبوة.. فظنوا بنبيهم ما ال يليق باأل�بياء، وتطالوا  يف موطن التواضع لالستهزا

نت ! وقد كانوا من قبل ينفذون األوامر بال تفكري وال تردد وال سؤال، يوم أن كاواألدب، فاهتموه

 سياط اجلالد تلهب ظهورهم.

ء وها هم اليوم ُمكرمون باحلرية وبالرسالة وبنبي اهللا.. فأ�ى يكون اجلواب منهم هو "االست هزا

 !تعنتوا وتشددوا؛ فشدد اهللا عليهمنبيهم.. أما ما فعلوه يف نفوسهم، فقد والتطاول" وهذا ما فعلوه ب

ط يسري قريب، وغرقوا يف تفصيالت صغرية، قسوا عىل أ�فسهم، وأكثروا السؤال يف أمر سهل بسي

 ثم بعد كل ذلك كانوا يف حالة من الرتدد والتشكك والتذبذب يف تنفيذ هذا األمر.
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ولو أهنم قالوا: سمعنا وأطعنا.. تأدبًا مع نبي اهللا، ووحي اهللا، واستسالمًا ألمر اهللا، وذبحوا أي 

�ة، ولكن النفوس امللتوية العصية املقهورة بقرة، وأقرب بقرة إىل أ�دهيم، لكفتهم، وانتهت املسأ

حالة "األمر يف  لوتستقبهبذه املشقة والعنت والسخرية والتلكؤ،  "حالة احلرية"تستقبل األمر يف 

بالطاعة واالستسالم.. واهللا يريد هلا أن تستقبل األمر يف حالة احلرية بالطاعة واالنقياد  "القهر والذلة

 كون أمينة عىل دين اهللا ورشعه.والتسليم هللا ورسوله، حتى ت

ف يف تنفيذ ودين اهللا يرس، ليس فيه مشقة وال عنت وال حرج.. وال حاجة ال التنطع والتكلّ 

أوامره، وال حاجة للشدة عىل النفس يف تنفيذ التكاليف.. بل احلاجة إىل االستسالم هللا رب العاملني، 

 والرسالة. حتى تكون مؤهلة حلمل اإليامن ؛وتطهري النفس وباطنها

ب ، بل عىل العكس اً زائد اً .. أو إيامناً إضافي اً وليس يف الشدة عىل النفس، وال التكّلف يف التنفيذ، ثوا

ف النفس لتبديد طاق من وراءه، وفرض املشقة عىل هتا فيام ال طائل افيه جهل بدين اهللا، وانرصا

القوم �ا تشددوا وتعنتوا شّدد  ! بينام هو دين الفطرة، وصبغة اهللا للكون كله، ولكن هؤالءالناس

ء وفاقا.  اهللا عليهم، و�ا ضيقوا عىل أ�فسهم ضّيق اهللا عليهم.. جزا

ء  ء من كتم ماهية القاتل، ومن كتم التوا ولقد كانت هذه احلادثة سببًا يف إخراج "الكتامن" سوا

ء النفيس " هو الدرس الباقي، النفوس وطريقتها املنحرفة يف تنفيذ األوامر، وكان إخراج هذا "االلتوا

فقد ذهب القاتل والقتيل، بل واجليل الذي عارص هذا األمر، وبقي الدرس األهم واملطلوب، وهو 

 ف أو مشقة أو تشدد أو تردد أو تلكؤ..طريقة االمتثال ألمر اهللا، دون تكلّ 

ئيل للمرة ال ثالثة يف مع التصديق املطلق يف كل ما جاء من عند اهللا.. وليس كام تطاول بنو إرسا

حادثة واحدة، فاألوىل: كانت اهتامهم لنبيهم بالسخرية منهم. والثانية: { ادع لنا ربك } كأ�ه ليس 

! " فيستشعروا القرب والعبودية هللابرهبم! وكأن املسأ�ة ال تعنيهم، والصحيح أن يقولوا "ربنا

قبل ومن بعد، فهو رسول هو جاء باحلق من  !والثالثة: يقولون له { اآلن جئت باحلق } وسبحان اهللا
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ُمبلغ عن اهللا، ودومًا ما يصحب التطاول.. اجلهل، فهم جيهلون مقام الرسالة والنبوة، وحقوق 

 الرسول واألدب معه.

وهم مل هيتدوا إىل هذه البقرة إال بعد اإلنابة والتسليم يف سؤاهلم األخري عنها، وقوهلم: { إنا إن شاء 

ي.. واالمتثال ألمره وطاعته لن حيدث إال هبذه اهلداية، هو اهلاد ▐اهللا ملهتدون } فاهللا 

 وحق عىل اإلنسان أن يشغل قلبه بطلب اهلداية، ال أن يتنطع ويتشدد عىل نفسه.

وهي  معجزة ربانية ال يقدر عىل مثلها أحد من البرش، ُتعرب عنها اآليات يف: { كذلك ُحييي اهللا 

ء النفوس، املوتى، وُيريكم آياته } ولكن رسد القصة تس تحوذ عليه قضية "التعنت والتشدد" والتوا

فهذا هو ما جيب أن يلتفت إليه اإلنسان، وحيذر أن يقع يف مثله.. وأن يعقل اآليات بعقل رباين، 

ونفس طاهرة، وقلب مستسلم هللا.. الذي ُحييي املوتى هبذا اليرس والقدرة املطلقة التي ال يتصورها 

ر األلوهية، وآية ملن كان له قلب  اً ويبقى إحياء املوتى رس وال يقدر عليها أحد من البرش، من أرسا

 .هلالج لجيعقل داللة وحدانية اهللا 

*** 

ف يف تنفيذ التكاليف، وكثرة السؤال ولكن.. ما الذي جيعل النفس تقسو عىل نفسها، وتتشدد وتتكلّ 

 رغم سهولة األمر؟!

يف النفس اإلنسانية، فهناك خط احلقيقة هذا املوضوع متشعب األطراف، ويلمس أمراض خمتلفة 

ف، وخط الرتدد والتشكك والتلكؤ، وفقدان االطمئنان، القسوة عىل النفس، وخط التشدد والتكلّ 

 وخط اجلهل، وخط التيه وفقدان أصل القضية.

وكل اجتاه من هذه األطراف بحد ذاته مرض مستقل بذاته، والنفس اإلنسانية كجسد اإلنسان.. 

ذ مرض عضو يف اجلسد، فإن باقي اجلسد يتأذى ويتعب، وإذا كان هذا وحدة واحدة، بمعنى إ

إصابات بأمراض أخرى يف اجلسد، املرض خطرياً، ومرتوكًا بال عالج، فإنه ُحيدث مضاعفات، و

لية من األمراضضعف اجلسد أوي ! وهكذا يف النفس اإلنسانية.. إهنا وحدة واحدة كثر يف هذه املتوا
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مأ�ينة والسكينة وهي حرة مستسلمة هللا، وتتناغم أوتارها عندما تسري عالمة صحتها: الرىض والط

ط املستقيم" "سبيل الرشد".  يف خط "التوازن" الذي رسمه هلا كتاب اهللا.. أو ما نقول عنه: "الرصا

تأيت القسوة عىل النفس من طول التكيف مع القهر والظلم.. يف البداية ترفض النفس هذا القهر 

ها، وبطول األمد، ينكرس هذا الرفض، وتدخل مرحلة "التكيف" و"اإللف" هلذا والذل الواقع علي

حرس فيها "قسوة" و"شدة" وين أكثرالوضع، يف هذه احلالة يتغري سلوك النفس جتاه ذاهتا، وتصبح 

لها، فتتقبل تعودت القسوة من خارجها، فإهنا تتعودها كذلك من داخ "الرمحة" و"احلب".. فإن

 !القسوة عىل نفسها

وأما التشدد والتكّلف فإنه يأيت من مسأ�ة كيفية تعاطيها مع "احلرية" اليشء اجلديد الوافد عليها، 

والغريب عن تصورها.. لقد تعودت االستعباد، والتنفيذ حتت القهر وعني اجلالد، واليوم حتررت 

! فهي التي اتكون النفس هي اجلالد عىل ذاهت! ف حرية ذات تكاليف ليس فيها جالدمن اجلالد، ويف

ن ناحية رىض اهللا اآلمر ال من ناحية طبيعة التكليف، وال م ..ف دون أي حاجة لذلكتتشدد وتتكلّ 

! فال تتصور "سهولة" يف تنفيذ أمر هكذا بال قهر أو عذاب، فرتوح تتشدد عىل نفسها، بالتكليف

 وتتكّلف يف التنفيذ.

االضطراب الداخيل والتناقض بني احلرية  وأما الرتدد والتشكك وفقدان االطمئنان فإنه يأيت من

ء، حتاول أن ُتشبع نداء الداخل،  اخلارجية وبقايا العبودية الداخلية.. والنفس يف حالة الرتهل وااللتوا

وتلبي رصخات العبودية التي أدمنتها، وال تريد الفكاك منها، ويف نفس الوقت عندما يتساءل العقل 

جد يشء مادي ظاهر يقهر النفس عىل يشء، وإن عليها السهولة عن "الداعي" القاهر لذلك، وال يو

يف التعامل مع نفسها وغريها.. حيدث الرتدد والتشكك، أهيام أحق بالتلبية رصخات العبودية، أم 

 نداء العقل برتك املشقة؟!

وأما خط اجلهل فإنه يأيت من اجلهل بأحوال النفس، وبطبيعة التكليف، وبالغاية املقاصدية منه، 

! لتكاسل النفس، حالة من "االدعاء الكاذب" بالفهمواجلهل باهللا، وبرسالته، يصحب هذا اجلهل 
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وقلة صربها عىل التعلم، فتميل إىل "االختزال والتعميم" عىل نفسها وغريها.. فيصبح اجلهل مركبًا، 

 والعقل حمدود التصور.

ري ذات العالقة بأصل املوضوع؛ وأما خط التيه فإنه يأيت من الغرق يف التفصيالت الفرعية، وغ

فيختزل األصول الكربى، ويضخم األمور الفرعية الصغرى؛ وينقلب الفكر لتضخيم أصغر 

! وهي زاوية بعيدة هترب فيها أصل القضية املطلوب التعاطي معهاتفصيلة، يف حني جتاهله لعنوان و

ف، فتذهب لتقعد عند النفس وتسرتيح بعيدًا عن جحيم الرتدد والشك، وقسوة التشدد والتكلّ 

التفصيالت الصغرية، وتنسى ما هو مطلوب حتقيقه وتنفيذه، وتتخدر باإلمساك بتفصيلة بعيدة 

 جتعلها يف حالة من الشغل، وهذه أحد احليل النفسية للهروب من املواجهة.

 وباجتامع هذه اخلطوط وتداخلها.. وصعوبة حتليلها بصورة دقيقة، وتفصيلها، ومعاجلة كل اجتاه

 ف، والتلكؤ، والقسوة.عىل حدا، تظهر النفس هبذا التشدد والتكلّ 

ومبالغة يف اإلشارة إىل خطورة هذا املرض، ُسميت السورة بـ "البقرة" إشارة إىل حادثة ذبح البقرة، 

دة مع التكاليف، وسورة البقرة هي أطول سورة يف القرآن، وأوائل ما وطريقة تعاطي النفس املُستعبَ 

ة، وتناولت قضايا شتى، وأحكام خمتلفة، وأسس للحياة والوجود، ورغم هذا التنوع، نزل باملدين

 ! ء اختيار اسم السورة بـ "البقرة"جا

لقد تناولت سورة البقرة يف مطلعها احلديث عن اإلنسان بكافة صوره.. فتحدثت عن اإلنسان 

ًا وترشحيًا عىل اإلنسان املؤمن، واإلنسان الكافر، واإلنسان املنافق، ثم عرجت تفصيًال ورشح

ئيل".  املقهور واملستعبد واختار املثال الذي تناولته سور عديدة يف القرآن الكريم وهم "بني إرسا

*** 

 ويف األمة املسلمة: 

ء والتطاول عىل الكتاب والرسالة، ووقع الغرق يف  وقع التكّلف والعنت واملشقة، ووقع االستهزا

 قع التنطع والشدة.التفصيالت ويف التيه البعيد، وو
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ويرسم  -مثلام ترفض صورة التميع والتفّلت من الدين  -ورسالة اإلسالم ترفض هذه الصورة 

ط املستقيم، سبيل الرشد، وسبيل املؤمنني.. بال شدة  اإلسالم صورة واحدة صحيحة هي: الرصا

 وتنطع، وال متيع وانحالل، وسطية يف التصور والفهم، والعمل والتطبيق.

طن خمتلفة:وجاء ال  توجيه النبوي يف موا

يَن َأَحٌد إِالَّ َغَلَبُه، َقاَل: "☻ َة، َعِن النَّبِيِّ َعْن َأِيب ُهَرْيَر  ، َوَلْن ُيَشادَّ الدِّ يَن ُيْرسٌ إِنَّ الدِّ

وا ُدوا َوَقاِرُبوا َوَأ�ِْرشُ  ]39[صحيح البخاري / " َفَسدِّ

َ ُحيِبُّ : "َقاَل ☻ َعِن النَّبِيِّ  هِ  إِنَّ ا�َّ ْفَق ِيف اْألَْمِر ُكلِّ  ]6395[صحيح البخاري /  "الرِّ

ْفَق ُحيَْرْم اْخلَْريَ َقاَل: "☻ َعِن النَّبِيِّ   ]2593[صحيح مسلم /  " َمْن ُحيَْرْم الرِّ

ْفِق َما َال ُيْعطِي عَ َقاَل "☻ َعِن النَّبِيِّ  ْفَق، َوُيْعطِي َعَىل الرِّ َ َرفِيٌق ُحيِبُّ الرِّ َىل إِنَّ ا�َّ

هُ   ]2596[صحيح مسلم /  "اْلُعنِْف، َوَما َال ُيْعطِي َعَىل َما ِسَوا

ِ َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة، قَ  َ َيْرَىض َلُكْم َثَالًثا َوَيْكَرُه َلُكْم ☻: "اَل: َقاَل َرُسوُل ا�َّ إِنَّ ا�َّ

ُكوا بِِه َشْيًئا َىض َلُكْم َأْن َتْعُبُدوُه َوَال ُتْرشِ ، َوَيْكَرُه َثَالًثا، َفَريْ ُقوا ِ َمجِيًعا، َوَال َتَفرَّ ، َوَأْن َتْعَتِصُموا بَِحْبِل ا�َّ

الِ  َؤاِل، َوإَِضاَعِة اْ�َ  ]10:  12[صحيح مسلم /  "َلُكْم قِيَل، َوَقاَل، َوَكْثَرَة السُّ

 ِ نََّام َهَلَك َمْن َكاَن َذُروِين َما َتَرْكُتُكْم، َفإِ ☻: " َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل ا�َّ

، َوَما َأَمرْ  ُتُكْم، َفْأ�ُوا ِمنُْه َما َقْبَلُكْم بَِكْثَرِة ُسَؤاِهلِْم، َواْختَِالفِِهْم َعَىل َأ�ْبَِيائِِهْم، َما َهنَْيُتُكْم َعنُْه، َفاْنَتُهوا

 ]7320 [مسند أمحد بن جنبل/ "اْسَتَطْعُتمْ 

َدُعوِين َما َتَرْكُتُكْم إِنََّام َهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم َقاَل: "☻  َة، َعِن النَّبِيِّ َعْن َأِيب ُهَرْيَر 

ٍء َفاْجَتنُِبوُه، َوإَِذا َأَمْرُتُكْم بِ  َأْمٍر َفْأ�ُوا ِمنُْه َما بُِسَؤاِهلِْم َواْختَِالفِِهْم َعَىل َأ�ْبَِيائِِهْم، َفِإَذا َهنَْيُتُكْم َعْن َيشْ

 ]7288ي/ [صحيح البخار "اْسَتَطْعُتمْ 
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ِ َعِن اْبِن َمْسُعوٍد،  ٍ َسْهٍل َقِريٍب َقاَل: "☻ َأّن َرُسوَل ا�َّ ٍ َلنيِّ َم َعَىل النَّاِر ُكلُّ َهنيِّ ُحرِّ

 ]3928[مسند أمحد بن حنبل /  "ِمَن النَّاسِ 

ُدوا َال "وجاء التحذير الواضح من اتباع التشدد والتعنت:  دَ  َأ�ُْفِسُكمْ  َعَىل  ُتَشدِّ  َفِإنَّ  َعَلْيُكْم، َفُيَشدَّ

ُدوا َقْوًما دَ  َأ�ُْفِسِهمْ  َعَىل  َشدَّ ُ  َفَشدَّ  ]4904[سنن أيب داود/ " َعَلْيِهمْ  ا�َّ

فصور أقوام اإلسالم يف صورة الشدة والغلظة والقسوة، وتكّلف يف املامرسة الظاهرية.. يف حني 

 .املتأمل يف أحوال هذه القلوب يكاد ال يرى فيها "بشاشة اإليامن"

وغرق أقوام يف كثرة السؤال، وبحور من التفصيالت.. وهم مل يربحوا مكاهنم بعد، ويف كل 

تكليف شامل، وأمر عام، وقضية مصريية، ينسحبون إىل األطراف للحديث عن أصغر التفصيالت، 

واالفرتاضات التي مل حتدث بعد حتى يف املنظور البعيد، وعند التوجيه باالنتباه للقضية األصلية 

املصريية، يقولون: إن هذه التفصيلة من الدين، وال يسعنا تركها؛ فصار الدين تفصيالت معقدة، و

واستنباطات كثرية وعجيبة، حتى صار أفهام هؤالء محًال ثقيًال عىل األمة، بينام الدين حنيفيًا سمحًا 

، ولقد تلقته األمة أول مرة هبذه السامحة واالمتثال للطاعة وعدم ا لغرق يف كثرة األسئلة سهًال يسريا

والتفصيالت، ثم خلف من بعدهم خلوف.. وقعوا يف كثرة السؤال، واالفرتاضات، والتفريعات، 

ثم االختالف فيها.. فكثر الكالم، وقل العمل.. فوقعت الفجوة بني الواقع اإلسالمي، وبني 

 !عن الواقع، حتى ختّلفنا عن الركبالصورة النظرية التي أخذت يف التباعد 

ف، وكل عنت ومشقة يف التعاطي مع هذا الدين، هي وال كل شدة وتنطع، وكل قسوة وتكلّ و

ف ويتشدد فيه، شك تأكل من الصورة الكلية، وتشوه احلقيقة املطلوبة.. فمن يتنطع يف يشء، ويتكلّ 

ال بد وأن يقع "التفريط واجلهالة" منه يف مواضع أخرى. وختتل صورة اإلسالم يف تصوره وفكره 

 ه.وعمل

ْجٍآ ▬يف قوله:  ☻ويصف القرآن الكريم رسول اهللا 
َ
قُُ�ْم َعلَيْهِ ِمْن َ

َ
ْسَ
َ
َْ َما َ قُ

ََا ِمَن �لُْمَتَ�ِّفِ�َ 
َ
 .]86[ص: ♂ َوَما �
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ق، والثرثرة ملجرد الكالم؛ والتعايل عىل الناس بفصاحة، يهكام جاء النهي عن التشدق والتف

ِ  والتكّلف يف احلديث، فعن َرُسوَل   ِمنِّي، َوَأْقَرُبُكمْ  إَِيلَّ  َأَحبُُّكمْ  إِنَّ : "َقاَل  ☻ ا�َّ

اِسنُُكمْ  ُقوَن، الثَّْرَثاُروَن، َأْخَالًقا، َمَساِوئُكمْ  ِمنِّي، َوَأ�َْعَدُكمْ  إَِيلَّ  َأ�َْغَضُكمْ  َوإِنَّ  َأْخَالًقا، َحمَ  اْملَُتَشدِّ

 ]17289[مسند أمحد/ "اْملَُتَفْيِهُقونَ 

  :هذه املجموعة املركبة من األمراض هو يفويبدو أن العالج من  

د اهللا، وغاية التكليف،  -  "التعقل" يف فهم رسالة اإلسالم، وفهم مرا

ر معها لتحريرها من أرس  - و"التوازن" يف فهم النفوس، والشجاعة يف مواجهتها، واحلوا

 األوهام، وأغالل العبودية، وآصار القسوة..

ليحل حمل القسوة، و"احلنان" ليحل حمل الشدة، و"الرفق" وعندما تتم هذه املهمة، يأيت "احلب" 

 ليحل حمل العنف، و"اإليامن" ليحل حمل التنطع والتكّلف.

 

***
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  ثالث عشر: قسوة القلوب 

 تعاىل: قال

د  َقْمَوًًۚ ▬ َِ
َ
ْو َ
َ
َ َ�ْ�َِجاَرًِ َ ِِ ن َ�ْعِد َ� لَِك فَ َُُ�م ِمّ �ْ�َِجاَرًِ لََما َقَتَفّجُآ  نّن ِمنَ  ُُّم قََمْت قُلُو

 َ َُۚ  نّن ِمنَْها ل َُ ِمنُْه �لَْما ّصُق َ�َيْخُآ َّ َ �َْهاُرۚ  نّن ِمنَْها لََما َ
َ
َيةِ �لّلذهِۗ ِمنُْه �ْ� َْ ََ َُ ِمْن  َوَما  َما َقْهبِ

ٍَ َ�ّما َ�ْعَملُوَن  افِ َِ ِ  [البقرة] ♂٧�لّلذُه َ

لتعقيب عىل حادثة "ذبح البقرة" السابق رشحها، وهو تعقيب يكشف تأيت هذه اآلية يف مناسبة ا

ف والشدة" يف التعاطي مع قضية التكاليف.. أال عن داللة خطرية، هي التي سببت "التعنت والتكلّ 

د هذه اآلية العجيبة هلذا  ضها عن االستجابة، وتنكرها للطاعة. وإفرا وهي "قسوة القلوب"، وإعرا

 دالئل كربى.التعقيب فيه إحياءات و

هي قضية إيامن حمله القلب، وقبل االمتثال للطاعة  هلالج لجإن قضية الطاعة واالمتثال ألمر اهللا 

طلع يف األرواح، جتتهد وترجو وتبتغي يف القلوب، وبشاشة يف الصدور، وتوالتكاليف هناك إيامن 

ه أقرب، فتسارع يف وجه اهللا الكريم، فإذا جاءها أمر من الطاعة واالمتثال كانت له أرسع، ولتنفيذ

 اخلريات.

إن اإليامن حينام خيالط القلوب، ُحيوهلا إىل واحة غناء ندية، تتفتح فيها أزهار اخلري، ويرى الناس 

بشاشة هذا اإليامن خلف قسامت الوجوه واألرواح، ويظهر الرىض والطمأ�ينة يف حياة اإلنسان 

 وسلوكه وفكره وشعوره.

من اتصال.. وما أقدسه من قرب، وال تكاد تالمسه احلروف  إنه اآلن يتصل باهللا، وما أعظمه

 والكلامت إال يسريا؛ أل�ه يبقى جتربة روحية.. نرى فقط آثارها يف احلياة، ويف صفحات الوجود.



 104                                                                                                                                       ثالث عشر: قسوة القلوب 

أما القلوب القاسية.. فقد انقلبت فطرهتا، وخرجت عن وظيفتها.. إن القلوب القاسية حتًام مل 

؛ فال تقبل موعظة، وال تتأ�ر ▐لطاعة واالستسالم هللا ختالطها بشاشة اإليامن، وفرح ا

 بذكرى، وال تنبعث لطاعة، وال ختاف من وعيد، وال متتثل ألمر، وال تتحرك آلية.

هذه القسوة هي عنوان فقدان اإليامن، وبقاء الطقوس والشكليات، وهو وصف جد خطري عىل 

التكّلف والتعنت والشدة التي رأ�ناها  اإلنسان؛ جيعله يتعاطى مع نفسه ومع الوجود من حوله هبذا

يف قصة "ذبح البقرة".. وجيعله يامرس الطاعة بصورة جافة سطحية، هتتم باملظاهر، وهتمل الباطن 

 وما حتويه هذه القلوب من حقيقة اإليامن.

إن التعقيب بـ "قسوة القلوب" عىل التنطع يف ممارسة الطاعة، يكشف عن أن القضية األوىل 

يست هي جمرد شكليات، بل هي قضية داخلية قلبية، ومتى صلحت القلوب وكانت واألصلية ل

عامرة باإليامن فستكون إىل الطاعة واالنقياد والتسليم أقرب، ومتى خربت القلوب وقست واهتمت 

حلظة فال يبقى هلا  فقط بالشكليات فستكون إىل العصيان والتمرد والشدة أقرب.. وقد تنقلب يف أي

 !حتى الشكليات

روى إن قسوة القلوب هو إعالن إفالس من اإليامن، وكأن القلوب هي أرض خصبة طيبة ما أن تُ 

بامء اإليامن حتى ُتنبت من كل زوج هبيج، واحة حتتوي الوجود، ويبقى فيها الكثري، قلوب حاملة 

مصفراً، ثم للخري، نارشة له، متصدقة به.. فإن انقطع عنها ماء اإليامن، ذبل كل يشء، ثم هييج فرتاه 

ء قاحلة، جافة، قاسية، ُمنفرة، طاردة..  يكون حطاما، ثم جيف القلب، ثم يقسو، فيكون صحرا

ولكن إن ماتت األرض بعد إحياءها.. وذهب هباءها ومجاهلا، وتساقطت أوراقها، وحتطم زرعها، 

القلوب أشد من  ويبست ساحتها وقست، وتشققت األرض حتى صارت كاحلجارة، فإن قسوة

 !هذه احلجارة قسوة

وهو وصف عجيب ُمعجز أن ينتقل الوصف القرآين من مرحلة القسوة والتشقق للقلوب، لتكون 

 !د من قسوة احلجارة التي يف األرضأش
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 !ثم ينتقل الوصف حلالة أعجب

إن هذه القسوة التي يف احلجارة فتلك هي طبيعتها املخلوقة عليها؛ لتؤدي دورها يف احلياة عىل هذه 

أما القلوب فهي خملوقة لتكون عامرة باإليامن، وباحلب، وباخلري، وبالرفق.. ال أن تكون مثل اخللقة، 

 !، ولكن احلجارة تتفوق عىل القلوبهذه احلجارة

إن قسوة هذه احلجارة مل متنعها من الرقة والنداوة واجلامل فمنها: ما يتفجر منه األهنار، ومنها �ا 

اوة وروعة وإيامن يف هذه هيبط من خشية اهللا.. اهللا أكرب، أي ند يشقق فيخرج منه ا�اء، ومنها �ا

 ؟!كرم به اهللا عىل احلجارة اجلامدة! وأي وصف حي يتاحلجارة

ف، "يتفجر، يتشقق، هيبط".. كلها حركة، وفاعلية، وإيامن، وحياة.. مقارنة بقلوب فيها التكلّ 

 !!حلجارة تتفوق عىل قلب إنسان جباً ت.. فيا عوالغلو، واجلفاف، واجلفاء، والكرب، والتفلّ 

 !تكسو احلياة مجاالً وهباًء ورمحةيا إليامن احلجارة التي يتفجر منها األهنار، ف

 !فُيطعم الطري واحليوان واإلنسان يا إليامن احلجارة التي خيرج منها ا�اء،

 !هتبط من خشية اهللا، وترهب جنابه يا إليامن احلجارة التي

 !فتكون صلدة ال ينبت فيها إيامن تقسو وجتف، ويا لوحشة القلوب التي

 !منها إال الغلظة والشدة واجلفاء ويا لشقاء القلوب التي ال خيرج

 !، وال متتثل لطاعتههلالج لجويا لوضاعة القلوب التي ال ترعى جناب اهللا 

وة إنه ملثال جيب أن تتوقف اإلنسانية كلها أمامه طويًال، وأن تراجع نفسها ال سيام أمام هذه القس

 !داية أن ترتفع إىل مستوى احلجارةالتي كست وجه األرض، وحتاول عىل األقل يف الب

وإن انعقاد املقارنة بني قلب إنسان وحجر، هلو تذكري بأن هذا الكون املنظور وغري املنظور بكل 

ن أو نبات أو طري أو مجاد هو كله ُمسبح عابد هللا..  ء إنسان أو حيوا ُُ ▬خملوقاته سوا ِ ُ  سَُمّب ََ 
رُْض  �لّمبْ ُ  �لّمَماَو�ُت 

َ
ٍَ  ِمنْ  ننْ  �ِيِهنّ  َوَمنْ  َو�ْ� ْ�َ   ِِّ  ُُ ِ  ََُمّبِ  َ�ْفَصُهونَ  َ   َوَقِ�نْ  ِ�َْمِدِ
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ُهمْ  َْ لِيًما َ�نَ  َِِّهُ  سَْمَِي ءِ [  ♂َ�ُفوًر� َُ ا ْرسَ ُ َمن ِ� �لّمَماوَ ▬ .] 44:  اْإلِ ََ َ ََْمُجُد  َّ ّن �
َ
لَْم ََِآ َ

َ
�ِت َوَمن �

 ٌْ ٌْ ّمَِن �َّاِس َوَ�ثِ َو�ب  َوَ�ثِ ّّ َجُآ َو� َّ َباُل َو�ل ْمُس َو�قَْصَمُآ َو�َ ُجوُم َو�ْ�ِ َّ رِْض َو�ل
َ
ّق َعلَيْهِ ِ� �ْ� َُ

 َُ ا ََ َ َُ َما َ َ َقْفَع َّ ٍٍ ِِّن � ْكآِ ُ ِمن م 
ََ ُ َ�َما  َّ  .]18[احلج : ♂ �قَْعَا�ُب َوَمن َُِهِن �

هذه املخلوقات إال أ�ه متميز بـ "السيادة عىل األرض"، واخلالفة فيها، وكل  أحدواإلنسان 

املخلوقات األخرى ُمسخرة له ألداء مهمته، ومتميز بأ�ه صاحب إرادة ختتار بني اإليامن والكفر، 

اقي بعكس باقي املخلوقات التي ال متلك إال االستسالم والطاعة هللا رب العاملني.. وقد أ�ت ب

َ ▬: هلالج لجاملخلوقات عن "رغبة" يف الطاعة ال إكراه.. وسبحان القائل  َِ ُُّم �ْسَتَوى َِِ� �لّمَماَ َو

اِِعِ�َ  َِ َِيَْنا 
َ
ْو َكآْهاً قَاَ�َا �

َ
وًَْ َ َِ اٌن َ�َصاَل لََها َولِْ�َرِْض �ِئْتَِيا  ََ  .]11[فصلت : ♂ ُد

، وهذه اإلرادة.. فإنه َيسفل إىل مستوى أقل من وعندما يكفر اإلنسان هبذه النعمة، وهذه السيادة

 احلجارة، وأضل من احليوان. 

إن قضية اإليامن ليست قضية شكليات ومراسم، وليست قضية معرفة واطالع، وليست قضية 

محل كتاب.. نعم كل ذلك قد يعطي لصاحبه صورة ظاهرة، ولكن اإليامن احلق الصادق ال يكون إال 

يمة احلنونة الرقيقة التي ترتعرع فيها واحة اإليامن، وتزداد كل يوم هباء ومجاالً يف القلوب الندية الرح

وروعة، فإن سقط اإلنسان يف ذنب ومعصية.. تآكل وجف جزء من هذه احلديقة الغناء، فإذا تاب 

وأ�اب، عادت حديقته تنبت من جديد، والقلب املؤمن هو ذلك القلب الذي يزرع هذه احلديقة؛ 

 وأ�دى وأطيب مكان.فتكون أمجل 

فإن كانت القلوب صلدة جامدة.. فإنه ال ينبت فيها يشء، وينحرس فيها اجلامل، فتصبح خربة، 

حتوي القاذورات والنجاسات واألمراض، حتى وإن جتملت ظاهراً بسعة العلم، أو بالتكّلف يف 

 !ت واملظاهرالشكليا

عام تعملون } فهو عىل هذه القلوب ُمطلع،  وُختتم اآلية الكريمة العجيبة بقوله: { وما اهللا بغافل

 وبحقيقتها عليم، وبأحواهلا خبري، وبعملها شهيد، وسوف ُجيزهيا بام تستحقه.

*** 
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 ؟انية تصل هلذا املستوى من القسوةولكن.. ما الذي جيعل النفس اإلنس

س، .. اعرتاف بحالة النف"جهد"، و"اعرتاف"إن مسأ�ة صالح النفس اإلنسانية حتتاج إىل: 

يف  -وتواضع يف إدراك الذات وما هي عليه، ثم بذل اجلهد يف عملية اإلصالح هذه، كل هذه أمور 

حتتاج إىل اليقظة والوعي الالزمني ملراجعة حالة القلب.. وال تكون إال بتقوى اهللا،  -داخل اإلنسان 

يجهل أحوال القلب، ويف حالة اإلعراض عن اهللا، ونسيان اإلنسان جناب اهللا، فُينسيه اهللا نفسه، ف

 !س، ومدى االنحطاط الذي وصلت إليهومدى القسوة التي أصابته، وجيهل تسافل النف

فال تكون هناك حالة من "االعرتاف" ومن ثم فلن يكون هناك جهد يف إصالح النفس.. وإذا 

هناك قدرة عىل  حصلت حالة من "االنكشاف" بفعل عوامل خارجية، كنصيحة أو غريه..فلن يكون

! ألن املسأ�ة تأيت يف الشعور أوالً، ويف انكشاف احلقيقة لإلنسان ثانيًا.. وبالتايل ل اجلهد للعالجبذ

 يكون الكرب والغرور هو رد الفعل.

ويف غياب االعرتاف باملرض، واجلهد يف العالج، سوف تتجه النفس إىل عملية "اهلرب والتحايل 

لقلب بصورة شكلية ظاهرة مزيفة تتسرت خلف والتحصني" ضد النقد أو التغيري، وسُتغلف مرض ا

بة الصاحلني ، أو التكلف يف الصورة الظاهرية.. والنسب إليهم دعاوى العلم والفضل، أو قرا

 وبالتايل فقد تم طمس القضية ودفنها خلف ستار مجيل ُخيفي حقيقة قبيحة قاسية..

قلبه  -يف عامل الروح  -سان ! ولنا أن نتخيل صورة إنحتى تكون أقوى من احلجارة القسوة فتشتد

الذي به يعقل، وفيه ينبت اإليامن.. هو عبارة عن مادة شديدة القسوة والتحجر، ثم هو يمنع عنها ما 

 أ�ه عىل خري، ويف علم! بادعاء -ولو قليًال  -يرقق هذه القسوة 

 

*** 
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 ويف األمة املسلمة:

 بينها عنيف، وإمهال التقاتل فيامقست القلوب فكانت كاحلجارة؛ فكان البأس بينها شديد، و

 !جسيم بعضها لبعض

مظاهر، متارس الدين بصورة فردية، شكليات و -إال من رحم ريب  -فأصبحت صورة التدين 

و رؤية جلامل السلوك أحادية.. تلتزم الصورة والشكل فقط، بال تذوق حالوة لإليامن يف القلوب، أ

.. الذي يصد عن سبيل اهللا، ومرض قسوة القلوب ! بل وقاحة السلوك اجلاف، القايسيف احلياة

مرض ال يأيت وحده، فالقلب مركز انطالق، وقاعدة عمل.. فإن قسى هبذه الصورة، فقد جر ويالت 

ض أخرى، قد تطبع عىل القلب فال يعود يسمع أو يعقل أو يتقبل خري أو ينشط لتصحيح  وأمرا

 وتغيري.

معة قلب جامع، وجسد واحد، فقال رسول اهللا واألمة املسلمة هي يف صورهتا الكلية اجلا

ُمحِِهْم َوَتَعاُطِفِهْم، َمَثُل اْجلََسِد إَِذا اْشَتَكى ِمنُْه ُعْضٌو ": ☻ ِهْم َوَتَرا دِّ َمَثُل اْملُْؤِمنَِني ِيف َتَوا

ىَتَداَعى َلُه َسائُِر اْجلََسِد  َهِر َواْحلُمَّ  ]2587[صحيح مسلم /  "بِالسَّ

يف "املعاملة القلبية"، والرمحة والتعاطف يف "املعاملة  -عىل من احلب وهو درجة أ -فالود 

السلوكية" بني املؤمنني هي مسأ�ة رضورية لـ "وحدة األمة" فهي جسد واحد.. إذا اشتكى منه 

عضو، فاألمة كلها بحاجة إىل االنتفاضة واليقظة ملعاجلة اخللل الذي أصاهبا، فاملسلم ال حيمل يف 

 وال يامرس يف سلوكه إال الرمحة والتعاطف. قلبه إال الود،

 فاألمة يف حال صحتها هي: قلب واحد يغمره الود والرمحة والتعاطف.

وإن أصاهبا مرض أو خلل، فال بد من االضطالع باملسؤولية عن العالج أوالً؛ ألن اخلطر عام عىل 

ة والتعاطف" فمهام حدث حيمل حقيقة "املودة والرمح كلها، وإّن هذا العالج البد وأن جسد األمة

 من خلل أو اضطراب أو مرض ال يمكن أن خيلو العالج من املودة والرمحة واحلرص عىل العالج.

 واألمة يف حال مرضها: هي قلوب شتى ناشزة بالقسوة واجلفاء.
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بًا وطوائف ومجاعات، يلعن بعضها بعضًا،  ويف حالة املرض بالقسوة تتفرق األمة شيعًا وأحزا

ها بعضا، وُيكفر بعضها بعضًا. ويف القلوب القاسية ال ينبت اإليامن، وال تكون احلديقة ويقتل بعض

ء، قلوب حتمل الغل، والبغضاء، واحلسد،  الغناء التي حتمل اخلري والفالح، بل يكون هجري الصحرا

ء، والتشدد والتنطع، واالختالف عىل  أ�فه والنفاق، والغلو، والعصبية، واحلمية اجلاهلية، واألهوا

 األشياء.

وإن االختالف قد يكون صورة طبيعية أو متوقعة بني بني البرش، ولكن عندما يصاحب االختالف 

القسوة.. فإنه يكون لعنة عىل اإلنسان واحلياة، تتحول فيها إىل ساحة حرب، ُتستباح فيها الدماء، وال 

ظم عليهم.. واعتقاد "احلق بد وأن يقع الغرور والكرب، وغمط احلق ورده، وانتقاص الناس، والتعا

فة، وتدمري العقل، وفقدان القدرة عىل  املطلق" الذي يؤدي بصاحبه إىل تقديس الوهم، واعتقاد اخلرا

 التدبر والتفكر واإليامن.

بينام إن وقع االختالف يف قلوب ودودة رحيمة متعاطفة، فإهنا ستقدم الرمحة والود واحلرص عىل 

ومتى يشعر اآلخر هبذه الرمحة وهذا الود فإنه خيفض اجلناح، وهتدأ كل يشء، ومتارسه يف كل يشء.. 

النفس، وتضع سالحها، ويصمت داعي البغضاء واحلقد.. فيكون التصالح بني املتخاصمني أقرب، 

فإن أرص أحدمها عىل الباطل، فال تكف عن بذل النصح بالود والرمحة، فإن تعاظم الرش، وُسلت 

عادلة احلقة التي تردع دون نسيان "املودة والرمحة" حتى تسلم القلوب السيوف.. جلأت إىل القوة ال

من الغل الذي يأكل اإليامن، وتسلم اليد من الغرق يف الدماء، كام حصل يف تاريخ هذه األمة 

 لألسف.. وحسبنا اهللا ونعم الوكيل.

وبغضاء،  فأي احتكاك بني قلوب قاسية غليظة ال بد وأن يكون فيه دماء، وعذابات، وشحناء،

 .. عند أي احتكاك يتطاير رشرها!ونار فتنة ال تنطفأ وهي عىل هذه القسوة، فهي حجارة قاسية

وإن خطورة هذه القسوة فضًال عن تفرق األمة، والتقاتل فيام بينها.. فإهنا متثل خطورة بالغة عىل 

ن أجل محل هذه الرسالة، قضية محل رسالة اهللا إىل العاملني، فام ُأخرجت هذه األمة إىل الوجود إال م
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فيها.. وال بد أن تكون رحيمة حنونة ودودة وهي تقدمها  ☻وخالفة رسول اهللا 

فال قسوة، وال فظاظة، وال غلظة.. بل رمحة، وحب، وحنان، وحرص عىل إفهام  ..لإلنسانية

 اإلنسان، وتعليمه، وتقديم أفضل صورة يستوعبها عقله.. 

تي ُتعادي هذه الرسالة وتعتدي عليها بالقوة الظاملة والعدوان ومن الرمحة أ�ضًا إزالة القوى ال

يسهل عىل اإلنسان إدراكها دون أن تتخطفه شياطني اإلنس و ُحيفظ جناب الرسالة،  الغاشم؛ حتى

 !هلالج لجواجلن، وَحتول بينه وبني اهللا 

بال  -ص" إن الناس ال تسمع قبل أن ُيبنى بينها وبني الداعية جسور املودة واحلب، وتشعر "احلر

ء أو شكورا  فتدرك أن الداعية حيمل شيئًا أكرب من وجوده، وأسمى معنًا وقيمة.. ومن هنا تبدأ  -جزا

 الدعوة.

فإن فقدت األمة "املودة والرمحة والتعاطف"، واستبدلتها بـ "القسوة والغلظة والعنف"، فقد 

 فقدت مقومات الرسالة.. وصدت عن سبيل اهللا.

َ ▬لـ "الناس عامة" لعلهم يتفكرون: مثًال  ▐وقد رضب اهللا  ََ َا َهَا� �قُْصْآََن  َْ ََز
َ
لَْو َ

ََُها لِلّناِس قََعّلُهْم قَ  ِ ُْ ْمَثاُل ََ
َ
ِ َوِِلَْك �ْ� َّ َيةِ � َْ ََ ًَ ّمِْن  ّدِ َّ َت عاً م  ِِ ا ََ ْقَتُه 

َ
ٍَ ّقَآ� ♂ َتَفّكُآونَ َجَب

 ]21[احلرش : 

لقلب هلذا اإليامن، وطلب اهلداية، وعدم االستخفاف بترشيع وعالج القسوة هو اإليامن، وطهارة ا

واملعصية ُتورث القسوة، وحترق جنة   هو ماء القلوب؛ لُينبت اإليامن.اهللا أو التعنت فيه، وذكر اهللا

اإليامن، فيكون ذكر اهللا حالة دائمة ال تتوقف.. حتى يستمر اإليامن حيًا رطبًا يف القلوب الندية 

 وب القاسية الغليظة.الرحيمة ال القل

 ِ ِ َفِإنَّ َكْثَرَة ☻: "َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل َرُسوُل ا�َّ َال ُتْكثُِروا اْلَكَالَم بَِغْريِ ِذْكِر ا�َّ

ِ اْلَقْلُب اْلَقاِيس  ِ َقْسَوٌة لِْلَقْلِب، َوإِنَّ َأ�َْعَد النَّاِس ِمَن ا�َّ  ]2411امع الرتمذي / ج[ "اْلَكَالِم بَِغْريِ ِذْكِر ا�َّ
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 وقال تعاىل:

▬ ِ َّ ِقّ َوَ  ََُ�وَُو� َ� ِْ�آِ �لّلذهِ َوَما َََزَل ِمَن �ْ�َ َِ َُُهْم  و
َ  قُلُ ََ ْ ََ ن 

َ
ََِن ََمُنو� َ ّّ ِ ِن ل

ْ
لَْم ََأ
َ
وُِو� �

ُ
ََن َ

َُُهْمۖ  َمُد َ�َصَمْت قُلُو
َ
اَل َعلَيِْهُم �ْ� ََ �َ َُ ٌْ  �قِْكَتاَب ِمن َ�بْ نُْهْم فَاِسُصوَن  َوَ�ثِ ّن �لّلذَه  ١ِمّ

َ
�ْعلَُمو� َ

رَْض َ�ْعَد َمْوَِِهاۚ 
َ
�ْ� ِِ

 [احلديد] ♂ ١ْد ََّيّنا قَُ�ُم �ْ�ََاِت قََعّلُ�ْم َ�ْعصِلُوَن قَ  ُ�ْ

 

***
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  رابع عشر: حتريف الكتاب والتمين 

 تعاىل: قال

ن َُْؤِمُنو� قَ�ُ ▬
َ
َمُعوَن َ َْ َ�َت

َ
فُوََُه ِمن َ�ْعِد َما َ ُُّم ُ�َآِّ َم �لّلذهِ 

َ ََ نُْهْم ََْمَمُعوَن  ْم َوقَْد َ�َن فَِآ�ٌق ِمّ
ُهْم َِِ�  َ�ْعٍض قَالُو�  ٧َ�َصلُوُِ َوُهْم َقْعلَُموَن  ُْ َ� َ�ْع ََ  �ََ ََِن ََمُنو� قَالُو� ََمّنا ن َّ ََ� قَُصو� � ن
ثُوَ�ُهم ََِما َ�تَ  ُ�َِدّ

َ
ُِّ�ْمۚ � وُ�م َِهِ ِعنَد َرَ اج  َْ فََ� َ�ْعصِلُوَن  َُ �لّلذُه َعلَيُْ�ْم ِ�ُ

َ
ّن  ٧َ

َ
َوَ  َقْعلَُموَن َ

َ
َ

وَن َوَما ُقْعلُِنوَن  َماِ�ّ نْن ُهْم ِِّ   ٧�لّلذَه َقْعلَُم َما َُِ� 
َ
ي وَن َ  َقْعلَُموَن �قِْكَتاَب ِِّ  َ ِمّ

ُ
َوِمنُْهْم َ

و� َِهِ  ٧وَن َقُظن   ُ ََ َْ ُُّم َقُصولُوَن َهذ َا� ِمْن ِعنِد �لّلذهِ قِيَ َِْدَِهْم 
َ
ََِن ََْ�ُتُبوَن �قِْكَتاَب ََِ ّّ ٌَ قِّ فََو�ْ

ّما ََْ�ِمُبوَن  ََُمًنا قَلِيً�ۖ  ٌَ لُّهم ِمّ َِْدَِهْم َوَو�ْ
َ
ّما َكَتَبْت � ٌَ لُّهم ِمّ َّاُر ِِّ  َوقَالُو� قَن َ�َمّمنَ  ٧فََو�ْ ا �

َّاًما ّمْعُدوَدًًۚ 
َ
مْ  �

َ
َْاُ�ْم ِعنَد �لّلذهِ َ�ْهًد� فَلَن ُ�ْلَِف �لّلذُه َ�ْهَدُِۖ  َ َّ

َ
� َْ َ �لّلذهِ َما َ   قُ ََ َ�ُصولُوَن 

اُب � ٨َ�ْعلَُموَن  َْ ْص
َ
وَقذ �َِك َ

ُ
يَئُتُه فَأ َِ ََ ْت َِهِ  َِ ا َُ

َ
ََ  َمن َكَمَب َسيَِّئًة َوَ وَن  َّارِۖ ََ ُ ِّ ا ََ ُهْم �ِيَها 

ّنةِۖ  ٨ اُب �ْ�َ َْ ْص
َ
وقَذ �َِك َ

ُ
اِت َ اِ�َ ّّ ََِن ََمُنو� وََعِملُو� �ل َّ وَن  ُهمْ  َو� ُ ِّ ا ََ  [البقرة] ♂٨�ِيَها 

فبعد تلبيس احلق بالباطل.. وكتامن احلق، والدناءة والذلة، والتشدد والتعنت، وقسوة القلوب؛ 

حتريف الكتاب" وهي مرحلة أشد من تلبيس احلق بالباطل، والتحريف هنا وصلنا إىل مرحلة "

يمكن أن نفهمه عىل وجهني.. األول: هو التحريف الكيل وإدخال نصوص يف الكتاب ليست فيه، 

كام حدث مع التوراة واإلنجيل، والثاين: هو حتريف الفهم واملعنى.. بوضع النصوص يف غري 

 }.اىل: {ُحيّرفون الكلم عن مواضعهلبعيدة واملنحرفة، كام قال تعموضعها ومكاهنا، بالتأويالت ا

وقد وقع األمرين معًا.. إال أن اآلية هنا يبدو أهنا تتحدث عن التحريف األول، وهو التحريف 

 الكيل بكتابة نصوص بأ�دهيم؛ ليقولوا هي من عند اهللا. وعىل هذا نميض يف البيان بإذن اهللا.

ة املسلمة يف املدينة، وهي تطمع يف هداية أهل الكتاب ممن حوهلم من ختاطب اآليات هنا اجلامع

اليهود، وقد كانت اجلامعة املسلمة يومها يف حالة من الطهر القلبي، والصدق النفيس، والشفافية 

الروحية التي ال تتخيل االنحراف عن كتاب اهللا، أو النفاق فيه.. لقد كانت نفوسًا حرة، اختارت 
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وإرادة، وعن حب ومعرفة، وعن شعور وإحساس ورغبة.. حتى الذين كفروا مل  اإليامن عن قصد

 انوا يقصدون الكفر بكل استعالء!يكونوا بحاجة إىل حيل وأ�اطيل وكذب وتلبيس، بل ك

بثًا يف النفوس يصل إىل كانت اجلامعة املسلمة عىل فطرهتا الطيبة الطاهرة، السمحة.. وال تتصور خ

ن الكريم إىل هذا التفصيل، والترشيح للنفس اإلنسانية يف هذه السورة ! وهلذا عمد اهذا احلد  -لقرآ

 لتستبني األمة سبيل املجرمني، وحتذر األجيال بعدها أن تنزلق إىل ما أ�زلق إليه هيود. -وغريها 

وهذا االهتامم القرآين البالغ هبذا املوضوع خاصة، يكشف لنا عند مدى خطورته، وعن أمهية بيانه 

.. فهذا املرض ُيفصله القرآن عىل طريقته، ويقدم أ�ضًا العالج عىل طريقته، فهو الشفاء بإذن لألمة

 اهللا.

كام ُتلهمنا اآليات إىل انتباه اجلامعة املسلمة إىل "عدم الغفلة" أو "القابلية لالستغفال" أو "خداعها 

حوهلا.. حتى ال يستغفلها  باسم الدين" بل جيب أن تكون يف يقظة تامة، ويف حالة من الوعي بكل ما

ط املستقيم الذي رسمه اهللا هلا.  أحد، فيخرج هبا عن الرصا

ية  فها هي جريمة هيود ظاهرة "تسمع" كالم اهللا، و"تعقله" ثم النتيجة "ُحتّرفه" عند قصد الغوا

، أو غموض تصور، واالنحراف واهلوى والتعمد وسوء القصد، وليس عن سوء فهم، أو التباس أمر

! .. بل جيب "احلذر" و"احليطة" منه! ومن تكون هذه جريمته، فال طمع يف هدايتهأو نسيان أو خطأ

  كالم اهللا، فإنه يستبيح خلق اهللا..فمن يتجرأ عىل 

القلب الذي يطلب اهلداية واإليامن يكون متفتحًا للنور، وفيه من احلساسية والتقوى والوجل من و

 وة، فهذه الطبيعة املستقيمة حق عىل اهللا أن هيدهيا إليه.، وفيه من اللني والصفاء والنداهلالج لجاهللا 

وقد كان اليهود يامرسون حيلتهم املعروفة يف تارخيهم، عىل طريقة العبيد.. إهنم ال يقدرون عىل 

مة واستعالء، فال خيتارون اإليامن بقوة وعزة، وال الكفر كذلك، بل يتخفون،  املواجهة الكاملة بكرا

 !فيخاطبون كل فريق بام يرغب وحيب ينظرون أ�ن مصلحتهم ا�ادية،ويقفون يف املنتصف.. 
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: آمنا☻وها هم باملدينة.. إذا لقوا الذين آمنوا بمحمد  ، ، قالوا ! وهم مل يؤمنوا

ز بموقف، فليس للعبيد  ولكن وضاعة النفوس، ليس فيها من اهلمة الستعالن الكفر، أو االعتزا

! إما التزلف زلف للذين آمنوا أو حتاول خداعهمتت موقف، وال قضية، ويبدو أن العبيد كانت

املذكورة يف الكتاب الذي بني أ�دهيم، أو حماولة  ☻باحلديث عن مواصفات النبي 

كسب ثقة املؤمنني أن الكتاب الذي مع هيود هو كتاب صادق، يمكنهم االعتامد عليه، أو التصديق 

 الكيل له.

عبيد يف حظريهتم، انتبهوا إىل خطورة هذه احليلة، ولكن عندما خىل بعضهم إىل بعض، واجتمع ال

ئيل يف التوراة وما َبّينه اهللا  وردة الفعل العكسية هلا.. لقد حّدثوا املؤمنني بام فتح اهللا به عىل بني إرسا

هلم من قبل من شأن النبوة والدين اجلديد، وهذه حجة بالغة، ودامغة، وتأكيد زائد عىل صدق 

! ثم هي بعد ذلك حجة عليهم، فلم يعد هناك أي مسوغ للمؤمنني جمانًا؟ ، فكيف يقدموهناالنبوة

 ؟!، ويتساءل العبيد: أفال تعلقون☻لعدم اتباع حممد 

املؤمنني أ�ن عقولكم؟! كأن العقول التي وهبهم اهللا إياها ال بد وأن تعمل فقط يف احرتاف فتنة 

ال تبحث عن  س اخلاطئة الكاذبة.. التي! وهذا يكشف عن الطبيعة املنحرفة، والنفووالكفر والنفاق

! بل تستخدم عقوهلا يف الفتنة والكفر، وهلذا ُيضلها اهللا، وهي عاملة ال حق، وال هتتدي سبيال

 جاهلة.

فانتبهت نفوس العبيد لـ "رقابة املؤمنني وتساؤالهتم" ومل تنتبه لـ "رقابة اهللا وعلمه وإحاطته" 

و أدلتهم ا�ادية، ليعلم ما يفكرون به، وما خيتلج يف بحاجة إىل "حجتهم" أ هلالج لجوظنت أن اهللا 

 أن يقولوها بأفواههم للمسلمني!صدورهم، أو أن اهللا ال يأخذ عليهم احلجة إال 

وعندما تتسافل نفوس العبيد، ويضيق عقلها، وتتخابث أرواحها.. تنسى اهللا، وتغفل إحاطة اهللا 

نيتهم وما خفي حتى عىل نفوسهم، فال وشهادته عليهم، وعلمه املطلق برسهم ونجواهم وعال

يستشعرون معية اهللا، وال يراعون جنابه، فقد أكل االستبداد تلك الرقابة الغيبية، وحوّهلا فقط إىل 
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اخلوف من سياط اجلالد.. فقد اجتمع اخلوف والرجاء لدى العبيد فقط يف الصور ا�ادية التي 

 تفرضها بيئة االستبداد.

ال يعلمون شيئًا عن كتاهبم إال "أماين كاذبة"  ،رى من اليهود أميةثم تصف اآليات مجاعة أخ

املخلوطة بالوهم واهلوى والتمني بالباطل، ومتني ما  -أخذوها عن رجال دينهم، كام أن هذه املعرفة 

هي ليست معرفة يقينية تستلزم منهم اإليامن اجلازم والعمل  -ليس هلم، ومل يعملوا من أجله 

 نون وشكوك يف صدورهم.الصادق.. بل هي ظ

ءة والكتابة، وإنام اجلهل  ويمكن أن يكون املقصد كذلك من كلمة "أميون" ليس هو اجلهل بالقرا

! ولذلك هم ال ر فتكون هذه هي "األمية" بالكتاببالكتاب نفسه.. أي تالوته دون فهم أو تدب

م عىل العاملني، وبتصورهم يعلمون عن الكتاب إال أماين؛ بالوعد باملغفرة "سيغفر لنا"، وبتفضيله

ين:  ََ ▬أهنم أ�ناء اهللا وأحباؤه، وباعتقادهم أ�ه لن يدخل اجلنة إال هيودي أو نرصا َُ َوقَالُو� قَن ََْد
 ۗ اَرى  َّ ْو ََ

َ
ّنَة ِِّ  َمن َ�َن ُهوًد� َ َما�ِي ُهْمۗ  �ْ�َ

َ
َْ َهاُِو� َُآَْهاََُ�ْم ِِن ُكنُتْم َصادِ�َِ�  ِِلَْك َ  ♂١قُ

وباإلعراض عن التحاكم إىل كتاب اهللا، والتويل عنه، مع اعتقاد األمنية بأهنا ساعات  .البقرة][

يواجههم باحلقيقة  هلالج لجمعدودة يف النار وخيرجون منها، وكل ذلك غرور وكذب عىل اهللا، واهللا 

لذي فال أمنية وال وساطة وال حماباة بل هو العدل الكيل ا ..يوم احلساب، وكل نفس حتمل ما كسبت

ُ�َم ▬ال يظلم مثقال ذرة:  ْْ َن �قِْكَتاِب َُْدَعْوَن َِِ�  كَِتاِب �لّلذهِ ِ�َ يًبا ِمّ ِّ وُِو� ََ
ُ
ََِن َ َّ لَْم ََِآ َِِ� �

َ
�

ْعآُِضوَن  نُْهْم َوُهم م  ُُّم َقَتَوّ�  َفآِ�ٌق ِمّ ّ�ُهْم قَالُو� قَن َ�َمّمَنا �َّاُر ِِّ   ٢ََيَْنُهْم 
َ
َّاًما َ� لَِك ََِ

َ
� 

وَن  ّمْعُدوَد�ٍتۖ  ُ ََ ٍٍ ّ  َر�َْب �ِيهِ َوُوفِّيَْت  ٢وََغّآُهْم ِ� دَِنِِهم ّما َ�َُو� َقْف ََ� َ�َْعَناُهْم ِ�َْو فََكيَْف ِِ
ئهم، وإنزال  .[آل عمران] ♂٢ُ�  َ�ْفٍس ّما َكَمَبْت َوُهْم َ  ُقْظلَُموَن  ففهموا الكتاب حسب أهوا

َوقَاَقِت ▬املؤمنني عىل أ�فسهم، وصفات الكافرين عىل كل غريهم! واحتكار احلق املطلق: صفات 
ٍَ َوُهْم َقتْلُوَن �قْكِ  ْ�َ  َ ََ اَرى  قَيَْمِت �ْ�َُهوُد  َّ ٍَ َوقَاَقِت �َّ ْ�َ  َ ََ اَرى   َّ  َتاَبۗ �ْ�َُهوُد قَيَْمِت �َّ

ََِن َ  َقْعلَُمونَ  َّ ََ لَِك قَاَل � ََ قَْولِِهْمۚ  َك َما َ�َُو� �ِيهِ فَالّلذُه َ�ُْ�ُم ََيَْنُهْم ََوَْم �قْصَِياَمةِ �ِي ِمثْ
َوَقالُو� ▬" أهل الكتابفتحسب أن وعد اجلنة واهلداية والغفران هو فقط لـ " .[البقرة]♂ ١َ�َْتلُِفونَ 
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اَرى  َ�ْهَتُدو� َّ ْو ََ
َ
األماين ما هي إال ظنون وأوهام وأكاذيب،  وكل هذه .[البقرة] ♂١ ُكوَُو� ُهوًد� َ

ون حجة، وال يقدمون عمًال وهكذا شعور العبيد الصغار، فهم ال يستندون عىل دليل، وال يقيم

 صاحلًا!

ضع فهم يقرؤ د، وموا ءة فيها شك وظنون.. وال يعنيهم فهم املرا ون قراءة حروف ال معنى، قرا

؛ ليخدعوا  كون األمية بالكتاب رغم تالوته!اآليات، فت وقد افرتوا يف دين اهللا، وكذبوا ونافقوا

بافرتائهم الناس، ثم هم بعد هذا االفرتاء يغرتون به ويعجبون له، ويصدقون دجلهم وضاللتهم.. 

!  فضلوا وأضلوا

ثم تصف اآليات مجاعة اليهود التي ارتكبت أفحش جريمة، وهي الكذب عىل اهللا.. وكتابة كالم 

أو جعلوا مع كتاب اهللا كتبًا من تأ�يفهم، وقالوا  -التوراة  -يف كتاب اهللا من عند أ�فسهم، ثم دسوه 

هي من عند اهللا أو من كتاب اهللا؛ ليرصفوا الناس عن احلق الذي أراده اهللا، من أجل ثمن قليل من 

لظاملني باسم كتاب مال أو منصب أو جاه أو ملك أو متاع.. ومحاية الفساد واملفسدين والطغاة وا

 آياته!اهللا و

 !العذاب" ثالث مرات يف آية واحدةوقد توعدها اهللا بـ "الويل و

فقد وصلوا إىل الدرك األسفل من الظلم والكفر.. فلام مل ُيمكنهم حتريف الكلم عن مواضعه من 

! دون احلاجة إىل جهد أوا إىل كتابة ما يشاءون بأ�دهيممرادهم، ومل جيدوا ما ُيقنعوا به الناس، جل

ة عىل اهللا، وكتابه! وعجبطل، وإقناع الناس بام ال ُيستساغاالتأويل الب ! ويظل املسلم يف ًا هلذه اجلرأ

من أجل دراهم  هلالج لجحرية وعجب.. كيف جترأ يد خلقها اهللا عىل تعمد وقصد الكذب عىل اهللا 

 معدودة؟!

ضل لفولكن العبيد ال ترعى جناب الكرماء.. واهللا أكرم األكرمني، ُيغرهيا العفو واإلحسان، وا

 !واإلكرام.. فتتجرأ أكثر وأكثر
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حتى وإن كانت عىل باطل  -والشعوب التي تظل متعلقة بالدين، وعاطفتها الدينية مازالت تنبض 

ال بد من خداعها باسم الدين، ولقد احرتف هيود هذه الصنعة؛ فويل هلا مما كتبت، وويل هلا مما  -

 كسبت.

ن  ثم.. تفتق ذهن هيود عن "تربير" من أعجب ما يكون هلذه اجلريمة العظيمة، ويكشف القرآ

ً أو  الكريم عن مكنونات هذه النفوس اهلابطة املنحرفة.. إهنا تعرتف باجلريمة، ولكنها خترتع تربيرا

ئم قالوا فيه: {خمرجًا هلا، فكافة ما يرتك } وهذا داخل ن متسنا النار إال أ�امًا معدودةلبه اليهود من جرا

اطلة التي يظنها هيود يف أ�فسهم.. والتعقيب القرآين عىل قوهلم ال يصف النار يف األماين الكاذبة الب

التي ال  -هلم هنا، بل يسأ�هم عن "العهد" و"الدليل" عىل قوهلم! فهذه اجلبلة الكثيفة السميكة 

فلو افرتضنا أن النار ستمسهم أ�امًا  !لن ترعوي من التخويف هبا.. وسبحان اهللا -ترهب النار 

 ؟!املراتفقط.. فهل سيتحملون هليبها وعذاهبا، وقد ُحيّرقون يف هذه األ�ام املعدودة آالف معدودة 

ولكن نفوس العبيد إحساسها بالغيب واليوم اآلخر يكاد يكون معدومًا، والصور احلسية ا�ادية.. 

 هي فقط ما ترهبهم.

هنم ليقولون عىل اهللا ما ال وُيعقب القرآن عىل هذا "التربير" أ�ه ال ُيوجد عهد مع اهللا بذلك، وإ

 يعلمون، ويتمنون عىل اهللا األ�اطيل واألكاذيب واألماين واألوهام..

، ومل يتب واآلثامأن من ارتكب املعايص  -وهو خطاب للجميع  -ثم ُيعقب القرآن التعقيب الثاين 

فرتك  -هللا الباطل متمنيًا عىل ا -منها، ومل يرجع، ومل ُينب إىل اهللا.. واعتقد أن اهللا "سيغفر له" 

ترتع يف قلبه، حتى أحاطت به، وأظلمت عليه، فلم يرتك منفذًا للنور، وال طريقًا  واآلثاماملعايص 

للعودة.. حتى حارصته مجيع املعايص من كل جانب، وأطبق عليه سجن الذنوب، ومل يتب.. معتقدًا 

اهللا وال باليوم اآلخر.. بل أو�ك ب هذا بمؤمنأهنا جمرد أ�ام معدودة يف النار وخيرج، فكال.. فليس 

 أصحاب النار هم فيها خالدون.
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أما الذين يؤمنون باهللا واليوم اآلخر.. فأو�ك الذين يعملون الصاحلات، ويتبون من قريب، 

ويأ�ون الطاعة وهم يف وجل وخشية من اهللا، ويقعون يف املعصية وهم يف ندم وإنابة وتوبة وعودة 

ال يتبجحون بالقول بالبقاء يف النار بضعة أ�ام.. إنام  وأو�كط هبم اخلطايا، إىل اهللا، وأو�ك ال حتي

 ُيسارعون يف اخلريات، ابتغاء وجه اهللا الكريم؛ وأو�ك أصحاب اجلنة هم فيها خالدون.

 وهكذا تشري اآليات إىل ثالث فرق من اليهود:

 .فئة حتّرف كالم اهللا من بعد ما عقلته.. أ�ًا كان نوع التحريف -

 فئة من اجلهالء التي تقرأ الكتاب حروفًا بال معنى.. وتتمنى أماين كاذبة. -

 فئة تزور كتاب اهللا؛ لتشرتي به متاع زائل. -

يف عجب: أفتطمعون  وهذه الفئات الثالثة ال طمع يف إيامهنا.. كام بدأت اآليات يف مطلعها تتساءل

 ؟!  أن يؤمنوا لكم

*** 

 ؟ىل تصديق األمنية الكاذبة، وُحترف كتاب اهللا وهي تعلمإولكن.. ما الذي يدفع النفس 

النفس اإلنسانية بحاجة دومًا إىل الشعور باالطمئنان والسكينة.. وال تستطيع العيش يف حالة من 

! النفس بحاجة إىل الشعور كذلك أهنا عىل فقدت توازهنا وقدرهتا عىل احلياةالقلق واخلوف، وإال 

 ني.. احلق املطلق، والصواب املب

وعندما تكون النفس يف حالة من الكسل والرتهل عن البحث عن احلق، وإبصار سبيل الرشد، 

فإهنا ُتعطل عمل العقل الذي يبحث يف التصورات واملفاهيم، وحيتاج إىل صرب وأ�اة، وإىل متحيص 

يقدر عليها  وأدلة، وإىل تدبر وفهم؛ حتى يصل إىل احلقيقة، وهو جهد ال يقدر عليه العبيد، وهداية ال

 .هلالج لجإال اهللا 
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دة تبحث يف احلق ليس عىل أساس حجيته ومصداقيته بل عىل حسب وبالتايل فالنفس املستعبَ 

هواها.. ثم تعتربه هو احلق املطلق، ثم تلغي عمل العقل يف فتح هذه القضية مرة ثانية، ثم تتجه إىل 

 خلق شعورها باالطمئنان والسكينة.

املطلق فيام هي عليه، وخلقها حلالة االطمئنان والسكينة.. حائط  ومن ثم.. يصبح اعتقادها احلق

صد ضد أي حماولة تغيري، أو مراجعة أو نقد.. وبالتايل حترتف "تأويل" و"حتريف" أي يشء يتعارض 

بأهنا عىل احلق املطلق، ورد أي حماولة لكرس االطمئنان.. حتى ولو كان اطمئنان عىل  ااعتقادهمع 

ر النفس ووسائل دفاعها، زلزل يدمر احلق ! ألن احلق باباطل لنسبة هلا زلزل عنيف حيطم أسوا

 املطلق، وينسف حالة االطمئنان الكاذبة.

ءة كتاب رهبا.. فإهنا تقرأه عىل هذه األمنية.. أمنية احلق املطلق،  ولذلك عندما تأيت هذه النفس لقرا

ها.. فهي حترص كل  -ها أو حترف -والطمأ�ينة، ومتر عىل كل آية، وهي تفرسها وتراها  لتوافق هوا

 ألماين!كتاهبا يف أمانيها، فال تعلم عنه إال هذه ا

ه ليس لتهتدي أو لرتاجع نفسها أو لتصحح مسارها.. إنام تقرأه ليؤكد الكتاب  وبالتايل فهي تقرأ

 عىل صحة أمانيها، وموقفها.. وتقرأ جمرد حروفه، ال حقيقة ومدلوالت معانيه ومقاصده.

تبقى حالة من "الشك" الداخيل لدهيا.. نعم هو ليس بالشك الكبري، الذي حيطم ومع ذلك 

.. لكنه الشك الذي قد يمثل يقظة الضمري نحو العودة إىل املزعوم االطمئنان، ويكرس احلق املطلق

 إليامن، أو االنحراف إىل اإلحلاد!ا

ة عىل اهللا، والعمد إىل حتريف كتابه.. ثم بعد ذل ك التزي بزي الصلحاء والعلامء، وأما مسأ�ة اجلرأ

فأحسب أن هذا من "زينة" الشيطان.. الذي يزين فعل هذه اجلريمة، ثم رفع اللوم واحلرج بعد 

ع داخيل بني اللوم عىل ارتكاب اجلريمة،  ؛ارتكاهبا حتى يموت الضمري هنائيًا، وال يكون هناك رصا

 وممارسة حياة الصلحاء.
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ءرض منه متاع الإن ارتكاب هذه اجلريمة يكون الغ ! ويدخل دنيا، وزينتها.. عملية بيع ورشا

الشيطان ليصنع حالة من "التربير" هلذه اجلريمة، وتضخيم مسوغاهتا يف النفس، حتى جيعلها قضية 

لن متسه النار ال مفر منها، ورضورة قاهرة جيب عىل اإلنسان ارتكاهبا، ثم هو بعد ذلك آمن العاقبة، و

 !إال أ�امًا معدودة

د يصور له أن حتريف وتزوير الكتاب هو رضورة من أجل حفظ الشعب، وإمخاد الفتنة، ومحاية وق

 الدولة، والقضاء عىل الفاسقني... إلخ.

مة، أو إلطعام األ�ناء،  ثم يسوغ له الكسب من وراء التزوير.. بأ�ه حلفظ ماء الوجه، والكرا

ء، أو خلدمة املعبد... إلخ.  والفقرا

ة.. ويصري تزوير الكتاب ِحرفة، ال يعود عنها، خوف املنصب، واجلاه، فينزل إىل هوة سحيق

ان الشعور باهللا، واليوم وخوف الفضيحة، وخوف الفقر. وال ينتهي "تربير" كل جريمة، مع فقد

 اآلخر!

*** 

 ويف األمة املسلمة:

 وجد فيها فئتني.. ومنع اهللا بفضله وكرمه الثالثة:

 م عن مواضعه، ومقاصده.: الفئة التي ُحتّرف الكلاألوىل

 : الفئة التي تقرأ القرآن حروفًا بال معنى، وتعيش يف األمنيات الكاذبة.الثانية

بحفظ كتابه  ▐أما الفئة التي تزور كتاب اهللا، وتقول هو من عند اهللا.. فقد تكفل اهللا 

ن زادًا والتزوير؛ ليظل مرجعًا لألمة إذا رغبت العودة؛ وليكو والتحريف من النقص والزيادة

 للبرشية كلها إذا فكرت يومًا يف اهلداية.
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وأحاديثه، بفعل  ☻ولقد وقع الدس والوضع واالختالق يف كالم رسول اهللا 

مهمة الدفاع عن السنة، ومتحيص  -.. وانربى هلذه املهمة والذين يف قلوهبم مرض اليهود واملنافقني

 املوضوع، فجزاهم اهللا خرياً عن األمة.علامء أجالء؛ لتمييز الصحيح من الضعيف من  -األحاديث 

هلم ِحرفة كام ّرف كالم اهللا عن مواضعه، ومقاصده.. فام أكثرهم، بل صارت وأما الفئة التي ُحت 

! ات البّينات إىل ما حيبه السلطان الباطل! وصارت ترصف آيات اهللا الواضحكانت ليهود من قبل

لشهوات، وأصبحت ترصف آيات املؤمنني وتلوي أعناق النصوص ليًا من أجل أصحاب ا�ال وا

يف الكافرين، وترصف آيات الكافرين يف املؤمنني، وتنزل األحكام يف غري موضعها، وصار لكل آية 

د منها، األمر الذي ال حيتاج إىل كبري كالم وجلاج  ت التأويالت التي ترصفها عن حقيقة املرا عرشا

 ت..بقدر ما حيتاج إىل الصدق يف اإلقبال عىل اآليا

ولكن أصحاب احلرفة ال يتعاطون مع الكتاب من أجل اهلداية والراشد.. بل من أجل خدمة 

، ومحاية القرارات.. وإسباغ الرشعية الدينية، واملسحة القدسية عىل كل فعل وجريمة الظامل السلطان

. ، وويل هلم مما كسبوا  ورسقة وظلم واستبداد؛ فويل هلم.. ويل هلم مما كتبوا

ء، وال يقرؤ كتابعن آخر.. هناك فئة من األميني، ال يعلمون وعىل جانب  ون اهللا إال أماين وأهوا

 ن حروفه ويضيعون حدوده ومقاصده!ويقرؤكتاب اهللا عن تدبر وتفكر، وعن علم وفهم.. بل 

! وصار ت والسيارات واملكاتب وغرف النوموصار األميون يضعون كتاب اهللا للتربك يف البيو

! وصار األميون جيتهدون يف ختم الرتاتيل اجلميلة للنغم ال للعملإىل أصوات األميون يستمعون 

مه وتدبره والعمل  به! الكتاب وحفظه دون اجلهد يف التزا

وصار من األميني من يفهم الكتاب فهًام حرفيًا سطحيًا، وصار من خيتلق للكتاب معاين كاذبة 

 وتأويالت باطلة.. 
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هلم، وأن آيات الوعيد يف غريهم، وأن وعد املغفرة حتًام هلم، ثم يظنون أن كل آيات النعيم هي 

ءة الكتاب  وإين هي  -! وفهم، ودون إيامن وعملدون تدبر  -وأهنم أولياء اهللا وأحباؤه.. ملجرد قرا

 هم إال يظنون. إال أماين، وإن

َاُِ َِِ�َْك ُمبَ : ﴿فاألمنية كاذبة، والظن خاطئ.. والطريق واضح َْ ََْز
َ
اَرٌك ِ�َّدَُّآو� َََاِِهِ كَِتاٌب �

َاِب  ْْ
َ
ولُو �ْ�

ُ
 .])29ص ([﴾ َوِ�ََتَاّكَآ َ

 عىل النقيض من بعضهام: -من نوع آخر  -وخرج يف األمة املسلمة فئتني 

وطا�ا نحن مسلمون ونقول:  }لن متسنا النار إال أ�امًا معدودة{: فئة قالت مثلام قال هيود: األوىل

! بل وسب الذات ة، حتى ولو كانت إهانة كتاب اهللان يرض مع اإليامن معصي"ال إ� إال اهللا" فل

حش -! اإل�ية  3Fوُسميت هذه اجلامعة "املُرجئة" -! فضًال عن غري ذلك من الفوا

)1(  

وأحدث هذا الفكر جرأة شديدة عىل حرمات اهللا، وتفّلت من العبادات والطاعات، وسفك 

.. ثم االطمئنان الشديد أهنم من واآلثامش واملوبقات الدماء وهنب األموال، وارتكاب الفواح

 ون إىل نعيم اجلنة!ثم خيرج -إن دخلوها !  -"أهل اجلنة" وإهنا لساعات معدودة يف النار 

عىل هذه  -والقرآن الكريم ينفي هذا الزعم الباطل، واألمنية الكاذبة.. بأن من ارتكب املعايص 

حش عىل أم -الصورة  نية أهنم مسلمني، ثم ال يتوبون منها، بل تسود قلوهبم من التي تتبجح بالفوا

كثرة املعايص، فال تعرف معروفًا، وال تنكر منكراً، وأحاطت هبم الذنوب حتى طمست أرواحهم، 

 أصحاب النار هم فيها خالدون. وأو�كومسخت نفوسهم.. فأو�ك قلوب مل تؤمن باهللا.. 

من يرتكب معصية أو كبرية، فهو كافر حالل الدم، : فهي الفئة التي اعتقدت أن الثانيةوأما 

اُب �َّارِ� ﴿واستدلت باآلية:  َْ ْص
َ
وَ� �َِك َ

ُ
يَئُتُه فَأ َِ ََ ْت َِهِ  َِ ا َُ

َ
ََ  َمْن َكَمَب َسّيَِئًة َوَ  �ِيَها ُهمْ  ََ

ونَ  ُ ِّ ا رج" فخرجت تقتل أهل اإل .])81( [البقرة ﴾ََ سالم، بحجة أهنم وُسميت هذه اجلامعة "اخلوا

                                                           
 .الفئة الباغيةبحث:  –إن شئت  –راجع  )1(

http://ommaty1401.blogspot.com/2017/07/blog-post.html
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! وأحدث هذا الفكر أزمات كربى يف تاريخ املسلمني قديًام، وحديثًا يف جتارب مرشكون" -كفار "

 حتررهم من االحتالل واالستبداد.

الكفر"، وأرى يف ذلك بعضًا  -واجته بعض العلامء إىل تأويل "السيئة" يف اآلية بأن معناها "الرشك 

معناها املطلوب، ومناسبتها يف التعقيب عىل من التكّلف يف التأويل.. واآلية عىل ظاهرها تعطي 

 "نفوس هيود" وأمانيهم الباطلة..

نية معجزة.. إهنا تصور اإلنسان وهو واقف عىل هذه األرض،  واآلية ترشح بعدًا نفسيًا ببالغة قرآ

فإن هو ارتكب معصية فإهنا حتيط به، وحتجب عنه اهلداية، وتنكت يف قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب 

أن يفعل ما يشاء من  -كام اعتقد هيود  -اعتقد  اهللا لتوبته وتاب عليه.. أما إن رجع.. فرحوأ�اب و

ثام، وحتيط به ه املعايص، وُتكبله اآل! فكال.. فهذا اإلنسان ستظل حتارصةاملعايص، وهو ضامن اجلن

حش.. فإذا بنا أمام إنسان مطموس القلب والبصرية، والروح والفكر..  ال قيود وأغالل الفوا

يستطيع االنطالق إىل سبيل الرشد، فقد سقط يف مستنقع الفواحش منكبًا عىل وجهه، متمرغًا يف 

وحل املعايص.. ُختم عىل قلبه، وعىل برصه، وكل روحه غشاوة.. إحاطة تامة وحارص كيل 

سجن  بالذنوب، ثم هو معترباً كل ذلك "كسبًا" والسيئات مغنًام، يلوذ إىل مواطنها؛ فيبقى حمبوسًا يف

 اخلطايا.. ثم مات عىل ذلك ومل يتب.. فأو�ك أصحاب النار هم فيها خالدون. 

ُتْعَرُض اْلِفَتُن َعَىل اْلُقُلوِب َكاْحلَِصِري ُعوًدا ُعوًدا، َفَأيُّ َقْلٍب والوصف النبوي ملثل هذه احلالة يقول: "

َهبَا ُنِكَت فِيِه ُنْكَتٌة َسْوَداُء، َوَأيُّ َقْلٍب َأ�ْ  َكَرَها ُنِكَت فِيِه ُنْكَتٌة َبيَْضاُء، َحتَّى َتِصَري َعَىل َقْلَبْنيِ َعَىل َأ�ْيََض ُأْرشِ

ا َكاْلُكوِز ُجمَ  َامَواُت َواألَْرُض َواآلَخُر َأْسَوُد ُمْرَباد� ُه فِْتنٌَة َما َداَمِت السَّ َفا، َفَال َتُرضُّ ًيا، َال َيْعِرُف ِمْثِل الصَّ خِّ

هُ َمْعُروًفا، َوَال ُينْ  َب ِمْن َهَوا ، إِالَّ َما ُأْرشِ  .]147[صحيح مسلم / . " ِكُر ُمنَْكًرا

 ، َقْلُبهُ  ُصِقَل  َواْسَتْغَفرَ  َوَنَزعَ  َتاَب  َفِإنْ  ، َسْوَداءُ  ُنْكَتةٌ  َقْلبِهِ  ِيف  ُنِكَتْت  َذْنًبا َأْذَنَب  إَِذا اْلَعْبدَ  إِنَّ " ويقول:

انُ  َفَذلَِك  ، َبهُ َقلْ  َتْعُلوَ  َحتَّى َزاَدْت  َعادَ  َوإِنْ  َ  َذَكرَ  الَِّذي الرَّ نِ  ِيف  - َتَعاَىل  - ا�َّ  َعَىل  َرانَ  َبْل  {َكالَّ :  اْلُقْرآ

 .]3334[جامع الرتمذي /  " } َيْكِسُبونَ  َكاُنوا  َما ُقُلوِهبِمْ 
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الرمحن  الذي خيشىوأما اجلنة فهذا طريقها: ( األواب إىل اهللا، احلفيظ عىل عهد اهللا ودينه، 

َ ََعِيٍد ▬: نيب إىل اهللا ) وهؤالء هم املتقونالقلب املصاحب غيب، بال ْْ ّنُة لِلُْمّتصَِ� َ� ِْقَِفِت �ْ�َ
ُ
َوَ

فِيٍظ  ٣ َُ ّو�ٍب 
َ
َ ِّ
ُُ نِيٍب  ٣َهذ َا� َما ُِوَعُدوَن قِ ََ ََِصلٍْب م  يِْب وََجا َِ َ �لآّْ�َذ َن َِاقْ َِ ََ  ♂٣ّمْن 

 .[سورة ق]

 م وجهه إىل اهللا وهو حمسن.. ففي عذاب النار قال:طريق: الذي ُيسل

اُب �َّارِ� ﴿ َْ ْص
َ
وَ� �َِك َ

ُ
يَئُتُه فَأ َِ ََ ْت َِهِ  َِ ا َُ

َ
ََ  َمْن َكَمَب َسّيَِئًة َوَ ونَ  �ِيَها ُهمْ  ََ ُ ِّ ا ََ ﴾ 

ْجُآُِ ▬ويف الوعد باجلنة قال: 
َ
ْسلََم وَْجَهُه لِّلذهِ َوُهَو ُ�ِْمٌن فَلَُه َ

َ
ََ  َمْن َ وٌْف  ََ ََ ِّهِ َوَ   ِعنَد َرَ

 [البقرة]. ♂١َعلَيِْهْم َوَ  ُهْم َ�َْزَُوَن 

هللا اعتقادًا، واإلحسان عمًال هو الذي حيقق الوحدة  -أي كيان اإلنسان كله  -وإسالم الوجه 

اإلنسانية، والتناسق النفيس املطلوب، فهو هيدف إىل توحيد: الشعور والسلوك، والعقيدة والعمل، 

يامن القلبي واإلحسان العميل، ومن هنا تتشكل الشخصية السوية أوالً، والشخصية الربانية ثانيًا واإل

عندما يكون اإلسالم لوجه اهللا الكريم؛ فتنجو النفس بذلك من التمزق والتشتت والتناقض 

 واالنحراف والتيه.

ام القضائية.. ومنهج واملنهج القرآين: يتنوع بني منهج "اإلدانة واحلكم" وهذا اخلاص باألحك

"التحليل والتشخيص والعالج" وهو املعني برتبية اإلنسان، وهدايته، وبيان ما خيتلج يف صدره من 

 أفكار، وأمراض، وُيقدم العالج، وهذا هو اجلانب األ�رز يف سور القرآن الكريم.. 

ء األحكام، أن نعرف أوًال هل اآليات تتحدث عن منهج احلكم، أم منهج  وجيب قبل إجرا

عىل اإلنسان من داخله، ويستخدم  "الرقابة الذاتية"ألن منهج العالج دومًا حياول صناعة  ؟العالج

 آيات الوعيد.. 

 -ولو كان صاحبه يعتقد فيه نظريًا  حتى -دم اإليامن احلقيقي باليوم اآلخر وأحيانًا يتحدث عن ع

طبه هو حتديدًا، وُيعلِمه ما بنفسه؛ وعن "الكفر النفيس" والداخيل.. ويتوعد صاحبه بالنار، وخيا
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ولذلك نرتكب خطئًا عندما نحاول "تأويل" اآليات ورصفها عن معانيها بحجة "الرد عىل أهل 

البدع" وهذا غري صحيح.. بل جيب بقاء اآليات عىل وعيدها كام هي، ألن اهللا جعل العالج هكذا، 

 آن الكريم.واملعنى مقصود عىل صورته املذكورة؛ وذلك من إعجاز القر
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  خامس عشر: نقض امليثاق، والتناقض 

 تعاىل: قال

َماًَا َوَِي �قُْصْآَ�  ▬ ُْ َِْن ِِ َ ِّ ََ َ  َ�ْعُبُدوَن ِِّ  �لّلذَه َوَِالَْو� �ِِي َ ْْ ِِ ِِ ْاََا ِميَثاَق ََ ََ
َ
َّ  نَْ َ َو�ْ�ََتا

ْمنً  ُُ َتُم َو�لَْمَماكِِ� َوقُولُو� لِلّناِس 
َ
نُ�ْم َوَ ُُّم ََِوّ�ُْتْم ِِّ  قَلِيً� ِمّ َ�ًَ َوَُِو� �لّزَ�ًَ  ّّ �ِيُمو� �ل

َ
ا َوَ

ْعآُِضوَن  ُُّم  ٨م  ن دََِارُِ�ْم  َُفَمُ�م ِمّ
َ
ْآُِجوَن َ َُ ْم َوَ   ُْ ََ ْاََا ِميَثاَقُ�ْم َ  سَْمِفُكوَن دَِما ََ

َ
نَْ َ
َهدُ  َْ َ َُتْم س

َ
قَْآْرُ�ْم َوَ

َ
ن دََِارِهِْم  ٨وَن َ نُ�م ِمّ ْآُِجوَن فَآِ�ًصا ِمّ

َُ َُفَمُ�ْم َو
َ
َُتْم َهذ ُؤَ َِ َ�ْصُتلُوَن َ

َ
ُُّم َ

آَ  َْ َساَرى  ُ�َفاُدوُهْم َوُهَو ُ�َّآٌم َعلَيُْ�ْم ِِ
ُ
ُِوُ�ْم َ

ْ
ثِْم َو�قُْعْدَو�ِن نن َََ يِْهم َِاْ�ِ

 �ُجُهْم ۚ َ�َظاَهُآوَن َعلَ
َ�ُتْؤِمُنوَن 

َ
ْزٌي ِ� ََِبْعِض �قِْكَتاِب َوَِْ�ُفُآوَن ََِبْعٍضۚ  �َ َ َِ َُ َ� لَِك ِمنُ�ْم ِِّ   َُ َمن َقْفَع َما َجَز�

�َْياۖ   ّ َياًِ � ٍَ َ�ّما َ�ْعَملُوَن  �ْ�َ افِ َِ ِ ِدّ �قَْعَا�ِبۗ  َوَما �لّلذُه َ
َِ وَن َِِ�  ََ وقَذ �َِك  ٨َوَ�وَْم �قْصَِياَمةِ ََُآد 

ُ
َ

 ِ َّ َآًِۖ � َِ �َْيا َِاْ�  ّ َياًَ � ُو� �ْ�َ َ ََ ِْ وَن  ََن �  [البقرة] ♂٨فََ� ُ�َّفُف َ�نُْهُم �قَْعَا�ُب َوَ  ُهْم َُنَ�ُ

طاعتهم، وال ترضه معصيتهم، ومن  ▐.. غني عن كل العاملني، ال تنفعه هلالج لجاهللا 

مته و مكانته، فيعقد املوىل عز وجل مجيل كرمه عز وجل أن خياطب اإلنسان بلغة ُتشعره بأمهيته وكرا

"امليثاق والعهد" مع اإلنسان.. وهو خالق اإلنسان، والكون كله من حوله، ال ُيعجزه يشء، صاحب 

، ▐اإلرادة والقدرة واملشيئة املطلقة.. وال خيرج يف هذا الكون كله يشء عىل غري إرادته 

ه وخيترب إيامنه.. ومع هذه اإلرادة يمنح اإلنسان شيئًا من "اإلرادة واالختيار"؛ ليبتلي هلالج لجولكنه 

يعقد معه العهد وامليثاق، وهو لفالح اإلنسان، وصالحه، وهدايته، ورشاده، ثم هو بعد كل ذلك.. 

مة واإلرادة وأخذ امليثاق عىل اإلنسان؛ ُجيزيه اجلنة  بعد اخللق والرزق واهلداية والرشاد ومنح الكرا

 إذا صدق ومل ينقض عهده مع اهللا..

ئيل، وما أخذه اهللا عليهم يف كتاهبم من  ويف هذه ن الكريم عن بني إرسا اآليات يتحدث القرآ

 امليثاق، وقسمت اآليات هذا امليثاق عىل جزئني:

 : ما جيب االمتناع عنه.الثاين: ما جيب عمله. األول
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 أما ما جيب عمله:

 ) عبادة اهللا وحده {ال تعبدون إال اهللا}.1(

لدين.2(  ) اإلحسان إىل الوا

 ) اإلحسان لذوي القربى واليتامى واملساكني.3(

 ) القول احلسن، واإلصالح بني الناس {قولوا للناس حسنى}.4(

 ) إقامة الصالة.5(

 ) إيتاء الزكاة.6(

 وأما ما جيب االمتناع عنه:

 ) ال يقتل بعضكم بعضًا.1(

 ) ال ُخيرج بعضكم بعضًا من دياره.2(

، ومانع للرش، يعرضه القرآن املعجز العجيب يف آيتني؛ من وسبحان اهللا.. إنه مليثاق جامع للخري

 أخذ هبام نجى وفلح وكانت له سعادة الدنيا واآلخرة.

د والعهود الواجب االلتزام هبا، وا�ادة التمهيدية األوىل  ونجد يف اجلزء األول من امليثاق: املوا

وهي: "عبادة اهللا وحده ال رشيك له" ال التي هي جزأ ال يتجزأ من امليثاق وال يقوم امليثاق إال هبا.. 

تعبدون إال اهللا.. هكذا يف نفي واستثناء جامع للحرص الكيل للقضية، ال تعبدون مع اهللا ا�ال وال 

اجلاه وال السلطان وال متاع الدنيا، ال تعبدون مع اهللا األوثان واألوهام واألماين الباطلة، ال تعبدون 

للعبادة والتوجه واإلرادة هللا وحده ال رشيك له، وطلب الرىض  مع اهللا األحبار والكهنة.. حرص

 واهلداية والرشاد منه وحده..

د فرعًا عىل أصل هو  .. فخص امليثاق بعض البنود، وتفضل عليها "عبادة اهللا"ثم تأيت بقية املوا

لدين، والرب هبام، وخفض اجلناح هل ام؛ حتى بالتفصيل والتقديم ألمهيتها ومنها: اإلحسان إىل الوا
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يشيع الود، وتتقوى العالقات، وتبقى أوارص املحبة، واحرتام األرسة والعائلة، وخروج أجيال 

أصحاب أخالق رفيعة حسنة، ترى القدوة وحسن املعاملة.. وفيها الوفاء واالمتنان لعناية ورعاية 

لدين عملية متصلة فاألب حيسن إىل والديه لدين أل�نائهام، فاإلحسان إىل الوا ، واأل�ناء ُحيسنون الوا

إىل والدهيم.. ويروهنم قدوة حسنة هلم؛ فيبقى حسن املعاملة مسأ�ة متصلة يف األجيال ال تنقطع.. 

ومعه تتقوى عالقات ذوي القربى والدم والنسب؛ فتشيع بيئة من الود وصالح ذات البني، وهذه 

 .البيئة الطيبة تقلل من الشحناء والبغضاء واحلسد واحلقد يف النفوس.

والنفوس التي تتعرض للقهر واالستبداد طويًال، تتهتك شبكة عالقاهتا االجتامعية، وتتقطع 

األوارص بينها، وتتضخم الذات وتتورم، وتنشأ الفردية، ويتفسخ املجتمع، وهذا التوجيه هو إلعادة 

 بناء املجتمع عىل أسس من اإلحسان..

الدم والنسب فحسب، بل هو للجميع.. وهذا اإلحسان هو أدب عام، ليس مقصورًا عىل روابط 

خاصة اليتامى واملساكني.. تلك الفئات املحرومة، اإلحسان إليها واجب، فليس اإلحسان لذوي 

اهليئات واأل�ساب واألموال، فليس هذا بإحسان إنام متلق، وانبهار.. إنام اإلحسان يبدأ باملساكني 

.. أن نحافظ عن هذه الفئة، فتكون بمنزلة األ�ناء.. واملحرومني، وهذا لفتة مهمة ُينبهنا إليها القرآن

 حتى ال َتفسد، ويفسد هبا غريهم.. فيشيع الفساد يف األمة كلها.

هكذا هبذا اإلطالق.. لكل  }قولوا للناس حسنى{ثم بعد كل ذلك يأيت التوجيه الرقيق احلنون: 

األرواح، وُيسكن   القلوب، وهيذبسن، وهو أدب جم، وخلق رفيع.. يأرسالناس، القول احل

َْ : ﴿تعاىل النفوس.. حتى ال ينزغ الشيطان بينهم، وال ُيوقع بينهم العداوة والبغضاء.. قال  َوُق
ِٰ  َقُصولُو� قِعَِبادِي َ  �ّق َمُنۚ  َِ ُْ

َ
انَ  ِِنّ  َ ََ يْ َّ غُ  �ل َ َْ انَ  ِِنّ  ََيَْنُهمْۚ  َق ََ يْ َّ َِْمانِ  َ�نَ  �ل ﴾ ُمبِيًنا َعُدّو� لِْ�ِ

 .])53( ء[اإلرسا 
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وهكذا بعد االنتهاء من "جانب املعامالت والسلوك".. يأيت جانب العبادات، وهو إقامة الصالة.. 

ودوام االتصال باهللا، وذكره، ودعاءه، بإخالص ال رياء فيه، وبتجرد ال رشك فيه.. إقامتها عىل 

 س ومراسم.الوجه الذي حيبه اهللا ويرضاه، وإمتامها وأدائها روحًا وجسدًا، ال جمرد طقو

ً للقلوب، ومغفرة للذنوب، وأمانًا للمجتمع، ورمحة  وإيتاء الزكاة.. تزكية للنفوس، وطهرا

للجميع، وقدرة عىل التخلص من متاع الدنيا، والتحرر من حب ا�ال، وحب طاعة اهللا، وابتغاء 

 مرضاته.

 وسبحان اهللا.. اآلية جامعة للخري كله.

ما جيب االمتناع عنه، وهذا االمتناع هو ضامنة بقاء اخلري املذكور ونجد يف اجلزء الثاين من امليثاق: 

 يف اجلزء األول من امليثاق.. وي كأن اجلزء الثاين هو املحاذير والتنبيهات التي متنع نقض امليثاق.

} وهو بلغة القرآن: {ال تسفكون دمائكمأال يقتل بعضهم بعضًا، و :هي وأول مادة يف اجلزء الثاين

فال تقوم األمم إال بشعورها أهنا جسد واحد، حيرتم بعضه  -مة واحدة، وجسد واحد خياطبهم كأ

والتقاتل الذي يقع بني أمة واحدة هو غالبًا قتال  -بعضا، وحيفظ بعضه بعضًا، وُيقوي بعضه بعضًا 

ع عىل حطام الدنيا وزينتهامن أجل "املُلك ئيل بعد خالفته" ورصا م ! األمر الذي كان فتنة لبني إرسا

فرقوا شيعًا ومجاعات، يف األرض بعد هالك فرعون، وانفتحت هلم الدنيا، حتى صارت مههم.. فت

 وليس ذلك فحسب.. حيارب بعضها بعضًا،

بل تشديدًا يف العهد: "أال ُخيرج بعضهم بعضًا من دياره وأرضه" حتى إن وقع قاتل.. ال يفجروا 

لرش، والقتال، وأن تبقى بيهم أوارص من املحبة فيه، وال خيربون بيوت إخواهنم، وأن حيسموا مادة ا

تدفعهم لعدم إخراج إخواهنم، وترشيدهم، وإهانتهم..أو التعرض ملن ال يقاتل  -ولو قليًال  -

إىل تدمري املجتمع  واحلسد" البغضاء"كالنساء واألطفال والشيوخ ومن يف حكمهم، فال تدفعهم 

فهي أهم  -دنى صورها بعدم التهجري واستباحة اجلميع ولو يف أ –كله، ولتبق العالقة احلسنة بينهم 

 من امللك ومن متاع الدنيا.
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 وسبحان اهللا.. اآلية مانعة للرش كله.

ئيل عىل هذا امليثاق؟  فامذا كان جواب بني إرسا

وأعرضت..  -إال قليًال  -يف اجلزء األول من امليثاق: الذي فيه اخلري، وما جيب عمله؛ تولت 

يصف هذه احلالة النفسية وموقفها من الوفاء بامليثاق بـ "التويل واإلعراض" فـ والقرآن الكريم 

"التويل" : حالة من االرتداد، عكس طريق امليثاق.. كأهنا سلكت االجتاه املعاكس لطريق امليثاق، 

مه.. فهي مل تتول  وليس ذلك فحسب بل و"اإلعراض": عن اهلدى، والتنكر له، وعدم طلبه والتزا

بل هو قصد اإلعراض، واستكبار القلوب عن  ،أمر عليها، أو النخداعها، أو لنسياهنا.. كالاللتباس 

 لنفسية يف كلمتني!قبول الطاعة، والقرآن الكريم يصف هذه احلالة ا

وهذا اجلزء كان يتضمن بذل اجلهد، والقيام بالعمل، والنهوض بالتكاليف.. فسكت السياق عن 

ر والشهادة" و  مىض إىل بيان موقفهم مبارشة وهو: "التويل واإلعراض".قوهلم بـ "اإلقرا

ويف اجلزء الثاين من امليثاق: الذي فيه ما جيب االمتناع عنه، وهو أمر ليس فيه جهد أو عمل مبذول 

أهنم "أقروا وشهدوا عىل  فقط االمتناع عن الرش، فبّني السياق -بل "جهاد النفس واستقامتها"  -

واالمتناع عن الرش حيتاج إىل توفيق من  ربام! أو أل�ه ليس فيه بذل مال. االً لألمر! استسهأ�فسهم"

وإىل مقاومة نفسية وروحية ضد االستجابة إىل داعي الرش.. والغفلة عن ذلك  -مثل كل يشء  -اهللا 

 ُتوقع اإلنسان يف الرشور.

ئيل يف هذا اجلزء من امليثاق:  وُيفّصل السياق هنا ما فعله بنو إرسا

 .عضهم بعضاً ) قتل ب1(

 من دياره. ) إخراج بعضهم بعضاً 2(

.  وهذا عكس ما يقول به امليثاق.. ولكن ليس ذلك فحسب، بل فجروا.. وانحرفوا
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) تظاهروا بأعدائهم عىل إخواهنم يف الدين تظاهراً فيه األ�م والعدوان، فَتقوى كل فريق 3(

س غًال وهذا مما ُيوقع يف النفوعىل بعضهم البعض؛ حتى هيزم أخاه،  -أهل األوثان  -باألعداء 

 ! وبغضًا ال يمحوه إال الدم

وهي: طريقة تعاملهم مع الكتاب،  -بعد نقض امليثاق  -) ثم تشري اآليات إىل حالة أخرى 4(

ئيل وى يف اتباعه.. فقد التزموا أن يواهل زموا ومل يلت -كام يقول الكتاب  -فدوا األرسى من بني إرسا

} والتفصيل يارهم! ويعقب القرآن إمجاالً: {وهو ُحمرم عليكم إخراجهمإخراج بعضهم بعضًا من د

نكم.. هو: حمرم عليكم قتل بعضكم بعضاً  ، وحمرم عليكم التظاهر والتقوي بالعدو عىل إخوا

اإلخراج من الديار ال بد وأن يقع فيه القتل، والتظاهر باألعداء.. فسكت السياق عنه إمجاالً؛ ليشري و

 ى اخلطورة، وهي:إىل قضية يف منته

ء، واألمزجة، واملصالح الدنيوية، والفهم احلريف  مسأل إقامة ما يف الكتاب حسب األهوا

 للنصوص بصورة خمتزلة، وجمزئة، ومتناقضة..

ئيل  -فهم التزموا بفك األرسى  ودفع الفدية هلم، ومل يسأ�وا أ�فسهم  -من إخواهنم من بني إرسا

 ؟!ا هم أ�فسهمعهم يف األرس.. أ�يسووما الذي أوق

أ�يس هو "ُحمرم عليهم" قتال بعضهم البعض، وإخراج بعضهم البعض؟ أ�يس هذا هو األصل 

فرون بذلك، ويؤمنون بفداء فام هلم يك -الذي يمنع وقوع أرسى  -الذي جيب االلتزام به ابتداء 

 ؟!األرسى

حيث دار.. بل وهذا الترصف يكشف عن عدم اإليامن بالكتاب واالستسالم له، والدوران معه 

ء بالدين، وتطويع الكتاب �ا يريدون، كام هي أحوال النفوس  يكشف عن اهلوى يف اتباعه، واستهزا

 امللتوية.. وما اهللا عنها بغافل.
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ء شتى، فقد يقتلون بعضهم بعضا، من أجل مال أو ُملك أو حتالفات  وطريق اهللا واحد.. واألهوا

هم وق السالح والديونالعداء لينشط سحالة  كاءإلزمع العدو أو  كام يقول  -! وقد يفدون أرسا

 هنا ملتزمة بكتاهبا!من أجل محية عصبية، أو شعورًا باالستعالء، أو لتخدير النفوس أ -الكتاب 

وهو قتل بعضهم بعضا  -فينشأ من هذا اهلوى "حالة التناقض" بني نقض األصل الذي يمنع الرش 

هو من أسباب وآثار نقض األصل؛ ولو أهنم أرادوا االلتزام الذي  -فداء األرسى  -والتزام الفرع  -

بالكتاب حقًا.. كان عليهم عدم نقض األصل، وهذا التقسيم للكتاب، وتدمري منظومة عمله، 

النظرة الكلية عن وجتزئة أحكامه، والتعامل احلريف مع النص منفصًال عن روحه، وسياقه، و

ئم رغم كل هذه اجل -د عن سبيل اهللا، واالطمئنان للكتاب.. هو ما ُينشأ حالة التناقض، والص  -را

ط املستقيم  !أهنم عىل الرصا

ء من يفعل ذلك منكم تأكيدًا عىل هول األمر،  ؟}وتطرح عليهم اآليات السؤال: {فام جزا

وفداحته، وخطورته.. وترك النفس تتطلع للجواب، وهو: العذاب يف الدنيا واآلخرة.. أما يف الدنيا: 

ء وفاقا عىل نقض امليثاق فهو اخلزي  والذلة واهلوان واملهانة والصغار والشتات والفرقة والعار؛ جزا

متهم، وجزاء عىل طريقة تعاملهم مع الكتاب حسب  الذي كان فيه خريهم وعزهم ورشفهم وكرا

 اهلوى واملصالح الدنيوية. وأما يف اآلخرة: فهو أشد العذاب.

فوسهم، وال عن طريقتهم املنحرفة يف التزام يف ن عامليس بغافل عنهم، وال  ▐واهللا 

ئمهم.. واهللا عىل كل يشء شهيد.  كتاهبم، وال عن جرا

بالعدو.. حيطم واحة اخلري، وجنة الفالح املذكورة يف  القتل واإلخراج من الديار واالستقواءوهذا 

حسنًا راقيًا طيبًا، بل  اجلزء األول من امليثاق، فلن جتد معنى لـ "{ال تعبدون إال اهللا} ولن جتد جمتمعاً 

�راً، وال للزكاة طريقًا.. بل ل يمأل الصدور.. ولن جتد للصالة أودماء وحقد وغ وثاراتعداوات 

 والبغضاء. بالعداوةالنفوس ناشزة متنافرة 
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ثم يأيت التعقيب القرآين عىل هذا اجلرم بنقض امليثاق الذي كان فيه نفعهم، والذي كان مانعًا  هلم 

يأيت التعقيب لبيان "السبب" الرئيس هلذه اجلريمة.. إنه "الدنيا" ومتاعها،  -بإذن اهللا  -عن الرض 

ئيل فحّرفوا الكتاب من  ؛وتفضيلها عىل اآلخرة، وهكذا كانت الدنيا واملُلك وا�ال مهلكة بني إرسا

قليال، قبل من أجل دراهم معدودة.. واليوم يسفكون دمائهم من أجل نفس الدراهم.. فليتمتعوا هبا 

 فغدًا ال ُخيفف عنهم العذاب يومًا، وال هم ُينرصون.

رَْسلَْنا َِِ�ِْهْم  ▬ويف نقض امليثاق أ�ضًا جاءت آية سورة ا�ائدة: 
َ
ََ َوَ �ِِي َ ْْ ِِ ِِ ْاََا ِميَثاَق ََ ََ

َ
قََصْد َ

َُفُمُهْم َفآِ�ًصا َكاّ 
َ
ََُهْم رَُسوٌل ََِما َ  َ�ْهَوى  َ ّ   ٧َُو� َوفَآِ�ًصا َقْصُتلُوَن رُُسً�ۖ  ُ�َّما َجا

َ
ِمُبو� � َُ َو
 ِّ نُْهْمۚ  َو�لّلذُه ََ ٌْ ِمّ و� َكثِ ُُّم َ�ُمو� َوَصم  ُُّم َِاَب �لّلذُه َعلَيِْهْم  و�  ٌْ ََِما َُِ�وَن فِتَْنٌة َ�َعُمو� َوَصم 

  ♂ ٧َقْعَملُوَن 

ية" ومن خيالفها يكون مصريه التكذيب فكان ميزان االستجابة لدهيم هو "اهلوى" و"املصلحة الذات

، ثم بعد اتباع اهلوى، وتكذيب الرسل وقتلهم حيسبون أ�فسهم هلالج لجوالقتل، ولو كانوا رسل اهللا 

فأصاهبم العمى عن رؤية احلق، والصمم عن االستامع لدعوته، ومن رمحة  –بل ويف إيامن  –يف مأمن 

الفرصة، فيتخذوهنا هزوا.. فيغرقوا يف  اهللا يتوب عليهم، ويصفح عنهم.. ويعطيهم الفرصة تلو

 غيهم وعدواهنم، واهللا بصري بام يعملون. 

*** 

 ولكن.. ما الذي جيعل النفس تنقض عهدها وميثاقها، وتؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض؟

مة" وإيامهنا بـ "الرقابة الذاتية" عىل  حتى تلتزم النفس بعهد أو ميثاق.. ال بد هلا من الشعور بـ "الكرا

متها،  ءات من أجل نقض العهد.. ال تعبأ هبا واعتربت كرا نفسها، بحيث إن تعرضت إلغرا

 وصدقها، ووفاءها أغىل من أي قيمة مادية..

مة.. وتنشأ يف حالة من القهر والذل والعبودية، وال تعرف  وعندما تفقد النفس الشعور بالكرا

التهديد والوعيد فوق رأسها، فإهنا ال رقابة سوى عيون الفرعون، ورجاله.. وال تلتزم بيشء إال و
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ثيقًا لي ثيق بيشء من س فيها رقابة خارجية قاهرة عليهاتعرف عهودًا وموا ! وتتعاطى مع العهود واملوا

فق وتقر وتشهد عىل ما فيها، وقبل أن جيف احلرب املكتوب به ال عهد، فإهنا االستخفاف، فهي توا

 !تنقضه أل�فه املغريات

ء ال تنقض اوهذه احلالة من اال ! كأهنا تسخر أو تعاقب من لعهد فقط، بل تفجر يف تنفيذ عكسهلتوا

مة فعقد معها عهدًا أو ميثاقًا.. ليس فيه سلطان مادي قاهر عليها.احرت  مها وجعل هلا كرا

" فهي تنقض امليثاق باسم الربمجاتية -وهو شدة اإليامن بمبدأ املصلحة أو "النفعية  :أمر آخر

اية، وتصغر يف نظرها رؤية املصلحة يف الوفاء بامليثاق مع اهللا، فتثق فيام عند الناس، املصلحة أو الوق

 وال تثق فيام عند اهللا.

ًا ناشئًا عن يوأما اإليامن ببعض الكتاب والكفر ببعض.. فهو ألن اإليامن بالكتاب ليس إيامنًا حقيق

دى، واتباع الرشد.. بل هو إيامن استسالم وخوف ورجاء ملُنزل الكتاب، وليس إيامنًا فيه طلب اهل

ها وا باهلوى ال بالكتاب، فتؤمن ببعضه حسب هواها، كام أهنا أ�ضًا تنفذ هذا اإليامن حسب ه

وبالطريقة التي حتقق هبا مصالح دنيوية آنية، وتكفر ببعضه عندما يتعارض مع رغباهتا، وما كفرت به 

 اليوم، قد تؤمن به غدًا إن وجدت فيه مصلحة..

ألهنا ختاف هتمة الكفر.. فإهنا ال تقول إهنا كفرت ببعض، وآمنت ببعض، بل إهنا خترتع  والنفس

ط املستقيم، والفهم القويم للكتاب،  -ومن حوهلا  -"احليل" الالزمة إلقناع نفسها  أهنا عىل الرصا

ويًال ويقوم هبذه املهمة "رجال الدين" املحرتفون حتريف الكلم عن مواضعه، ومقاصده.. وتأويله تأ

ء النفس.  يتناسب مع أهوا

ولكن هذه احلالة ال بد وأن ينشأ داخلها التناقض واالضطراب، ونبذ الكتاب كله يف النهاية.. كام 

َُ ▬جاء يف آيات سورة النساء وصفًا �ا انتهى إليه حاهلم، واجتامع األمراض عليهم:  ْه
َ
لَُك َ
َ
ََْمَ

َل َعلَيِْهْم كَِتاًَ  ِّ ََ ن ُ�
َ
َن �لّمَماَِۚ �قِْكَتاِب َ رََِا �للّذَه  ا ِمّ

َ
َ�َ ِمن َ� لَِك َ�َصالُو� َ ْْ

َ
لُو� ُموَ�  َ

َ
َ�َصْد َسَ

اِعَصُة َُِظلِْمِهْمۚ  ّّ َا�ُْهُم �ل ََ
َ
ََ ِمن َ�ْعِد َما َجْهَآًً فَأ َُاو� �قْعِْج َّ َيَِّناُت َ�َعَفْوََا َعن  ُُّم �

ْْ ََ�ُْهُم � َجا
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بِيًنا  َوََِيَْنا ُموَ�   َ� لَِكۚ  اًَا م  ََ َاَب ُسّجًد�  ١ُسلْ ْْ لُو� � َُ وَر َِِميَثاقِِهْم َوقُلَْنا لَُهُم �ْد  َ َوَرَ�ْعَنا فَوَْ�ُهُم �ق
يَثاقًا َغلِيًظا  ْاََا ِمنُْهم ِمّ ََ

َ
يَثاَ�ُهْم َوُ�ْفآِهِم  ١َوقُلَْنا لَُهْم َ  َ�ْعُدو� ِ� �لّمبِْت َوَ ِهم ِمّ ِْ فَبَِما َ�ْص

ََُنا ُغلٌْفۚ َِيََ  ٍقّ َوقَْولِِهْم قُلُو َُ  ِ ْْ َِ ِ َ ََ َََِيا
َ
َبَ  �لّلذُه َعلَيَْها َُِ�ْفآِهِْم فََ�  اِت �لّلذهِ َوَ�تْلِِهُم �ْ� َِ  َْ ََ

  ♂١َُْؤِمُنوَن ِِّ  قَلِيً� 

، : (عدم إيامهنم احلقيقي التام بالغيب، عبادة العجل، نقض امليثاقأمراضهم يف فجمعت اآليات

 الكفر بآ�ات اهللا، قتل األ�بياء، التنطع ورد احلق).. فنعوذ باهللا من هذه األحوال املُهلكة.

ِِ ▬فقال تعاىل:  ،وأشارت آيات سورة ا�ائدة إىل آثار نقض امليثاق َا �لّلذُه ِميَثاَق ََ ََ
َ
َوقََصْد َ

َ ََصِيًباۖ  ََ ْ َع َِ َََعثَْنا ِمنُْهُم �ُْ ََ َو �ِِي َ ْْ َ�ًَ َوََِيُْتُم �لّزَ�ًَ  �لّلذُه ِِِ�ّ َمَعُ�ْمۖ  َوقَاَل  ِِ ّّ َ�ْمُتُم �ل
َ
قَ�ِْن َ

َآّن َعنُ�ْم َسيَِّئاُِِ�ْم  فِّ َْ
ُ
َمًنا ّ� َُ قَْآْضُتُم �لّلذَه َقآًْضا 

َ
َِ وََعّزْرُ�ُموُهْم َوَ َوََمنُتم َُِآُس

 ْ�
َ
ّنُ�ْم َجّناٍت َ�ْآِي ِمن َ�ْتَِها �ْ�

لَ َِ ْد
ُ
ََ  َهاُرۚ َوَ� َّ َسَو� َفَآ َ�ْعَد َ� لَِك ِمنُ�ْم َ�َصْد َض َْ َ�َمن 

 َِ ََُهْم قَاِسَيًةۖ  ١�لّمَِي يَثاَ�ُهْم قََعّناُهْم وََجَعلَْنا قُلُو ِهم ِمّ ِْ فُوَن �قَْ�َِم َعن ّمَو�ِضعِهِ ۙ  فَبَِما َ�ْص  ُ�َآِّ
ُآو� َِهِۚ  َُكِّ ّما  ّظا ِمّ َُ نُْهْمۖ  َوَ  ََِز�ُل  َوَُِمو�  نُْهْم ِِّ  قَلِيً� ِمّ اَِِنٍة ِمّ ََ   َ ََ لُِ   َّ �َ  ۚ ُْ  فَاْ�ُف َ�نُْهْم َو�ْصَف
ِمََِ�  ْْ ُآو�  ١ِِّن �لّلذَه ُ�ِب  �لُْم َُكِّ ّما  ّظا ِمّ َُ ََُمو�  ْاََا ِميَثاَ�ُهْم فَ ََ

َ
اَرى  َ َّ ََِن َقالُو� َِِّا ََ َّ َوِمَن �

ْغَآ�َْنا ََ 
َ
ََ َِِ�  ََوِْم �قْصَِياَمةِۚ َِهِ فَأ ا َْ ِْ َ ْْ َنُعوَن  يَْنُهُم �قَْعَد�َوًَ َو� ّْ ََا  ١وََسوَْف َََُبُِّئُهُم �لّلذُه ََِما َ�َُو� ََ

ُْفوَن ِمَن �قِْكَتاِب َوَ�ْعُفو عَ  َُ ّما ُكنُتْم  � ِمّ ًْ ُ قَُ�ْم َكثِ َا َََُِ�ّ َُ ْم رَُسو ُْ ََ ََ �قِْكَتاِب َقْد َجا ْه
َ
ن َ

 ۚ ٍْ بٌِ�  َكثِ َن �لّلذهِ َُوٌر َو�َِتاٌب م  م ِمّ ُْ ََ ََ �لّمَ�ِم  ١قَْد َجا َقْهِدي َِهِ �لّلذُه َمِن �ّ�َبَ  رِْضَو�ََُه ُسُب
ْمَتصِيٍ�  ٍٍ م  � لَُماِت َِِ� �َ ورِ �ََِِِِْهِ َوَ�ْهِدَِهْم َِِ�  ِ�َ َن �قظ   ♂١َوُ�ْخآُِجُهم ِمّ

) حتريف الكلِم 3) قسوة القلوب. (2) اللعنة والطرد من رمحة اهللا. (1ثاق إىل: (فقد أدى نقض املي

 بني الفرق املتناحرة منهم. والبغضاء العداوة) 5) نسيان الدين والرشع. (4عن مواضعه. (

ئيل منذ عبادة  "قسوة القلوب"وأصبحت  مرة ثانية  "القسوة"وُتذكر  العجل!خصيصة لبني إرسا

اهللا بكفرهم، فأصبحت قلوهبم قاسية بام كسبت أ�دهيم، قلوب مقطوعة الصلة  هنا بعد أن لعنهم

باهللا، وإن ادعت اإليامن به، قلوب انقطع عنها ماء احلياة من ذكر اهللا، واالتصال به، والتعلق 
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رًا ال خيرج إال نكدا.. وقلوب كهذه سوف تتعامل مع كتاب اهللا، كصفقة تبيع  بجالله، فأصبحت بوا

ف الكلم عن مواضعه، وتتالعب بدين اهللا اهللا من أجل عرض احلياة الدنيا؛ فُتحّر فيها آيات 

 ورشعه، من أجل ذي مال أو سلطان!

وستظل العداوة  أقبح!ولن تعود تتذكر شيئًا من دينها، ومن كتاهبا.. فالباطن فاسد، والظاهر 

 ضنكا، وإن غرهتم احلياة والبغضاء هي ما خيتلج يف قلوب هؤالء.. لن ينالوا خرياً، ولن يروا إال

 الدنيا ببعض مفاتنها، أو كتب اهللا هلم متاعًا إىل حني.

*** 

 ويف األمة املسلمة:

فقد نقض قطاع من أ�ناء هذه األمة عهد اهللا، وميثاقه.. فتوقفت  قبل!فعلت مثلام فعل هيود من 

وتوقفت عن إقامة  هللا!اعن محل رسالة اهللا إىل العاملني، وصارت بسلوكها وأفعاهلا تصد عن سبيل 

رشع اهللا وحكمه، وتوقفت عن األمر املعروف والنهي عن املنكر، وهداية البرشية.. وهي األمة 

 الشاهدة واملعلمة.

ونقضت امليثاق، وتولت وأعرضت.. يف إخالص العبودية هللا.. فجعلت مع اهللا أوثانًا من 

علًام، وحتاكمت إىل غري رشع اهللا،  مذاهب وضعية تناقض حقيقة التوحيد واأللوهية واعتربت ذلك

ء البرش، ورصفت من صور العبادة هللا إىل  ابتغاء  -فلم ختلص له العبادة تامة  غريه!واتبعت أهوا

ء عن قصد أو جهل أو  -مرضاته   تقليد!سوا

ونقضت امليثاق: فتفسخ املجتمع، ومل تعد هناك صالت القربى واملحبة بني األرسة الواحدة، 

 -إال من رحم ريب  -ائلة واملجتمع، وتنكرت لليتامى واملساكني، وتسافلت أخالقها فضًال عن الع

 بدًال عن "احلسنى" للناس. "العداوة والبغضاء"فنشأت 

ونقضت امليثاق: فلم ُتقم الصالة حق إقامتها، وقلة هي من يؤدي الصالة، وقلة هي من متنعهم 

 الصالة عن الفحشاء واملنكر.
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بل ال يوجد  الشارع!يت فريضة الزكاة، وحسبتها جمرد صدقة لفقري يسأل يف ونقضت امليثاق: فنس

تقوم بتحصيل هذه الفريضة العظيمة، وإنفاقها عىل الوجه  -ذات سلطة  -أصًال مؤسسات 

 الصحيح.

ع عىل  -ومن قديم  -ونقضت امليثاق: فوقع التقاتل فيام بينها.. وكان البأس بينها شديد  وكله رصا

اع والسلطان والدنيا.. وجرت دماء املسلمني أهنارًا قديًام وحديثًا، وال يرعوي أحد عن املُلك واملت

َال َتْرِجُعوا َبْعِدي وقف هذا التقاتل، وحسم مادة الفتنة، ونسيت وصية رسول اهللا يف حجة الوداع: "

ُب َبْعُضُكْم ِرَقاَب َبْعضٍ  اًرا َيْرضِ  ]121[صحيح البخاري /  "ُكفَّ

ق: فأخرج املسلمون بعضهم بعضًا من ديارهم باإلثم والعدوان.. طمعًا يف ملك أو ونقضت امليثا

 .الطغاةمال أو حتالفات مع 

إثًام  -ونقضت امليثاق: ووقعت الكارثة الكربى، بالتحالف مع أعداء الدين، والتظاهر هبم 

عة.. وفقدت الرشي واندثرتعىل املسلمني، فسقطت بالد املسلمني، ووقعت الفتنة،  -وعدوانًا 

األمة حضارهتا، ونسيت تارخيها، والعدو يف ا�ايض كان يتحالف من أجل سقوط دولة املسلمني.. 

 أمرهم!فإنه يتحالف ليحكم املسلمني، ويكون هو ويل  -وبعدها سقوطها  -أما اليوم 

َِنَ ﴿ونقضت امليثاق: فقسمت الكتاب، وكانت من املقتسمني  َّ ِْ  �قُْصْآَنَ  َجَعلُو� �  [احلجر﴾ �َ ِع

حسب هواها، فآمنت ببعض الكتاب، وكفرت  -إال من رحم ريب  –وتعاملت مع الكتاب  .])91(

 ببعض!

 !إقامة احلق والعدلآمنت بالصالة والصيام، وتركت 

 !أحكام االقتصاد والسياسةاألرسة، وتركت  آمنت بأحكام

 !شعورًا وعمالً  الآمنت باليوم اآلخر فكرة ونظرية، 
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، وانشغلت بالفروع.. فصار كل مهها هو إقامة أصغر جزئيات الفروع، وال تعبأ نقضت األصول

باألصول الكلية الكربى هلذا الدين؛ فنشأت حالة من "التناقض" أو "املسخ" يف الفكر والتصور، 

 واألخالق والشعور، والقيم واملوازين..

الذي يمنع  صارت تبحث عن عالج ألصغر جزئيات من آثار مشكلة، وال تلتزم األصل

 املشكالت كلها ابتداء.

فوقع اهلوى يف اتباع الكتاب.. والدوران مع اهلوى حيث دار، فنقضت وصية رسول اهللا 

 ]172[املعجم الكبري للطرباين / " ُدوُروا َمَع اْلِكَتاِب َحْيُث َدار: "☻

ه الكلية ومع اتباع اهلوى، وادعاء التزام الكتاب.. تتفسخ أحكامه وتصوراته، وتنهار وحدت

اجلامعة؛ فيتم التعامل اجلزئي واحلريف مع النصوص منفصلة عن سياقها، وعن املنظومة الكلية 

أو أ�ه بعيد عن  !للكتاب؛ فيقع يف النفوس اإلحساس بفشله وعدم قدرته عىل حل املشكالت

ئهم ال كتاهبم.. ومع ذلك يشعرون املعارص!مشكالت الواقع   رغم أهنم يف األصل يتبعون أهوا

وأهنم ملتزمون بالكتاب؛ لتخدير النفس عن وخز  -رغم االنحراف ونقض امليثاق  -باالطمئنان 

 الضمري، وتعطيل العقل عن التدبر والتفكر؛ فيتم التعايش والتكيف مع "االنحراف".

كام جاء يف احلديث الرشيف:  -عقابًا هلا  -و�ا نقضت امليثاق سّلط اهللا عليها عدوًا من غريها 

ِ َأْن ُتْدِرُكوُهنَّ َمخْ " ، َوَأُعوُذ بِا�َّ ِ، َوَعْهَد َرُسولِِه إِالَّ [منها]  ...ٌس إَِذا اْبُتلِيُتْم ِهبِنَّ َوَملْ َينُْقُضوا َعْهَد ا�َّ

ِهْم، َفَأَخُذوا َبْعَض َما ِيف َأ�ِْدهيِمْ  ا ِمْن َغْريِ ُ َعَلْيِهْم َعُدو�  ]4019/  ابن ماجة [سنن" َسلََّط ا�َّ

ء احلياة الدنيا باآلخرة، األمر الذي جيعل اإلنسان  -كام تشري اآليات  -العالج و  -هو عدم رشا

يف حالة من التجرد واإلخالص، فإذا اتبع الكتاب، فإنه يتبعه حيث دار  -عندما يريد اآلخرة 

 مىض هواه.يال حيث  ،الكتاب

 

***
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  سادس عشر االستكبار، والتربير 

 تعاىل: قال

ۖ  َوقََصدْ ▬ َِ ِ َِالآ ُس ُِ  ََِيَْنا ُموَ� �قِْكَتاَب َوَ�ّفيَْنا ِمن َ�ْعِدِ َّْدََا
َ
َيَِّناِت َو�

ْْ َٰ ��َْن َمْآَ�َم � َوََِيَْنا ِعي
ْم رَسُ  ُْ ََ فَُ�َّما َجا

َ
َِ �قُْصُدِسۗ  َ َُفُمُ�ُم �ْسَتْكَ�ُْ�ْم َ�َفِآ�ًصا َكّا�ُْتْم َوفَ َُِآو

َ
آِ�ًصا وٌل ََِما َ  َ�ْهَوى  َ

ََُنا ُغلٌْفۚ  ٨َ�ْصُتلُوَن  ُهْم  ٨َََ ّقَعَنُهُم �لّلذُه َُِ�ْفآِهِْم َ�َصلِيً� ّما َُْؤِمُنوَن  َوَقالُو� قُلُو ََ َولَّما َجا
َفُآو� َْ ََِن  َّ � َ ََ وَن  ُْ َُ ََْمَتْفتِ ٌق لَِّما َمَعُهْم َوَ�َُو� ِمن َ�بْ ِدّ َّ ْن ِعنِد �لّلذهِ ُم ََُهم  كَِتاٌب ِمّ فَلَّما َجا

َفُآو� َِهِۚ  َْ َ �قَْ�فِِآ�َن  ّما َعَآفُو�  ََ ََزَل  ٨فَلَْعَنُة �لّلذهِ 
َ
ن ََْ�ُفُآو� ََِما َ

َ
َُفَمُهْم َ

َ
ْو� َِهِ َ َ ََ ِْ َِئَْمَما �
َُ ِمْن ِعبَادِِِۖ  ا ََ َ َ  َمن َ ََ لِهِ  ْْ َل �لّلذُه ِمن فَ ِّ ََ ن ُق

َ
ًِْيا َ َُو �لّلذُه َ� ٍبۚ  َ�َبا َْ َ  َغ ََ ٍب  َْ َِ ِ َ �

ِهٌ�  َزَِل َعَليْنَا  ٩َولِلَْ�فِآِ�َن َعَا�ٌب م 
ُ
ََزَل �لّلذُه قَالُو� َُْؤِمُن ََِما َ

َ
ََ لَُهْم َِمُنو� ََِما َ ََ� �ِي ن

قًا لَِّما َمَعُهْمۗ  ِدّ َّ ََُِ َوُهَو �ْ�َق  ُم َْ فَلَِم َ�ْصُتلُوَن  َوَ�ْ�ُفُآوَن ََِما َوَر� َُ ِِن ُكنتُم قُ ََ �لّلذهِ ِمن َ�بْ َََِيا
َ
َ

ْؤِمنَِ�  الُِموَن   ٩م  ََ َُتْم 
َ
ِ َوَ ََ ِمن َ�ْعِدِ َْاُ�ُم �قْعِْج َّ ُُّم � َيَِّناِت 

ْْ وَ�  َِا م م  ُْ ََ نَْ  ٩َوقََصْد َجا
م َِصُ  ُْ ُاو� َما ََِيَْنا َُ وَر   َ ْاََا ِميَثاقَُ�ْم َوَرَ�ْعَنا فَوْقَُ�ُم �ق ََ

َ
يْنَا  ّوٍ� َو�ْسَمُعو�ۖ َ َّ قَالُو� َسِمْعَنا وََع

ؤْ  م َِهِ ََِِماَُُ�ْم ِِن ُكنُتم م  ُْ ُمُآ
ْ
َْ َِئَْمَما ََأ ََ َُِ�ْفآِهِْمۚ  قُ َُو� ِ� قُلُوَِِهُم �قْعِْج ِ�ْ

ُ
َْ  ٩ِمنَِ� َوَ قُ

ن ُدونِ  ًة ِمّ َّ ِ ال ََ َآًُ ِعنَد �لّلذهِ  َِ �ُر �ْ� ّّ �َّاِس َ�َتَمّنُو� �لَْموَْت ِِن ُكنُتْم َصادِ�َِ�  ِِن َ�ََْت قَُ�ُم �
َِْدَِهْمۗ  ٩

َ
ًََد� ََِما قَّدَمْت �

َ
َ   ٩َو�لّلذُه َعلِيٌم َِاقّظالِِمَ�  َوقَن َقَتَمّنوُِْ � ََ ََ �َّاِس  َآ ُْ

َ
َوَ�َِجَدّ�ُهْم َ

ُ�و�ۚ  َ�ْ
َ
ََِن َ َّ ًٍ َوِمَن � َيا َُ  َ ُدُهْم ل َُ

َ
ن ُقَعّمَآۗ  َََود  َ

َ
هِ ِمَن �قَْعَا�ِب َ ُِ زِ ُْ قَْف َسَنٍة َوَما ُهَو َُِمَز

َ
ْو ُقَعّمُآ �

ٌْ ََِما َقْعَملُوَن  ِّ قًا لَِّما  ٩َو�لّلذُه ََ ِدّ َّ َ  قَلْبَِك �َِِِِْن �لّلذهِ ُم ََ  ُ ََ ََ فََُِِّه ََّز �ِ�ْ ِ
َْ َمن َ�َن َعُدّو� ِ�ّ قُ

ى  لِلُْمْؤِمنَِ� َ�ْ�َ َََدَْهِ َوُهدً  َ َْ ُ ََ َوِميَ�َل فَِِّن  ٩ى َوَ َمن َ�َن َعُدّو� قِّّلذهِ َوَمَ�َِِكتِهِ َورُُسلِهِ وَِجْ�ِ�
َِّناٍتۖ  ٩�لّلذَه َعُدّو قِّلَْ�فِآِ�َن  َا َِِ�َْك َََاٍت ََي

َْ ََز
َ
ّ  ٩َوَما ََْ�ُفُآ ََِها ِِّ  �قَْفاِسُصوَن  َوقََصْد َ ُُ َو

َ
َما َ

نُْهمۚ  َهُدو� َ�ْهًد� ّ�َبَاُِ فَِآ�ٌق ِمّ ُُهْم َ  َُْؤِمُنوَن  ََ ََ ْْ
َ
َ َْ ْن ِعنِد �للّذهِ  ١ََ ََُهْم رَُسوٌل ِمّ َولَّما َجا

ُهورِهِ  َُ  ََ وُِو� �قِْكَتاَب كَِتاَب �لّلذهِ َوَر�
ُ
ََِن َ َّ َن � ٌق لَِّما َمَعُهْم َ�َبَا فَِآ�ٌق ِمّ ِدّ َّ  ُم

َ
ّ�ُهْم َ  ْم َكَ

 [البقرة] ♂ ١َقْعلَُمونَ 
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إرسال الرسل، وإنزال الكتب.. رمحة من اهللا إىل خلقه، بل هي الفضل والرمحة التي هي أحق 

ل، وإقامة الرشع الذي يف الكتاب.. يتحقق اع الدنيا، ذلك أن يف اتباع الرسوبالفرح من كل مت

ئيل هم أكثر األمم أ�بياء، بل كانت تسوسهم لإلنسان فالح الدنيا، والفوز يف اآلخرة.. وبنو إرس ا

ئِيَل َتُسوُسُهُم اْألَ�ْبَِياُء ُكلََّام َهَلَك َنبِيٌّ َخَلَفُه َنبِيٌّ  األ�بياء: " ا  ]3455[صحيح البخاري / " َكاَنْت َبنُو إِْرسَ

.. وقد كفروا به، وشنعوا عليه، ♠ابن مريم  عيسىهو  -من بني إسحاق  -وآخر رسلهم 

 تله، إال قلة من املؤمنني!ومهوا بق

ئيل نظراً هلذه اجلبلة العصية امللتوية التي تراوغ  ولعل هذه الكثرة من األ�بياء والرسل لبني إرسا

 يرجعون!ت من كل أمر، فكانت األ�بياء تلو األ�بياء ُترسل إليهم.. لعلهم عند كل تكليف، وتتفلّ 

ئيل هذه النعمة، وهذا   الفضل؟فكيف استقبل بنو إرسا

، وفريقًا  استكربوا: !فريقًا كذبوا  قتلوا

يعيش بيننا ثم هو عىل  -رسول أو نبي  -ما أشد هذا الكفر.. كفر النعمة بوجود إنسان  اهللا!يا 

اتصال بالوحي اإل�ي، ويستمد كالمه من النبع الصايف، والنور الدائم، فال جهل أو هوى أو ضالل 

د اهللا، وأمره، فال جمال للشك أو باطل.. بل هو األمر الصحيح املبارش، ال ذي يطمئن القلب أ�ه مرا

مستسلًام، والبتغاء وجهه الكريم  هلالج لجأو التفّلت أو التأويل الباطل، طا�ا القلب هللا  املراوغةأو 

 قاصدًا.

نعمة عظيمة جتمع شتات األمة، وُتذيب فرقتها، وتؤلف بينها.. فاهللا أكرمها بالنبي القائد املُعلم 

 ل وكرم أعظم من ذلك؟فأي فض القدوة!

يف حلظة من حلظات احلرية  -وال يعرف فضل هذه النعمة حق املعرفة.. إال عندما يتمنى اإلنسان 

أن يكون هناك عودة لنبي اهللا؛ ليقطع عنا حرية األمر، وعذاب الشتات، وفرقة الدين،  -والشتات 

 واختالف األراء.
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 نة..إهنا لنعمة عظيمة ال تستشعرها إال القلوب املؤم

ئيل امللتوية العصية املنحرفة   -التي ُيّرشح القرآن الكريم نفسيتها ترشحيًا  -أما قلوب بني إرسا

 والكتاب؟وأ�ى ُتكذبه؟! وهل هي حديثة العهد بالنبوة والرسالة  الرسول!تكفر النعمة، فُتكذب 

كذيب كان األ�بياء هم من يسوس أمرهم، وهذا أمر مأ�وف هلم، فعىل أي أساس يكون الت

 بالرسول؟!

ء  واملناصب إن التكذيب بأي رسول من عند اهللا، يكون سببه هو اصطدام تعاليم الرسول باألهوا

واملصالح ا�ادية القائمة لقومه.. ذلك أ�ه عندما يأيت الرسول، فإنه يأيت إلقامة احلق والعدل وفق 

ء قومه.. د اهللا، ال وفق أهوا  مرا

الدعاية الكاذبة، وإثارة القالقل،  -لام كان يصنع فرعون مث -ومن ثم ُحيرك املأل من قومهم 

ء، والشك واالفرتاءات.. حتى ُيكذب الناس   رسوهلم!والفتن، واللمز والسخرية واالستهزا

 وُيشنعون عليه، وُيفسدون عليه دعوته، ويرصفون الناس عنها من كل طريق.

وتكذيب الرسول، بل وصل األمر إىل الكاذبة،  الدعايةولكن األمر ال يتوقف عند هذا احلد.. حد 

 الرسل!قتل 

وأما قتل رسول من عند اهللا فهو أشد وأعظم،  -من أشد حرمات اهللا  -والقتل جناية عظيمة 

وقد ورث هيود هذه اجلرأة اخلبيثة اخلائنة، التي تنتهك  الفرعون!وجرأة مل يفكر فيها من قبل إال 

 {تقتلون}اللفظ القرآين جاء بالفعل املضارع أعظم حرمات اهللا بكل بالدة وقسوة وغلظة. و

 -رغم تطاول األزمان  -الستحضار اجلريمة حية يف األذهان؛ ولتبَق ماثلة يف اخليال، فامزالت 

ئيل،  شاخصة، شاهدة عىل كفرهم وجحودهم. بل صار مسأ�ة "قتل الرسل" خصيصة لبني إرسا

: {إن اهللا فقري  هلالج لجبل عىل اهللا يقرعهم هبا القرآن يف مناسبات شتى، وهم تطاولوا من ق وقالوا

ء  ونحن أغنياء}!! وفوق هذا التطاول وإساءة األدب وسوء التصور، فإنه يكشف عن الغباء واخلوا
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والقسوة والتنطع، وخراب النفوس، ونفاق القلوب، ووحشة الروح، واالستخفاف بالرسالة، فهان 

  اهللا!عليهم قتل الرسل.. لعنهم 

ً� لُّهمۖ  َوَ  َ�َْمَ ّ ▬  ْْ ََ لِهِ ُهَو  ْْ ََِن َقبَْخلُوَن ََِما ََِاُهُم �لّلذُه ِمن فَ َّ َْ ُهَو َ�ّ لُّهْمۖ  � ّوقُوَن  ََ ََ َسُي
رِْضۗ  َما َ�ِلُو� َِهِ ََوَْم �قْصَِياَمةِۗ 

َ
َْ�ُ  �لّمَماَو�ِت َو�ْ� ٌْ َو�لّلذُه  َولِّلذهِ ِم بِ ََ َصْد َسِمَ  قّ   ١ََِما َ�ْعَملُوَن 
  َُ ْغنَِيا

َ
ٌْ َوَ�ُْن َ ََِن قَالُو� ِِّن �لّلذَه فَصِ َّ ٍقّ  �لّلذُه قَْوَل � َُ  ِ ْْ َِ ِ َ ََ َََِيا

َ
َسَنْكُتُب َما قَالُو� َوَ�تْلَُهُم �ْ�

َُوقُو� َعَا�َب �ْ�َآِ�ِق  ّن �لّلذَه قَيَْس  ١َوَ�ُصوُل 
َ
َِْدَُ�ْم َوَ

َ
ٍٍ قِّلَْعبِيِد  َ� لَِك ََِما قَّدَمْت �  ١ََِظّ�

لُُه �َّا ُْ
ْ
ََاٍن َِأ ِِيََنا َُِصْآ

ْ
ّٰ  ََأ َُ ّ  َُْؤِمَن لِآَُسوٍل 

َ
ََِن قَالُو� ِِّن �لّلذَه َعِهَد َِِ�ْنَا � َّ ْم  ُرۗ � ُْ ََ َْ قَْد َجا قُ

َيَِّناِت وَ 
ْْ َِ َِا ن َ�بْ  ِمّ

ٌَ ِي قُلُْتْم فَلَِم َ�َتلُْتُموهُ رُُس َّ َب  ١ْم ِِن ُكنُتْم َصادِ�َِ� َِا فَِِن َكّاَُوَك َ�َصْد ُكِاّ
َُآِ َو�قِْكَتاِب �لُْمنِِْ  َيَِّناِت َو�لز 

ْْ َُو� َِا ن َ�بْلَِك َجا ٌَ ِمّ  [آل عمران] ♂ ١رُُس

ونلحظ أن جمتمع هيود هو جمتمع متفكك، فلو افرتضنا اصطدام أصحاب املصالح ا�ادية 

لرسول ومهوا بقتله، فأ�ن بقية األمة اليهودية، وأ�باع الرسول الذين يدفعون عنه والرياسة مع دعوة ا

ولكن يبدو أن نفوس العبيد واحدة، وأهنا ال تراعي إال جناب أصحاب ا�ال،  القلة؟!أذى 

وال ينعدم أن يكون هناك قلة  الدنسة!والرياسة.. الذين خياطبون شهوات العبيد، ورغباهتم 

 يلة مع انحراف قومهم.مستضعفة ال جتد ح

ولكن نفوس العبيد ال تستعلن الكفر بعزة  الكفر!وقتل الرسول هو وصول إىل الدرك األسفل من 

وتريد أن تشعر أن هلا الوعد بـ "اجلنة" وهذه  "!أو استعالء.. إهنا تريد أن تظل عىل عالقة ما بـ "الدين

 تفصيًال!حالة عجيبة، ال يفتأ ُيفصل القرآن فيها 

باليوم اآلخر. واملؤمنون: كانوا فرون: كانوا يستعلنون كفرهم، وال يؤمنوا باهللا، وال فالكا

يستعلنون اإليامن، ويؤمنوا باهللا واليوم اآلخر، ويف طريق اهللا ماضون. أما هؤالء: فإهنا يقومون بكل 

 وأحباؤه!!أفعال الكفار، ثم يريدون أن يتصفوا بصفات املؤمنني.. بل وجيعلون أ�فسهم أ�ناء اهللا 

 "!اجتمعت عليها األمراض، فأخرجت هذا "املسخ املشوه ..نفوس عجيبة عصية
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واحلقيقة إهنا نفوس "تستكرب" وهي مازالت تعيش حالة "الذلة والعبودية" هذا هو التفسري 

 ذواهتمإهنا تستكرب عن االتباع، وتنتفش نفوسها هبذا الكرب واملعصية، وتتورم  -فيام يبدو  -األقرب 

اين باطلة.. ومتيل إىل العصيان، ومع هذا الكرب يف جانب، والذلة والقهر يف جانب آخر فال تنهض بأم

مة، واإلنسانية، ومن جانب ثالث ال يريدون الشعور بأهنم مرقوا كليًا من دينهم..  نفوسهم بالكرا

ع فيام واجتامع هذه التناقضات وا التدين!فيتجاذهبم: شعور االستكبار، وحالة الذلة، ورغبة  لرصا

 اإلنسانية!بينها، حيطم النفس 

ئع للنزوة املتقلبة، واهلوى  والسبب يكشفه لنا القرآن يف كلمتني: "اتباع اهلوى" وإخضاع الرشا

عمة ألهنا ليست عىل ما الطارئ؛ األمر الذي جعلهم ُيكذبون ويقتلون األ�بياء، جعلهم كافرون بالن

 لام انطمست الفطرة وفسدت. م، وإتباع اهلوى ظاهرة تبدو كهتوى أ�فسه

قلوهبم عصية  :أي !"ُغلفقلوهبم "تكذيب الرسل وقتلهم بأن  -كام هو دأهبم  -ثم "يربرون" 

 شيئًا!وُمغلفة وحمجوبة عن استقبال وإصابة اهلدى؛ فال ينفذ هلا من اهلدى  الطاعة!بطبعها ال تقبل 

ئمهم وذنوهبم.. وأ�ه ال دخل هلم وهو تربير عجيب، هيربون فيه من التبعة واملسؤولية عىل جر ا

 هذه!بطبيعة قلوهبم 

وإهنا ليست هكذا بطبعها.. بل إن اهللا خلقها عىل الفطرة، وعىل االهتداء إىل اهللا، وحمبته، ولكن 

الذي جعلها ُغلفًا هو "إحاطتها بالذنوب" وجعل السيئات مكسبًا وعمًال، وبيع آيات اهللا وظيفة 

، هو أهنا تعلقت بالذنوب واآلثام، وأهنا اسودت وأظلمت من كثرة ومغنًام.. الذي جعلها غلفاً 

الذنوب، فأطبقت عليها ظلامت بعضها فوق بعض، فلم يعد هلا منفذًا للنور، وال طريقًا للهدى، وال 

 سامعًا للحق، وال إبصارًا للطريق، وال عودة عن الباطل.

َُنَ ▬وقد وافقوا املرشكني يف قوهلم هذا:  ََ�ََِنا َوقٌْآ َوِمن َوقَالُو� قُلُو ّنٍة ّمِّما َِْدُعوََا َِِ�ْهِ َوِ� َ ِْ
َ
ا ِ� َ

ِملُونَ  ََ َْ ِِّ�َنا  َجاٌب فَاْ�َم ُِ ََيْنَِك   ]5 فصلت:[♂ ََيْنَِنا َو
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إن القلب وعاء اإليامن، وحتى يستقبل النور.. عليه أن يتطهر من الوساخات والنجاسات 

التي هي أشد  -أما القلوب الصلدة  ويستجيب!ب، فيرشق واألمراض؛ حتى ُيضئ النور هذا القل

 وعيد!فال تنفعها موعظة، وال يردعها  -قسوة من احلجارة 

هذه هي احلقيقة التي هترب منها نفوس العبيد، وتربر جريمتها بأن األمر خارج عن إرادهتا، وما 

 كانت غلفًا إال بام كسبت أ�دهيم؛ فحقت عليهم لعنة اهللا.

ه القلوب التي تنبذ النور، وتتنكر للرسول، وتقتل األ�بياء.. لعنها بكفرها الذي لعن اهللا هذ

إال  -حق اإليامن  -اقرتفته! قلوب مل ُترد اهللا والدار اآلخرة.. إنام متاع الدنيا وزينتها؛ فام آمنت 

 قليال!

، وكيفية معاملة بنو ♠وهذا السياق من اآليات يتحدث عن ا�ايض.. حتى رسالة عيسى 

ئيل لأل�بياء والرسل.  إرسا

، املذكور عندهم يف التوراة واإلنجيل.. ☻واآلن.. هم أمام رسول جديد حممد 

 والبشارة التي ينتظرها أهل الكتاب.

 !رغم أهنم كذبوا الرسل، وقتلوهم.. كانوا ينتظرون رسول جديدف هلم!ولقد كانت مفاجأة عنيفة 

العصيبة والعرق، ويقولون: إن نبي سُيبعث قد أظل ولكنهم ينظرون إىل املسأ�ة من باب احلمية و

  )4F)1!وهلم يف املدينة، ويتفاخرون بذلكزمانه، وكانوا خياطبون الكفار ح

ئيل،  -زعموا  – فإهنم أ�ناء اهللا وأحباؤه وسوف يرسل هلم رسول جديد ُيعيد جمد بني إرسا

 السالم!وبالطبع سيكون من نسل إسحاق بن إبراهيم عليهم 

قومية عنرصية حملية جاهلية مادية لـ "الدين" و"الرسول" و"الكتاب" ليس هلا عالقة وهي نظرة 

باهلدى والرشاد، وابتغاء رىض اهللا، والدار اآلخرة.. نظرة ليس فيها تلمس اهلدى، وال إبصار النور، 

                                                           
 .دولة هيود وامللك داودمقال:  –إن شئت  –راجع  )1(

http://ommaty1401.blogspot.com/2017/12/blog-post_24.html


 145                                                                                                                     سادس عشر: االستكبار والتربير

 ، وال الدوران مع احلق حيث دار.. فإهنم باألمس القريب: اتبعوا أهواءهم، واستكربوا، وكذبوا

، وأظلمت قلوهبم، وكفروا.. كل ذلك واأل�بياء كانوا من بني إسحاق والد يعقوب   -وقتلوا

ئيل   عليهم الصالة والسالم. -إرسا

 هواهم!ولكن املفاجأة مل تكن عىل 

بل من ولد إسامعيل بن إبراهيم عليهم السالم.. وجاء بام ال يدع  منهم!إن النبي اخلاتم مل ُيرسل 

من التوحيد وأصول  -ل للشك، فجاءهم بكتاب ُيصدق ما معهم من التوراةهلم هم بالذات أي جما

 فيهم!وجاءهم يف الوقت الذي كانوا يتفاخرون به، ويرتقبون انتظار خروج رسول  -الدين 

، مثلام هو جد كل ♠جده هو إبراهيم  ☻كام أن هذا الرسول حممد 

 اإلعراض؟أ�بياءهم من نسل إسحاق.. فلامذا 

 ه اآليات: اتباع اهلوى، واالستكبار.واجلواب سبقت ب

سوف يؤدي إىل الكفر، مهام كانت األدلة ساطعة، ولقد كانوا  "اهلوى واالستكبار"وحتًام.. هذا 

 هم الذين ُيقدمون األدلة، ويستبقون هبا؛ فلعنة اهللا عىل الكافرين.

الرياسة والفخر لقد كانوا يطلبون  -من أجل ال يشء  -لقد ظلموا أ�فسهم، وباعوها بثمن بخس 

واملصالح، ويف انتظار الرسول الذي سُيعيد هذه األجماد.. فلام خرج يف غري قومهم.. كفروا بغيًا 

 "التعصب" وظلًام وعدوانًا، وكفروا وهم يعلمون متام العلم أ�ه رسول من عند اهللا، ومن هذا البغي

رسالته غريهم، وهذه العزلة أن يؤيت اهللا فضله و "احلسد والبغضاء"و ،الشديد أل�فسهم وقومهم

واألحقاد تغيل هبا القلوب املتعصبة، التي حتسب لنفسها ميزة خاصة، أو مكانة فوق اآلخرين.. 

 -هبذه األمراض  - ومغلقة القلوبفتكون ُمستكربة من جانب، وطاردة للهدى من جانب آخر، 

 اهلداية!عن قبول 

ُ والنبوة والرسالة هي فضل من اهللا لعباده  ْعلَمُ  ﴿ا�َّ
َ
يُْث  َ َُ  َُ  .])124األ�عام ([ ﴾رَِساَ�َهُ  َ�َْع

لُونَ ﴿يضعها فيمن يشاء من عباده، فسبحانه 
َ
َُ َوُهْم َُْمَ ُل َ�ّما َقْفَع

َ
وما عىل  .])23األ�بياء ([﴾ َ  َُْمأ
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ال  العباد إال اإليامن باهللا ُمنزل الوحي عىل من يشاء من عباده، وما عىل العباد إال اتباع الرسول

.. والشعور بالفضل والرمحة والفرح للرسالة والرسول، والبرشى االستكباراهلوى، والتواضع ال 

لعودة اإلنسانية تتصل بالنور اإل�ي من جديد، فهذا هو شعور املؤمن الذي يبتغي رىض اهللا، ال 

 اتباع اهلوى.

ئيل بأ�بيائهم، وكفرهم احلايل بالرسو حممد  -ل اجلديد ومن أجل الكفر السابق لنبي إرسا

ء وفاقا عىل كفرهم من  - ☻ باءوا بغضب عىل غضب، وهلم عذاب مهني.. جزا

 أجل متني عودة األجماد والرياسة والسلطان، ال اتباع اهلدى، وابتغاء رىض اهللا.

ثم نعود إىل التربير الذي ال ُيفارق تلك النفوس العصية امللتوية: من قبل �ا كذبوا وقتلوا أ�بياءهم 

ئيل  من - : "قلوبنا ُغلف" فامذا سيقولون اآلن عىل كفرهم بام كانوا  -بني إسحاق والد إرسا قالوا

 وينتظرونه؟!ُيبرشون به 

: نؤمن بام أ�زل علينا، ونكفر بام   وراءه!قالوا

يا اهللا.. يا هلا من نفوس فتك هبا االستبداد، ومزقتها أمراضه، فجعلت العبيد مسوخًا مشوهه، 

 متدينة!لة، كافرة وهي مستكربة وهي ذلي

ئيل فقط ال  علينايقولون: نؤمن بام أ�زل علينا.. نؤمن بام أ�زل  وهل  غري!عىل لسان رسل بني إرسا

 تباعًا للهوى واستكبارًا عن احلق؟!تلوهنم ااأ�م ُيكذبوهنم ويق هبم؟آمنوا حقًا 

ََِن ََْ�ُفُآوَن َِالّلذهِ وَ ▬وجاء يف آيات سورة النساء:  َّ قُو� َ�ْ�َ �لّلذهِ ِِّن � ن ُقَفِآّ
َ
رُُسلِهِ َوُ�آِ�ُدوَن َ

ن َقّتِخُاو� َ�ْ�َ َ� لَِك َسَِيً� 
َ
وقَذ �َِك  ١َورُُسلِهِ َوَ�ُصولُوَن َُْؤِمُن ََِبْعٍض َوََْ�ُفُآ ََِبْعٍض َوُ�آِ�ُدوَن َ

ُ
َ

ّصاۚ  َُ هِ  ُهُم �قَْ�فُِآوَن  ْ�َتْدََا لِلَْ�فِآِ�َن َعَا�ًَا م 
َ
قُو� َ�ْ�َ  ١يًنا َوَ ََِن ََمُنو� َِالّلذهِ َورُُسلِهِ َولَْم ُقَفآِّ

َّ َو�
ُجورَُهْمۗ 

ُ
وَقذ �َِك َسوَْف َُْؤ�ِيِهْم َ

ُ
نُْهْم َ ٍد ِمّ َُ

َ
يمً  َ ُِ  ♂ ١ا َوَ�َن �لّلذُه َ�ُفوًر� ّر
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بالنبي األمي،  أ�يس ما أ�زل إليكم فيه بشارة }نؤمن بام أ�زل علينا{ولنسايرهم يف دعواهم هذه 

ما يقوله هو احلق  أ�يس ؟☻أ�يس من اإليامن بكتابكم.. اإليامن هبذا الرسول 

 الكتاب؟!م من مصدقًا �ا معك

ء.. املؤمن  واملؤمن ال خيتار أن يؤمن بيشء من الدين، ويكفر بآخر.. فليس هذا بإيامن إن هي أهوا

 الستسالم هللا رب العاملني.يتبع كل ما جاء به الرسول، أل�ه وحي اهللا، وهذا معنى ا

أن كال  ☻والعجيب يف وسائل "تربير" كفرهم برسلهم، وبكفرهم بمحمد 

فإن كانت قلوهبم غلف،  !ليناعفاألول: قلوبنا غلف. والثاين: نؤمن بام أ�زل  !متناقضنيالتربيرين 

الرسول الذي هو  فهي مل تؤمن بام أ�زل إليهم. وإذا آمنوا بام أ�زل إليهم، وجب عليهم اإليامن هبذا

وهي كلها حماولة نفسية للهرب والتربير بأي وسيلة.. لكن احلقيقة الكامنة وراء هذه  عندهم!مكتوبًا 

 احليل والتربيرات هو: اتباع اهلوى، واالستكبار، وطلب متاع الدنيا.. ال رىض اهللا والدار اآلخرة.

كذيب الرسل وقتلهم، والرد عىل ولكن سياق اآليات هنا ال يتحدث فقط عن إيامهنم الذي هو ت 

قوهلم بـ: "نؤمن بام أ�زل علينا فقط" بل ُيذكرهم باجلريمة الكربى، والعار الشنيع.. ولتكشف اآليات 

 آخر؟!عن صورة من صور هذا اإليامن، وهل حقًا ُأرشبت هذه القلوب اإليامن، أم شيئًا 

فرعون.. و�ا ذهب ُيناجي ربه لقد كان فيهم نبي من أويل العزم من الرسل، حررهم من بطش 

وفيهم نبي اهللا هارون، و�ا أ�كر عليهم كادوا أن  ً�!اختذوا العجل من بعده، اختذوا العجل 

أم هو الظلم واجلهل والكفر والعناد وتقليد عبدة  عنه؟!فهل هذا هو اإليامن الذي يتحدثون  يقتلوه!

 األصنام؟!

.. وأخذ اهللا عليكم امليثاق هناك، عند جبل ♠ ثم أ�تم ذهبتم للتوبة مع نبي اهللا موسى

الطور.. ورفع اهللا اجلبل فوقكم يف معجزة خارقة للعادة، تناسب النفوس التي تعودت أن حترتم 

ويف هذه احلالة من الرهبة واجلبل فوق رؤوسهم  للغيب!القوى ا�ادية الظاهرة فقط، وال ُتلقي باالً 

ن ضمن ما فيه "اتباع فأخذ اهللا منكم امليثاق ومِ  - اهللا!ف يشاء والقوة اإل�ية حترك هذا الكون كي -
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النبي األمي" وأمركم اهللا بأخذه بـ "قوة".. ال هوان فيها، وال ضعف، وال خوار، وال شك، وال رد.. 

فاملوقف رهيب، واجلبل فوقهم، وهم يف حمل التوبة واإلنابة بعد جريمة عبادة العجل، وها هم اآلن 

 عليهم بأخذ امليثاق منهم، وأن يستجيبوا �ا فيه بكل قوة.. هلالج لجيتكرم اهللا 

 إيامنكم؟!ماذا أمركم  ورجعتم؟فامذا فعلتم بعد أن عاد اجلبل مكانه، 

كأهنم نسوا جريمة العجل، ونسوا اجلبل الذي  -تبجحوا بكل فظاظة.. وقولوا: سمعنا وعصينا 

العجل قد مأل قلوهبم، وترشب فكان حب  -هلالج لجكانوا فوقهم، وامليثاق الذي عقدوه مع اهللا 

فيا له من إيامن.. بل بئس هذا  وعصيانًا!كفراً وإعراضًا  فامتألت قلوهبم!التعلق بـ "العجل" شغاف 

 اإليامن!

.. "اإليامن والتمسك به، وإيتان كل أفعال الكفر الشنيعة ادعاء" :وُتذكر اآليات هبذه احلالة العجيبة

أو  العجل!وال يرغبون ترك الكفر حتى ولو كان عبادة  ال يرغبون التخلص من وصف اإليامن،

 صدورها!فسبحان اهللا يف هذه النفوس، وما خيتلج يف  األ�بياء!تكذيب وقتل 

فهم يف حالة من "الفصام" الذي يدمر الوحدة اإلنسانية.. إهنم قالوا بأفواههم: "سمعنا". وقالوا 

ُخيرب عىل اإلنسان عقله وحياته، وحيرمه من بأفعاهلم: عصينا.. هذا الفصام بني القول والفعل، 

 اهلداية والراشد، ويمزق طاقاته، ويف النهاية يصد عن سبيل اهللا.

ويف حالتهم هذه.. قالوا: سمعنا اهلدى، وكان فعلهم: هو حب العجل.. وليس فقط عبادته، بل 

ب هو بفعل ال االمتالء!حبًا مأل عليهم القلوب، وُأرشبوا حبه حد  يف النفوس الذي كفر هذا اإلرشا

 واجلحود واالستكبار.

ويميض القرآن معهم إىل نقطة تالية عجيبة.. يتمثل عجبها يف صرب اآليات عىل تفنيد زعم هذه 

وهذه  باإليامن!النفوس، وعىل طوهلا يف بيان حقيقة هذا اإليامن، وعىل القبول املبدئي بدعواهم 

 معاجلة أمراض االستبداد، وطول النَفس يف سامع االدعاء مسأ�ة ُتنبهنا هلا اآليات يف الصرب واأل�اة يف
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مهام كان قبيحًا، والرد عليه الرد العلمي اهلادئ ال املتشنج، حتى يتم تفنيد كل احلقائق، وبيان أحوال 

 النفوس.

ئيل بـ :  إن املقطع السابق من اآليات ُيفند اإليامن املزعوم لبني إرسا

الرسل، قتل األ�بياء، القلوب الُغلف التي ال تقبل موعظة،  (اتباع اهلوى، االستكبار، تكذيب

الكفر بام جاء يف كتاهبم، البغي وبيع آيات اهللا محية وجاهلية وقومية لبني جنسهم، اختاذ العجل 

 ) فبئس هذا اإليامن..به!وترشب قلوهبم 

 اإليامن هذا، وتضعهم أمام هذا االختبار: ادعاءولكن اآليات متيض معهم يف 

خالصة من دون الناس؛ فتمنوا املوت.. إن كنتم  -عند اهللا  -: إن كانت لكم الدار اآلخرة {قل

 .صادقني}

إنه أصعب اختبار: اختبار اإليامن بالغيب.. الذي ال تقدر عليه نفوس العبيد، نعم تؤمن به نظريًا، 

العبيد غليظة الشعور، إنه اختبار الشعور بالدار اآلخرة، ونفوس  عمليًا!لكن ال تستطيع أن تعيش به 

 سميكة املشاعر، ال تتجاوز املحسوس من األشياء..

إهنا كفرت ابتداء من أجل متاع الدنيا، وقتلت األ�بياء من أجل اهلوى، وباعت آيات اهللا من أجل 

ثمن قليل، ونقضت امليثاق من أجل العصبية اجلاهلية، واستعلت عىل الناس باألماين الباطلة، 

فأ�ى هلذه القلوب أن تتمنى اليوم  حبه!ل فيه الذهب وا�ادة واأللفة بينهم يف وعشقت عجًال متث

 اهللا؟!اآلخر وما عند 

من أجل عدم الشعور بـ "االغرتاب" أو  -وهي تأيت كل أفعال الكفر  -إهنا أصًال تتمسك باإليامن 

ريد له أن يتحكم يف "االنسالخ واإلحلاد يف الدين" إنه تريد أن تظل عىل عالقة ما به، لكنها ال ت

ئها، أو يكرس  وهي تعيش فقط وتقتات عىل األماين الكاذبة،  استكبارها!حياهتا، أو يردع أهوا

اَرى  َ�ُْن ▬ وحدهم!واألوهام الباطلة.. أهنم أ�ناء اهللا وأحباؤه، وأن اجلنة هلم  َّ َوقَاَقِت �ْ�َُهوُد َو�َّ
ّباُؤُِۚ  ُِ

َ
َُ �لّلذهِ َوَ �َْنا

َ
َْ فَ  � َُُ�م َُِاَُوَُِ�مۖ قُ لََقۚ  لَِم ُقَعِاّ ََ ّمْن  ٌ ِمّ ََ َ َُتم َ

َ
َ َْ ََ  َُ ا ََ َ ِْفُِآ لَِمن َ َق
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 ۚ َُ ا ََ َ ُب َمن َ رِْض َوَما ََيَْنُهَماۖ  َوُ�َعِاّ
َ
ُْ  َولِّلذهِ ُملُْك �لّمَماَو�ِت َو�ْ� ِّ وليس [ا�ائدة]  ♂١نَ�ْهِ �لَْم

بة أو ن بل عالقة واحدة.. األلوهية الكاملة اخلالصة هللا وحده بال  ،سببني اهللا وكل أحد غريه قرا

 رشيك، والعبودية املطلقة لكل خملوق.

 والنفوس التي تريد احلياة الدنيا يستحيل أن تتمنى املوت:

 بالظاملني}واهللا عليم  -بام قدمت أ�دهيم  -يتمنوه أ�دا  {ولن

َها ▬أولياء اهللا" بقوله تعاىل: ولقد خاطبتهم اآليات يف موضع آخر عند زعمهم أهنم " ق 
َ
َْ ََا � قُ

َُ لِّلذهِ ِمن ُدوِن �َّاِس َ�َتَمّنُو� �لَْموَْت ِِن ُكنُتْم َصادِ�ِ  ْوِ�َا
َ
َُّ�ْم َ

َ
ََِ�ْمُتْم � ََِن َهاُدو� ِِن  َّ َوَ   ٦َ� �

َِْدَِهْمۚ 
َ
ًََد� ََِما قَّدَمْت �

َ
ِ  َقَتَمّنْوََُه � وَن ِمنُْه فََُِِّه  ٧اقّظالِِمَ� َو�لّلذُه َعلِيٌم َ ِي َِفِآ  َّ َْ ِِّن �لَْموَْت � قُ
َهاَدًِ َ�ُيََبُِّئُ�م ََِما ُكنُتْم َ�ْعَملُوَن  ُُمّ  ُمَ��ِيُ�ْمۖ  َّ يِْب َو�ل َِ

لِِم �قْ ََ وَن َِِ�    [اجلمعة] ♂٨َُِآد 

األوابني التوابني املتواضعني هللا فليست هلم الدار اآلخرة خالصة من دون الناس، بل هي للمتقني 

احلافظني لعهده.. وليسوا هم أولياء هللا من دون الناس، إنام أولياء اهللا من أخلصوا أ�فسهم وحياهتم 

 وأعامهلم هللا رب العاملني.

إن التربيرات النفسية، واحليل العقلية.. واالستكبار واجلحود والعناد والتعايل، كل ذلك لن ُخيفي 

ئم التي ارتكبتها أ�دهيم، والظلم والبغي  -أمام أ�فسهم يف حلظة متني املوت  عىل األقل - اجلرا

 والكفر الذي وقعوا فيه.

وهم فقط لن يتمنوا املوت أ�دا.. بل هم أحرص الناس عىل هذه احلياة الدنيا، أحرص الناس عىل 

بل يود أحدهم لو  والتحقري! حياة.. أي حياة.. حياة العبيد، حياة الذلة، واملسكنة، حياة هبذا التنكري

بل إهنم أحرص عىل الدنيا من الذين أرشكوا وأ�كروا البعث واحلساب واليوم  سنة!يعمر فيها أ�ف 

ومقارنتهم هنا هبؤالء، وتفوقهم عليهم يف الكفر، يكشف عن أن االدعاء لن يغني من احلق  اآلخر!

مع الذي يكفر باآلخرة عمليًا كبني  - كاملرشكني -شيئًا، فتساوى الذي يكفر باآلخرة اعتقاديًا 

ئيل.. بل تفوقوا يف الكفر.  إرسا
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إهنم يعبدون احلياة الدنيا، ومستمسكون هبا غاية التمسك، وأمنيتهم ليست هي اهللا والدار 

   سنة!اآلخرة، إنام هي املكوث يف هذه الدنيا.. أ�ف 

املحسوسة امللموسة أمامهم، إهنا هذه هي حقيقة العبيد.. وهذه هي حقيقة إيامهنم، إهنا الدنيا 

الزينة، والذهب، والنساء، إهنا الرياسة واملصالح، إهنا العصبية اجلاهلية واالستعالء بالباطل عىل 

ئم!الناس، إهنا األماين الكاذبة أهنم أشد اخللق إيامنًا بعد كل هذه   اجلرا

قاء اهللا، ويسابق باخلريات، أما املؤمن فهو يف شوق إىل اهللا، ويستشعر الدار اآلخرة، ويرجو ل

 ال؟!ويسارع يف الطاعات، وهو يف حالة من الوجل واخلشية من اهللا، هل قبِل اهللا عمله الصالح أم 

حساسية للتقوى، وبرشى باخلري.. قلب طاهر منّور بنور اهللا.. ال يقرتف كل أفعال الكفر، ثم يدعي 

ز الضمري، ولوم النفس، ويسارع إىل يشعر وخ -ولو صغري  -بل عند كل ذنب  !لنفسه اإليامن

األوبة، واإلنابة، والتوبة إىل اهللا. وهذا وحده هو الذي يرجو اهللا والدار اآلخرة، وهو الذي يعلم أ�ه 

يدخل اجلنة برمحة اهللا وعفوه وفضله، ال بعمله وجهده.. إنام كان عمله الصالح فقط دليًال عىل 

هذا املعنى  سنة!خلود، وليس املكوث يف األرض أ�ف صدق اإليامن، وهذا هو املعنى احلقيقي لل

الذي يعطي للحياة بعدًا ال يقف عند حدود األرض، إنام يتجاوزها إىل البقاء الطليق الذي ال يعلم 

ر اهللا.  مداه إال اهللا، وإال املرتقى السامي الذي يتجه صاعدًا إىل جوا

بل  ذا الوجود.. إنه ليس جمرد االعتقاد به،فاإليامن باليوم اآلخر أمر هائل حيمل داللة كربى يف ه

طريقة عرض القرآن ملشاهد اليوم اآلخر، جتعل منه هو احلقيقة الفعلية املرئية و العمل من أجله،

اآلن يف طريقة إعجازية بليغة ال يقدر عليها إال القرآن.. الذي يستحرض مشاهد اآلخرة واحلساب 

ء واجلنة والنار، وجيعل من حارض ا لدنيا.. كأ�ه انتهى واآلن أمام حماسبة ما قّدمته كل نفس يف واجلزا

 فيهزر النفس هزاً عميقًا، ويدخل عليها من كل أقطارها..  الفائتة!هذه الدنيا 

إذ أن اإليامن باليوم اآلخر عىل هذه الصورة الربانية، هو الذي يضبط إيقاع احلياة اإلنسانية يف 

يف حياة البرش، فال أحد سيفلت من عقاب، وال أحد  إطارها الصحيح، وينرش السالم واألمن
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ء، وال أحد سيفوت عليه يشء، بل إنه يعرض احلياة الدنيا بالنسبة لآلخرة األ�دية  سيضيع منه جزا

  هنار!ساعة من 

واإليامن باليوم اآلخر هو إيامن بالغيب.. ال تقدر عليه إال النفس التي أسلمت نفسها هللا، وترجو 

نفس ال تستطيع أن تدرك معانيه إال عندما تتحرر من عبوديتها للامدة، وتنحرس ا�ادة يف لقاء اهللا، وال

مكاهنا الصحيح من حياة اإلنسان.. لكن طغيان ا�ادة عىل الروح، واحتالهلا مساحة النفس 

�ر.. ال ترتك شيئًا لتلك املعاين، هو الذي جيعل من اإليامن فكرة نظرية ال قيمة هلا وال أ ..اإلنسانية

فيتمنى أن ُيعمر ولو أ�ف سنة، وال  "احلياة الدنيا"ويكون اإليامن احلقيقي فقط �ا هو حمسوس، وهو 

حتى يصيبها الوهن والضعف  ؛النفسيف  نحرسية قادمة، ذلك الشعور ييشعر بأن هناك حياة أ�د

ر؛ فتموت الروح، وجيف القلب ندها فال وع للامدة!حتى يتحول اإلنسان إىل جسد عابد  ؛واخلوا

ُحرمة ليشء.. ال دين، ال قيم، ال أخالق، ال إنسانية، ال شعور، ال هدف، ال غاية.. سوى املتاع 

 ا�ادي، واتباع اهلوى، ومتني اخللود إىل األرض.

ومتيض معهم اآليات إىل أمنيتهم احلقيقية باملكوث يف األرض.. فحتى لو حصل أن َعّمروا يف 

نّ ﴿ال بد من هناية  األرض،
َ
َِ   َوَ ََِّك �لُْمنَْت ََِّك �لآ ْجَ�  ﴿ .])42النجم ([﴾ َِِ�  َر العلق [﴾ ِِّن َِِ�  َر

ء.. واآليات  .])8( لو مكثوا آالف السنني يف هذه األرض.. فال بد من الُرجعى للحساب واجلزا

ء وهو "العذاب" هكذا بدون تفصيل؛ ليكون جامعًا لكافة أ�واع العذاب: امله ني، ختربهم باجلزا

 املُقيم!الشديد، األليم، الغليظ، العظيم، احلريق، البئِيس، 

 بإيامهنم املزعوم بصري.. وبنفوسهم عليم، وبعملهم حميط. هلالج لجواهللا 

بعد الفشل يف اختبار متني  -يف صورة مماثلة هلرب قوم فرعون من القضية األصلية  -ثم هيربون 

ون إىل صورة ثالثة من التربير بعد الصورتني املوت، وبعد انكشاف حقيقة إيامهنم املزعوم، يتجه

ووقحة، وهي:  قبيحةالسابقني: "قلوبنا غلف" و"نؤمن بام أ�زل علينا فقط" واآلن إىل صورة 

 املالئكة!االختيار بني 



 153                                                                                                                     سادس عشر: االستكبار والتربير

من اَمللك الذي ينزل عليك بالوحي؟ فقال: جربيل.  ☻فسأ�وا رسول اهللا 

: إنه عدو لنا.. إنه ينزل بالعذاب والد مار والقتال، لو كان ميكال: الذي ينزل بالرمحة واملطر فقالوا

 التبعناك!

إنه اجلهل املقرون بالوقاحة، فجميع املالئكة ليس هلا إرادة مستقلة، أو اختيار يف يشء.. إنام هي 

َمَآُهْم َوَ�ْفَعلُوَن َما َُْؤَمُآونَ ﴿تنفذ أمر اهللا بال سؤال: 
َ
َ َما َ َّ وَن � ُّ واهللا  .])6(التحريم [﴾ َ  َقْع

إنام نزلت عىل قلب رسول  ☻هو صاحب األمر والنهي، وإن رسالة حممد  هلالج لج

اهللا بإذن اهللا ومشيئته وحده، وتؤكد اآليات مرة أخرى أن هذه الرسالة ُمصدقة �ا بني يدهيا من 

 !ويأ�ون أفعال الكفر دعون اإليامن،الرساالت قبلها، وهي هدى وبرشى للمؤمنني.. ال للذين يَ 

 للقلوب املتفتحة لإليامن والتقوى.هدى 

: "نؤمن  -يف النهاية  -وهو  تربير قبيح منهم، وعودة إىل مسأ�ة "االختيار" بني املالئكة، مثلام قالوا

بام أ�زل علينا، ونكفر بام وراءه" وهو تعنت ومراوغة وهترب.. خيرتعون له أي تربير، حتى ولو 

 املالئكة!باالختيار بني 

"عداوهتم جلربيل" باحلقيقة املفجعة.. إهنا ليست عداوة مع جربيل  ويكشف التعقيب عن

وبالكرب والتبجح  .. إهنم حيادون اهللا باملعايص والكفر واآلثام،هلالج لجبل عداوة مع اهللا  ♠

ة بعد هلذا الترصيح، لكن اآليات تكشف  والعناد، ولكن وراء الصدور.. عداء مع  عاممل تأ�يهم اجلرأ

ه ورسله، ومع جربيل وميكال.. وال فرق بينهام، فمن عادى واحدًا، فقد اهللا، ومن ثم مع مالئكت

عادى اآلخر، وليس بجربيل عدوهم، وال ميكال وليهم.. بل الكل ألمر اهللا طائع، ولو أراد اهللا أن 

 برهم، لكان أمره بني الكاف والنون.اجيعل ميكال يقطع د

إنه يشء خارج تصور  عدوًا؟!اخلالق  جيرأ أن يتخذ -مهام كانت قوته  -وال أدري أي خملوق 

العقل، ولكن مشكلة هؤالء العبيد هي غلظة الفكر، وسامكة الشعور، وعدم استشعار اإليامن، كل 

 ذلك مقرونًا باألماين الكاذبة.
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وخيتم التعقيب بـ: حقيقة هذه اإليامن وهو الكفر، وعداء اهللا للكافرين.. وهذه مهلكة للكافرين ال 

 حمالة.

، مثلام كان البدء ☻ية هذا املقطع من اآليات.. تتحدث عن رسالة حممد ويف هنا

باحلديث عن رسالة موسى وعيسى عليهام السالم، واهللا أ�زل آيات بّينات واضحات، ال غبش فيها، 

ط اهللا املستقيم،  وال غموض، وال لبس.. وما يكفر هبا إال الفاسقون.. الذين انحرفوا عن رصا

عن سامع احلق، والذين فسقت نفوسهم عن اهلدى، هذا هو ما يمنع من والذين فسقت قلوهبم 

 اإليامن باآليات البّينات، وليس "التربيرات الواهية" التي يسوقها العبيد.

ومن فسقهم: أهنم كلام عاهدوا عهدًا نبذه فريق منهم.. هكذا كان دأهبم، وها هم اليوم مع الرسالة 

الرسول مصدقًا �ا معهم من الكتاب، كانت النتيجة هي نبذ  جاءهم -عىل نفس املنوال  -اجلديدة 

 -حتى ولو كتاب اهللا  -الكتاب وراء ظهورهم، كأهنم ال يعلمون، فأي يشء يقف يف طريقهم 

ئهم.  أ�قوه؛ ومضوا حيث شاءت أهوا

هذه هي احلقيقة، وليست كام زعموا أن جربيل عدوهم.. وليس هذا هو سبب كفرهم، بل السبب 

 وق، ونقض العهد، ونبذ الكتاب وراء ظهورهم.هو: الفس

*** 

ولكن.. ما الذي جعل النفس تدعي لنفسها هذا اإليامن املزعوم وترص عليه، ويف نفس الوقت 

و�اذا تتجه إىل التربير هبذه األساليب  شديد؟!و�اذا يكون حرصها عىل الدنيا  الكفر؟!ترتكب أفعال 

 امللتوية؟!

نية  -أعاله  -لقد طرحت اآليات  منظومة للنفس اإلنسانية غاية يف التداخل والرتاكب، بطريقة قرآ

يف كل حماولة  ،إعجازية، حتتاج فقط إىل االستغراق يف أعامق اآليات الكتشاف كنوزها التي ال تنضب

 للرحلة يف األعامق..
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اآلخر، فإذا لقد تناولت هذه اآليات ستة أ�عاد نفسية مرتابطة فيام بينها بصورة يؤدي كل منها إىل 

 اكتملت األ�عاد، تكشفت حقيقة هذه النفس أمامنا:

: حتدث عن مرض "اتباع اهلوى" وبداية الضالل منه، فالنفس املسلمة هللا، تتبع فالبعد األول

 "الدليل" اإل�ي، ال "اهلوى" النفيس.

لعبودية هللا : حتدث عن مرض "الِكرب" وما يفسده يف النفس اإلنسانية، والذي حيول اوالبعد الثاين

 إىل العبودية للذات، والتعبد للعصبية، واهلوى.

: هذا املرض "الِكرب" سوف يؤدي إىل مرض "التربير" وهذا هو الذي تم تسليط والبعد الثالث

الضوء عليه من خالل سياق اآليات، فهو موضوع "الترشيح النفيس" وبدا يف ثالث مواطن: (أ) 

 نا ونكفر بام وراءه. (ج) جربيل عدونا.قلوبنا غلف. (ب) نؤمن بام أ�زل علي

: أن مرض "التربير" سوف يؤدي إىل مرض "البغي" ومن ثم غضب اهللا عليهم والبعد الرابع

 ولعنهم.

: أن مرض "البغي".. سيؤدي إىل مرض "نقض العهد" ونبذ كتاب اهللا وراء والبعد اخلامس

 ظهورهم. 

 "، ونسيان اهللا، والدار اآلخرة. : ومن وراء كل ذلك مرض "حب الدنياوالبعد السادس

ونجد أن مرض اتباع اهلوى، هو بداية االنحراف، ونرى الصورة النفسية.. كأن اإلنسان يسري يف 

هذه احلياة، ال يعرف الطريق، وال هيتدي السبيل، ويتخبط يف التيه، غارق يف الظلامت، فيأ�يه "دليل 

. فإذا سار اإلنسان خلفهم، اهتدى إىل سبيل إ�ي" يف صورة الوحي والكتاب والرسل واأل�بياء.

ط املستقيم، والدليل دومًا يكون أمام اإلنسان، ويسري يف طاعة واستسالم حسب  الرشد، وإىل الرصا

 اجتاهاته..



 156                                                                                                                     سادس عشر: االستكبار والتربير

ولكن اإلنسان أ�ناء السري، قد ُيشاهد جنة من نخيل وأعناب، فتهوى نفسه إليها، فيقول له الدليل: 

سري، وقد يمر عىل ُملك ومتاع ومال وشهوات، فتهوى نفسه إليها، امض معنا حيث ن اآلن!ليس 

فيقول له الدليل: ليس هؤالء، امض معنا حيث نسري، وقد يمر يف طريق صعب به أهوال وعذابات، 

فتهرب نفسه من تبعات الطريق، فيقول له الدليل: امض معنا حيث نسري، وال يشغلنك متاع وال 

 عذاب.

ى عىل اتباع الدليل هبذا التجرد، هترب منه.. فال تصرب عىل اهلوى، وال ولكن النفس التي ال تقو

تصرب عىل الصعاب.. فتهرب من الدليل لتغرق يف التيه من جديد، ويصبح دليلها يف التيه هو 

 "اهلوى" حيثام كان اهلوى.. كان الطريق؛ فُتضل ضالالً بعيدًا، بعيدًا جدًا.

ء أكان الكت اب أو الرسول، وتستكرب عن اتباعه.. أل�ه يصطدم بـ ومن ثم تتنكر للدليل سوا

 "هواها" فتستكرب عىل كل من يقف يف طريق اهلوى كائنًا من كان؛ فتنتفش، وتتورم..

يرتبع عىل قمة منظومة هذه األمراض، ومنه خترج  -بعد مرض اهلوى  -ونجد أن مرض الِكرب  

ر األمراض التي تواجه النفس بقية األمراض األخرى.. وهو مرض إبليس األول، وهو أخط

مل تكن  -من خالل اآليات هنا  -اإلنسانية، فالنفس الكافرة هي ببساطة نفس ُمستكربة.. ولكن 

إنام من خالل منهج  ،تتحدث عن قضية الكفر واإليامن من خالل منهج "األحكام القضائية"

اول دعوى إيامهنم هذه.. "التحليل والتشخيص والعالج" ووجدنا صرب اآليات، وطول الَنفس يف تن

ألن اآليات هنا تريد أن تأخذ بعدًا آخر، وهو بيان حال النفس الكافرة، وإن كانت ظاهراً متدينة، 

 ظاهريًا!وإن حتى حكم هلا اإلسالم بأحكام "أهل الكتاب" وقبِل هذه الدعوى 

عىل الكذب واالدعاء، ألن اإلسالم هيدف أوالً إىل عالج الباطن، وإىل إيامن النفس عىل احلقيقة ال 

ر عىل إتيان  ر عىل دعوى اإليامن، ويف نفس الوقت اإلرصا ووجدنا "حالة التناقض" العجيبة باإلرصا

وهذه الصورة املعقدة حتتار فيها القلوب املؤمنة الساذجة التي عىل الفطرة، وال  الكفر!كل أفعال 
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ء والتعقيد العجيب.. واآليات ُتفصل هنا لب يان ُسبل املجرمني: حتى ال نقع فيام تفهم هذا االلتوا

 ن.، وحتى ال يستغفلنا هؤالء املجرمووقع فيه املجرمون

والتربيرات التي أشارت إليها اآليات  قرينه!ومع مرض الِكرب، ال بد وأن يأيت مرض التربير فهو 

. عنهم، كانت تربيرات قبيحة وقحة فندهتا اآليات مجيعها، وفضحت كذب التربير وكفر النفس.

وبينت أن االجتهاد يف هذا الطريق.. طريق التربير لن ُيغني من احلق شيئًا، وإن كل ما عليهم هو 

 االعرتاف باملرض، واالستسالم للعالج.

 معًا!ونجد أن هذين املرضني: الِكرب والتربير يدمران القلب والعقل 

ورة ممسوخة، وبالتايل فالكرب: يدمر القلب، ويفسد وظيفته.. وُيورم تكوينه، وينتفش به يف ص

ح الصدر لإليامن، فالصدر  سيعجز القلب املُستكرب عن سامع اآليات، وعن إبصار النور، وعن انرشا

 مغلق بمرض الِكرب.

والتربير: ُيفسد عمل العقل، فبدالً أن يتجه العقل إىل تدبر اآليات، والبحث عن الطريق، 

تباع احلق، سيتجه إىل إعامل الذهن وإجهاده ومتحيص احلق والباطل بموضوعية وجترد، ورغبة يف ا

 يف البحث عن "التربير" املناسب، وإجياد أقرص طريق لـ "اهلرب" من االعرتاف باملرض.

ومن هذا التربير خيرج البغي والظلم والعدوان عىل النفس أوًال، وعىل اآلخرين ثانيًا.. وإطباق 

.. وكان الظهوريثاق ونبذ كتاب اهللا وراء الظلامت عىل النفس؛ فيؤدي ذلك إىل نقض العهد وامل

"حب الدنيا" وعدم رجاء لقاء اهللا، واليوم اآلخر، ألن النفس " وسبب كل ذلك: "اتباع اهلوى

وعاجزة عن جتاوز املحسوس من  -فهي يف ضالل بعيد  -عاجزة عن العودة إىل سبيل الرشاد 

 األشياء، وال يتجاوز إدراكها عامل البهيمة.

 

*** 
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 ألمة املسلمة:ويف ا

 -نبذ كتاب اهللا  -البغي  -التربير  -الكرب  -وقعت لألسف هذه األمراض مجيعها: (اتباع اهلوى 

 حب الدنيا).

ء املتقلبة، واملوازين الوضعية، "فُسلبت منها اخلالفة يف  فطرحت األمة كتاب اهللا، واتبعت األهوا

ئهم وشهواهتم، وقتلوا فريقًا من اهلداة وكذبوا  األرض، واألمانة التي ناطها اهللا هبا، وحكموا أهوا

ن،  ريقا؛ فرضهبم اهللا بام رضب به بنيف ئيل من قبل، من الفرقة والضعف، والذلة واهلوا إرسا

أهواءهم لرشيعته خيضعوا و، ☻يستجيبوا هللا ورسوله  حتىوالشقاء والتعاسة.. 

 روا ما فيه.. لعلهم هيتدون.يأخذوا الكتاب بقوة، ويذك وحتىيوفوا بعهد اهللا معهم، وكتابه، و

نية، والتحذيرات النبوية يف مواطن كثرية حتذر من هذه األمراض مجيعها:  وجاءت اآليات القرآ

▬ ً �ْ بِ ََ َّ َ�َن ََِما َ�ْعَملُوَن  ْ فَِِّن � ْو ُ�ْعآُِضو�
َ
َ ْ ن َ�ْعِدلُو�ْ نن َِلُْوو�

َ
ْ �لَْهَوى َ  النساء:[♂ فََ� َِّتبُِعو�

135[ 

ِدٌَد وَ ▬ َِ ِ لَُهْم َعَا�ٌب  َّ � َِ وَن َعن َسَِي
ل  ِْ ََِن ََ َّ ِ ِِّن � َّ � َِ ّلَك َعن َسَِي ِْ َ  َِّتبِِ  �لَْهَوى َ�ُي

 ]26 ص:[♂ ََِما َُِمو� ََوَْم �ْ�َِماِب 

َِ �َّْفَس َعِن �لَْهَوى▬ َِّهِ َوَ� اَف َمَصاَم َر ََ ّما َمْن 
َ
َ  .َوَ َِ ّنَة  َوىفَِِّن �ْ�َ

ْ
 ]41، 40 النازعات:♂ [ �لَْمأ

ُ ََْمُجُدونَ ▬ ََ وََُه َو ُْ وَن َ�ْن ِعَباَدِِهِ َوََُمّبِ ََِّك َ  ََْمَتْكِ�ُ ََِن ِعنَد َر
َّ  ]206 األعراف:[♂ ِِّن �

و� ِ�َْمِد رَ ▬ ُْ و� ُسّجد�ً َوَسّب آ  ََ َُّكُِآو� ََِها   �ََ ََِن ِِ َّ ونَ ِِّ�َما َُْؤِمُن َِيََاَِِنا � ♂ َِِّهْم َوُهْم َ  ََْمَتْكِ�ُ
 ]15 السجدة:[

َِنَ ▬ َّ ّما �
َ
لِهِ َوَ ْْ ُجورَُهْم َوَ�ز�ُدُهم ّمِن َف

ُ
اِ�َاِت َ�ُيَوّفِيِهْم َ ّّ ْ �ل ْ وََعِملُو� ََِن ََمُنو� َّ ّما �

َ
 فَأ

ُ�ماً َوَ  َ�ُِدونَ 
َ
ُ�ُهْم َعَا�َاً � و�ْ َ�ُيَعّاِ ً  �ْستَنَكُفو�ْ َو�ْسَتْكَ�ُ �ْ ِّ ِ َوِ�ّاً َوَ  ََ َّ  النساء:[♂ لَُهم ّمِن ُدوِن �

173[ 
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▬ ِ َْ َ
ْْ اَ َو�لُْمنَكآِ َو� ََ ْْ َِ َعِن �قَْف َماِن نََتاَ َِي �قُْصْآَ� َوَ�نْ ُْ ُمُآ َِاقَْعْدِل َو�ِ�

ْ
َّ ََأ ِِّن �

 ]90 النحل:[♂ ََعُِظُ�ْم قََعّلُ�ْم ََِاّكُآونَ 

َا �▬ ََ
َ
َ ََ ُهورِهِْم ن َُ وُِو�ْ �قِْكَتاَب َ�ََُّيَُِّنُه لِلّناِس َوَ  َِْ�ُتُموََُه َ�َنَبُاوُِ َوَر�َ 

ُ
ََِن َ َّ َ  ِميَثاَق �

ونَ  ُ ََ َْ َ ََُمناً قَلِيً� فَبِئَْس َما َ ْو�ْ َِهِ  َ ََ ِْ  ]187 عمران:[آل ♂ َو�

▬ َ �َْيا َوَ  ّ َياًُ � َ�ْ� ْ َفُآو� َْ ََِن  ّّ ِ ّ�َِن ل ْ فَوَْ�ُهْم ََوَْم �قْصَِياَمِة ُِ ََِن �ّ�َصو� َّ ْ َو� ََِن ََمُنو� َّ ْمَخُآوَن ِمَن �
َماٍب  ُِ  ِ ْْ َِ ِ َ َُ ا ََ َ ُق َمن َ ُِ َ  ََْآ  ]212 البقرة:[♂ َو�

ِ و ِ ْبِن َعْمٍرو، َقاَل: ِقيَل لَِرُسوِل ا�َّ  ُكلُّ يُّ النَّاِس َأْفَضُل؟ َقاَل: "أَ ☻: َعْن َعْبِد ا�َّ

: َصُدوُق اللَِّساِن َنْعِرُفُه، َفَام َخمُْموُم اْلَقْلِب، َقاَل: " ُهَو التَّ  ِقيُّ َخمُْموِم اْلَقْلِب َصُدوِق اللَِّساِن"، َقاُلوا

، َال إِْثَم فِيِه، َوَال بَ  ، َوَال َحَسدَ النَِّقيُّ  ]4216[سنن ابن ماجة /  "ْغَي، َوَال ِغلَّ

ِ ْبِن مَ و ُ َعنُْه، َعنِ َعْن َعْبِد ا�َّ ال َيْدُخُل اْجلَنََّة َأ�َُّه َقاَل: "☻ النَّبِيِّ  ْسُعوٍد َرِيضَ ا�َّ

ُه َلُيْعِجُبنِي َأْن َيُكوَن َثْوِيب َجِديًدا، َوَرْأِيس  َمْن َكاَن ِيف َقْلبِِه َحبٌَّة ِمْن كِْربٍ  ِ، إِنَّ " َفَقاَل َرُجٌل: َيا َرُسوَل ا�َّ

ُك نَ  ا ُ َمجِيٌل ْعِيل َجِديًدا، َقاَل: َوَذَكَر َأْشَياَء َحتَّى َذَكَر َعالَقَة َسْوطِِه، َفَقاَل: " َدِهينًا، َوِرشَ َذاَك َمجَاٌل، َوا�َّ

 ]26:  1[ املستدرك /  " ُحيِبُّ اْجلََامَل، َوَلِكنَّ اْلِكْربَ َمْن َبطَِر اْحلَقَّ َواْزَدَرى النَّاَس 

ِ ْبِن َعْمٍروو ُ َعنُْهَام، َقاَل: إِ  َعْن َعْبِد ا�َّ ِ َرِيضَ ا�َّ َلَيْأ�َِنيَّ َعَىل َقاَل: "☻ نَّ َرُسوَل ا�َّ

ْنَيا، ُسنَُّتهُ  ْم ُسنَُّة النَّاِس َزَماٌن، ُقُلوُهبُْم ُقُلوُب اْألََعاِجِم "، قِيَل: َوَما ُقُلوُب اْألََعاِجِم؟ َقاَل: " ُحبُّ الدُّ

 ُ َدَقَة َمْغَرًما اْألَْعَراِب، َما آَتاُهُم ا�َّ ًرا، َوالصَّ ا َهاَد ِرضَ ِن، َيَرْوَن اْجلِ  [املطالب "ِمْن ِرْزٍق َجَعُلوُه ِيف اْحلََيَوا

 ]4493العلية / 

ِ َعْن َثْوَباَن، َقاَل: َقاَل و ُيوِشُك اْألَُمُم َأْن َتَداَعى َعَلْيُكْم َكَام َتَداَعى ☻: "َرُسوُل ا�َّ

 ا، َفَقاَل َقائٌِل: َوِمْن قِلٍَّة َنْحُن َيْوَمئٍِذ؟ َقاَل: َبْل َأ�ُْتْم َيْوَمئٍِذ َكثٌِري َوَلِكنَُّكْم ُغَثاٌء َكُغَثاءِ اْألََكَلُة إَِىل َقْصَعتِهَ 

ُ ِيف ُقُلوبُِكُم اْلوَ  ُكُم اْملََهاَبَة ِمنُْكْم َوَلَيْقِذَفنَّ ا�َّ ُ ِمْن ُصُدوِر َعُدوِّ ْيِل َوَلَينَْزَعنَّ ا�َّ ، َفَقاَل َقائٌِل: َيا ْهنَ السَّ

ِهَيُة اْملَْوِت  ْنَيا َوَكَرا ِ َوَما اْلَوْهُن؟ َقاَل: ُحبُّ الدُّ  ]4297أيب داود /  [سنن "َرُسوَل ا�َّ
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ِ َال اْلَفْقَر َأْخَشى َعَلْيُكْم، َوَلِكْن َأَخَشى َعَلْيُكْم َأْن ُتْبَسَط َعَلْيُكُم : "☻وقال  َوا�َّ

ْنَيا َكَام ُبِسطَ  البخاري  [صحيح " ْت َعَىل َمْن َكاَن َقْبَلُكْم، َفَتنَاَفُسوَها َكَام َتنَاَفُسوَها، َوُهتْلَِكُكْم َكَام َأْهَلَكْتُهمْ الدُّ

 /3158[ 

سنخص بالذكر مرض التربير، اللتباس هذا املرض، وصعوبة  -يف هذا املقام  -ولكننا 

رتعها العقل ليهرب بالنفس من استكشافه، أل�ه يتخفى خلف العقل، ويظهر دليل أو حجة خي

يف" بني عقل اإلنساين هو قدرته عىل "التكيوأرض يشء عىل ال املتناقضات!املواجهة، فيجمع بني 

لـ "التربير" ال للتصحيح والتسديد والتقريب،  آ�ةأل�ه يف هذه احلالة سيتحول إىل جمرد  املتناقضات!

 والفهم وعمل الصواب.

 ، ُيوقع كوارث كثرية يف حياة اإلنسان، ومسرية اإلسالم.وعدم اليقظة إىل هذا املرض 

ء.. واملكابرة ع "لنفس البرشيةإن لـ "ا االعرتاف  نقدرة عجيبة عىل التهرب من املسؤولية، وااللتوا

ن ظروف أخرى إأن جتعل ساحتها نقية طاهرة، و معها بالذنب، فتختلق آالف من املربرات تستطيع

 رث. يف الكوا  ةقاهرة هي املتسبب

♠ فالفرق بني خطيئة آدم، وخطيئة إبليس.. أن آدم  وحجته" منطق إبليس"وهذا هو 

 وأ�قى باللوم عىل ربه بذنبه، كرب عن االعرتافاعرتف بذنبه وسأل ربه املغفرة، وإبليس تَ 

ِِ  فَبَِما﴿ ▐: ْغَو�َْت
َ
  الدين!يوم إىل مهله وسأل ربه أن يُ  ]16 األعراف:[♂ َ

 رشية األول، وجتربة اإلنسان وإبليس مع الذنب.وكان هذا هو ذنب الب

ية إبليس.. ثم أ�اب ورجع  اإلنسان: اعرتف بذنبه، وبمسؤوليته عن هذا الذنب، وباستجابته لغوا

إىل ربه يضع عنده ُجرم يديه، وكل ذنوبه، وهو خيجل منها، ويتحرس عىل التفريط يف جنب ربه، 

فهو الغفور  ▐ة والرأفة، فيستجيب اهللا ويتقدم إليه باملناجاة وطلب املغفرة والرمح

فيا  حسنات!الرحيم.. يغفر الذنوب، ويعفو عن السيئات، سبحانه هو الرحيم الكريم ُيبدل الذنوب 

 له من رب كريم.
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 ً إبليس: وقع يف ذنب "االستكبار"، مل يلتفت خلطئه وال جلريمته، بل ظل يف هذا االستكبار مرصا

طئه، بل تبجح به.. بل إنه يلقي باللوم واملسؤولية عىل اهللا عليه، مل يعرتف بذنبه، وال بخ

، بل طلب يطلب الرمحةفلم يعتذر إبليس ومل  أغواه!واعترب أ�ه سبحانه! هو الذي  ▐

الذي ظن إبليس أن آدم سبب لعنته، بينام سبب اللعنة هو  آدم!اإلمهال إىل يوم الدين لينتقم من بني 

ن هللا سبحانه؛ وكان سينكشف ما بنفس إبليس سواء يف حالة ما بنفس إبليس من استكبار وعصيا

فاستحق لعنات اهللا سبحانه ولعنات املؤمنني إىل يوم الدين، ثم هو  غريها!رفض السجود آلدم أو 

 يف النهاية يف اجلحيم.

فكان االعرتاف بالذنب وحتّمل املسؤولية واعرتاف النفس بخطئها وجهلها وظلمها، هو مفرق 

 "ُسنة آدم"أما اختيارين ال ثالث هلام: إما  -يف كل األزمان  -ة البرشية كلها، ونحن فيها طريق يف حيا

اللعني.. التربير والتكرب  "ُسنة إبليس".. االعرتاف وطلب التوبة وااللتجاء إىل اهللا. وإما ♠

 وإلقاء التبعة واللوم عىل آخرين.

 ومكمن اخلطورة يف الفكر التربيري:

وتقديسها، وتربأهتا من األخطاء.. األمر الذي يقطع الطريق عىل سنن تطهري ساحة النفس  -

 اهللا يف التغيري.

 نشوء الشخصية االرجتالية االتكالية التي تنتظر معجزة من السامء. -

استهالك الطاقات واألعامر واألموال يف احلديث عن مساوئ العدو، واإلفراط يف احلديث  -

 وجمتمعها!ات املعاجلة يف داخل النفس عنها.. واالكتفاء بذلك دون اختاذ خطو

 العقم الفكري أمام النظر يف سنن اهللا يف الكون واملجتمعات واحلياة واإلنسان. -

قع  - الكتاب والوحي إىل جمرد تالوات  واملجتمعات، وَحتولالتخّلف عن علوم النفس والوا

 بذلك!واالكتفاء   كاذبة!عذبة وأمنيات 
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طه امل -  ستقيم.التخلف عن طريق اهللا، ورصا

تفاقم املشكالت، وزيادة آثارها وظواهرها دون معرفة مكمن اخللل، وكيفية التصحيح  -

 وبداياته.

 ع األوقات واألعامر والدماء واألرواح يف طرق خاطئة، وحماوالت فاشلة.يتضي -

 الفشل يف إقامة الدين، وإعالء كلمة اهللا، وحتكيم رشيعته. -

مل عقله ليس يف "التربير" وإنام يف البحث عن "العالج" فاإلنسان الذي يريد العالج عليه أن ُيع

اجة إىل الشجاعة يف فهمها، ويف احلبل  ،واهلداية، وليس بحاجة إىل "تقديس" النفس أو "تدنيسها"

 مواجهتها، ومن يطلب اهلداية بصدق.. فاهللا هو اهلادي لسبيل الرشاد.

 

***
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 رافات سابع عشر: تصديق السحر، واإلميان باخل 

 تعاىل: قال

وُِو� �قِْكَتاَب كِ ▬
ُ
ََِن َ َّ َن � ٌق لَِّما َمَعُهْم َ�َبَا َفآِ�ٌق ِمّ ِدّ َّ ْن ِعنِد �لّلذهِ ُم ََُهْم رَُسوٌل ِمّ َتاَب َولَّما َجا

ّ�ُهْم َ  َقْعلَُموَن 
َ
ُهورِهِْم َكَ َُ  ََ َ   ١�لّلذهِ َوَر� ََ  �ُ ِِ َيا َّ َفَآ   ُملِْك ُسلَيَْماَنۖ َو�ّ�َبُعو� َما َ�تْلُو �ل َْ َوَما 

 َْ  �َ ِِ َيا َّ ََ َهاُروَت ُسلَيَْماُن َوقَذ ِ�ّن �ل ِ  �لَْملََكْ�ِ ََِباَ
َ ََ َزَِل 

ُ
َآ َوَما َ ْْ َفُآو� ُقَعلُِّموَن �َّاَس �لِمّ

ّٰ  َقُصوَ  ِِّ�َما َ�ُْن فِتَْنٌة  َوَماُروَتۚ  َُ ٍد  َُ
َ
فََ� َِْ�ُفْآۖ  َ�َيَتَعّلُموَن ِمنُْهَما َما َوَما ُقَعلَِّماِن ِمْن َ

قُوَن َِهِ َ�ْ�َ �لْمَ  وِْجهِۚ ُقَفِآّ َِ ُُ ُهْم  آَِْ َو ٍد ِِّ  �َِِِِْن �لّلذهِۚ  َوَ�َتَعّلُموَن َما ََ َُ
َ
�َن َِهِ ِمْن َ ارِّ َْ ِ َوَما ُهم َ

 ُ ََ �ُِ َما  َ ََ ِْ َ َوَ  ََنَفُعُهْمۚ  َوقََصْد َعلُِمو� لََمِن � َُفَمُهْمۚ  ل
َ
ْو� َِهِ َ ِئَْس َما َ�َ َْ َ�ٍقۚ  َو ََ َآًِ ِمْن  َِ ْو  ِ� �ْ�

ۖ  ١َ�َُو� َقْعلَُموَن  ٌ ْْ ََ ْن ِعنِد �لّلذهِ  ٌََة ِمّ ّ�ُهْم ََمُنو� َو�ّ�َصْو� لََمُثو
َ
 [البقرة] ♂١ّقْو َ�َُو� َقْعلَُموَن  َولَْو �

ق اإليامن، وطريق الشيطان، وُتبني طبيعة "استجابة" النفوس تتجىل يف هذه اآليات الكريامت طري

 طريق.الذليلة املستعبدة لنداء كل 

: ينادي اإلنسان من خالل فطرته، ومن خالل آيات اهللا يف الكتاب املسطور، ويف طريق اإليامن

تحقق هض بأمانة اإلرادة والتكاليف؛ وليش بواعث اإليامن يف القلوب؛ لتنالكون املنظور؛ ليستج

اخلالفة الراشدة يف األرض، فُتعمرها وفق سنن اهللا، بقلوب مؤمنة ترجو اهللا واليوم اآلخر، ولتدور 

 مع الكتاب الذي فيه اهلداية والراشد، والذي يرسم بكل وضوح وبيان معامل الطريق.

فات.. طريق الشيطان : ينادي اإلنسان من خالل ولعه باخلوارق، واألساطري، والسحر، واخلرا

دة بالسامع إىل األساطري، وبامديتها التي ال ترى بريقًا لإليامن عرف شغف النفوس املفككة، واملُستعبَ ي

فتستجيب ألي خارقة، أو تبحث عن يشء يرفع عنها  -أو أدنى  -بالغيب، فتعيش يف إدراك البهيمة 

حر، وتكذيب الوحي، التكاليف.. إنه طريق يف هنايته الكفر باهللا، واإليامن باألسطورة.. تصديق الس

 اعتقاد النفع والرض يف غري اهللا.
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لقد جاءها رسول ُيصدق ما معها من  يد التي جاءها رسول من عند اهللا؟فامذا اختارت نفوس العب

كتاهبا، رسول ليس بدعًا من الرسل، وجاء ُيبلغ عن اهللا، أصل الدين، والرشيعة، والتوحيد.. الذي 

إلقاء عن  ظهورهم!ب.. لقد نبذ العبيد كل ذلك، أ�قوه وراء جاء به كل رسول، ونزل به كل كتا

قصد وإرادة ال عن غفلة أو نسيان أو شبهة أو جهل، بل هو التخلص من الكتاب.. الذي يرون فيه 

 تقييدًا حلريتهم، وما حرية العبيد إال الرغبة يف الفجور والعصيان..

يكون "الدليل" الذي يأخذ بيد اإلنسان يف فأ�قوا كتاب اهللا وراء ظهورهم، وما جاء الكتاب إال ل

ضل ضالالً بعيدًا.. في البعيد!طريق احلياة ومنعطفاهتا، وبغياب الدليل.. يغرق اإلنسان يف عمق التيه 

نبذوا الكتاب كأهنم ال يعلمون.. كأهنم به جاهلون، كأهنم ال يعرفون أ�ه كتاب اهللا، وهم يعلمون 

 دي إىل سبيل الراشد.أ�ه الكتاب الواجب االتباع، واهلا

خلداع أ�فسهم، حتى يكون نبذ الكتاب عملية سهلة،  ؛كأهنم تصنعوا أل�فسهم اجلهل، والغفلة

 الكتاب!ليس فيها وخز للضمري، وال عودة للتوبة وأخذ 

 الكتاب؟!فامذا اتبعوا بعد نبذ 

إن ضل اإلنسان عن  ،"سبيل الشيطان"، وإما "سبيل اهللا"اتبعوا الشياطني.. فهام طريقني اثنني إما 

سبيل اهللا، فقد وقع يف حبائل الشياطني، تتخطفه من كل مكان، ومتزق كيانه النفيس؛ لتغرق به يف 

بحور من الظلامت والوساوس واألساطري واألوهام واألماين الكاذبة واالعتقادات الباطلة، فيقعد 

ري والوساوس والظنون ُيفسد الشيطان لإلنسان بكل طريق مستقيم، وَيظل من خالل اإلحياء والتأ�

عىل اإلنسان حياته، ورغم كل ذلك.. إن كيد الشيطان ضعيفا.. ال يملك سوى "تزين الباطل" 

و"الوساوس واإلحياء" وجمرد االستعانة الصادقة باهللا، وذكره، والقرب منه.. تطرد الشيطان من 

 وجنته.ملكوت اإليامن 

لنفوس، فقد أصبحت مرتعًا للشياطني.. واآلية أما إن خربت القلوب، وفسدت العقول، وذلت ا

 فيه!الكريمة هنا حتكي عن قصة تصديق السحر، وما تفعله الشياطني 
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، وقد ♠لقد اتبع العبيد ما كانت تتلوه وتقصه الشياطني عن زمان وملك النبي سليامن 

ء شياطني اإلنس واجلن:  ِِ�َ ▬كفرت الشياطني.. سوا َيا ِِْس  َِ نِّ  �ْ�ِ ُهمْ  وِ� َُ  َو�ْ�ِ ُْ  َ�ْعٍض  َِِ�  َ�ْع
ُآَف  َْ ، فقد ادعى هيود أن سليامن كان ♠كفر سليامن ومل ي .]112[األ�عام:  ♂ ُغُآوًر� �قَْصْولِ  ُِ

َيعلم السحر، وأن ملكه كان من السحر، وتسخريه للشياطني من خالل السحر، وكل هذه أكاذيب 

منزه عن مثل هذه  ♠النبي سليامن هيود، وخرافات، وسوء أدب معهود منهم عن األ�بياء.. ف

فات، ومعصوم من مثل ذلك، وملكه ونبوته هي من فضل اهللا اخلالص عليه..   اخلرا

 الشيطان!فبدالً عن تالوة آيات اهللا.. كان هيود تتلو آيات 

لقد كان لنبي اهللا سليامن ملكًا عظيًام.. سخر اهللا له فيه الشياطني، وكان ملكًا مل يكن ألحد من 

ن َ�ْعِديۖ ▬فقال سائًال ربه:  بعده، ٍد ِمّ َُ
َ
�ِ َِ ََت �لْوَّهاُب  َرِبّ �ْغفِْآ ِ� َوَهْب ِ� ُملًْ� ّ  ََََب

َ
ََِِّك َ

َصاَب  ٣
َ
يُْث َ َُ  ًَ ا ََ ْمآِِِ ُر

َ
َُ َ�ْآِي َِأ � ُ �لآِّ

ََ ٍَ  ٣فََمّخْآََا  ٍَ وََغّو� َ� ُ�ّ َ�ّنا ِِ َيا َّ آِ�َن  ٣َو�ل ََ َوَ
ْصَفادِ ُمَصآّ 

َ
َماٍب  ٣�َِ� ِ� �ْ� ُِ  ِ ْْ َِ ِ ْمِمْك َ

َ
ْو َ
َ
اُؤََا َفاْمُنْ َ ََ  [ص] ♂ ٣َهذ َا� َ�

ومن كان مكبًال  كنوزه!فكان له من الشياطني من يبني له، ومن كان يغوص له يف البحر يستخرج 

 مسجونًا.

 َوَما﴿كليف، فقال تعاىل: واجلن عمومًا خلق من خلق اهللا.. وحيمل هو اآلخر أمانة اإلرادة والت
لَْصُت  نّ  ََ َِْس  �ْ�ِ لَْصَناُِ  َو�ْ�َانّ ﴿واجلن خملوق من النار:  .])56( [الذاريات﴾ ِ�َْعُبُدونِ  ِِّ   َو�ْ�ِ  ِمنْ  ََ
 َُ يف صورة خارجة عن تصورنا البرشي، وعن إدراك طبيعة هذه  .])27( [احلجر﴾ �لّمُمومِ  ََارِ  ِمنْ  َ�بْ

لكن اإليامن بوجودها مسأ�ة بدهيية بالنسبة  رؤيتها؟ف تعيش؟ و�اذا نعجز عن املخلوقات، وكي

للمؤمن الذي يؤمن بالغيب الذي جاء عىل لسان الوحي.. فاإليامن باهللا واليوم اآلخر واجلنة والنار، 

هو غيب، واجلن املذكور يف اآليات هو غيب كذلك.. املسلم يؤمن به، حتى ولو كان خارج عن 

 ه وطبيعته.إدراك كنه
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وهو تصور جيعل اإلنسان يف حالة من التواضع أمام حمدودية علمه، ومستوى إدراكه.. وجيعله يف 

 حالة من معرفة قدر نفسه، وفضل اهللا عليه.

 ومن هذا اجلن من هو مسلم هللا، ومنهم من هو كافر وهؤالء هم الشياطني.

ن.. لتفك به أرسها هو املقصود من ولعل تالوة الشياطني من "علم السحر" عىل زمان ملك سليام

، فهو ♠فهي مل تكن تالوة عىل سليامن  سليامن}ما تتلوا الشياطني عىل ملك  {واتبعوا قوله: 

النبي الذي ال يسمح بتالوة ختالف رشيعة اهللا، ولذلك قال: "ملك سليامن" أي: زمانه ووقته.. 

أو  السجن!أعامهلم أو اهلرب من  جازإلنوليس "سليامن".. فلربام كانت هذه التالوة خاصة بينهم 

عىل عصاه، وظلت اجلن يف عملها حتى أكلت دابة األرض  ♠هي تالوة بعد موت سليامن 

 بوفاته!عصاه، وعلمت 

ءة النبي سليامن  إنام  كتبها!من هذا الكفر، ومما شنعت عليه هيود يف  ♠فتؤكد اآليات عىل برا

 الشياطني!الذي كفر هو 

وهو  العلوم!لم ُحيقق نتائجه بناء عىل أسباب وُمقدمات.. مثل غريه من والسحر "علم" كأي ع

 رش.. ولكنه ال يفعل فعله، وال ُينشأ آثاره، وال حيقق نتائجه إال بإذن اهللا.

أما كيفية تعليمه للناس، وكيفية االتصال باجلن؟ وهل هو ممكن احلدوث ابتداء؟ وما هو هذا 

من خالل اإلحياء والتأ�ري واملخاطبة؟ هل كان من احلواس السحر؟ وكيف يعمل؟ هل كان التعليم 

واألفكار؟ هل كان يف األشياء واألجسام؟ فهذا ما سكتت عنه اآليات؛ ألن الغرض منها التحذير 

من طريق الشيطان هذا، وبيان خطورة االنجذاب لربيق خوارق العادات، وتصديق السحر 

 اهللا.. آيات وتكذيب 

علم ُأ�زل من عند اهللا، أو هو وحي إ�ي وعلوم ساموية كام يزعم  وعلم السحر هذا ليس هو

أو هو خري ونفع للناس، بل هو رش وفتنة،  -ليخدعوا به اجلهالء والسفهاء من الناس  -الدجالون 
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يتها" و"إضالهلا" و"صدها  والشياطني عمومًا ال ُتعّلم اإلنسانية اخلري، بل هي متخصصة يف "غوا

 "!عن سبيل اهللا

أو  -قصة مَلكني أو ملِكني  -املخاطبني باآليات  -شري اآليات إىل قصة غامضة يعرفها هيود ثم ت

مها "هاروت وماروت" كانا بمدينة بابل.. وكانا فتنة للناس، كمثل غريها من  -رجلني صاحلني 

ً يف هذه البالد، وجاء البالء أن هذين امللَ  كني أو االبتالءات واآليات، ويبدو أن السحر كان منترشا

أو إهنام يعرفان "علم السحر" وما  إهلام!امللِكني ُأ�زل عليهام شيئًا سكتت عنه اآليات ربام هو علم أو 

فيه من خوارق وبريق، حيرك النفوس الكافرة إىل االعتامد عليه وتصديقه واللجوء إليه، واعتقاد 

ه، عليه، واللجوء إليه ودعائ العتامدالنفع والرض فيه من دون اهللا، بدالً عن اإليامن باهللا، وا

ً بني يدي الناس،  واستفراغ الوسع، وتفويض األمر كله هللا.. فالبالء أن علم السحر كان حارضا

 الشيطان؟!أم طريق  اهللا؟أطريق  سيختارون؟!فامذا 

ولكن العبيد اختارت طريق الشيطان.. وزيادة يف التأكيد من امللكني، فام ُيعلامن من أحد، حتى 

واحلياة كلها بالء  -ليخترب هبام إيامهنم  ؛أهنام جمرد "ابتالء وفتنة" أرادمها اهللا هلؤالء القوم ُيذكروه

حيذر امللكني الناس أن هذا الفعل كفر؛  ..وزيادة أخرى يف التأكيد -لبيان اإليامن وحقيقة العمل 

 فيجب أال يقع فيه أحد.

ة.. اتبعت ما كانت تتلوه الشيطان عىل ملك دوهذا ما اتبعته النفوس املقهورة الذليلة املُستعبَ 

 سليامن، و"علم السحر" الذي كان فتنة ألهل بابل، وقد كان اليهود يعيشون بينهم.

 السحر؟وماذا تعلموا يف هذا 

  وزوجه!التفرقة بني املرء 

جس؟هل من خالل األفكار  الزوجني؟هل من خالل التأ�ري النفيس بني  هل من خالل  واهلوا

كل هذا سكتت عنه اآليات.. لتتجه إىل  السحر؟كيف يعمل هذا  اجلميل؟بيح، وتقبيح  القنيتزي

ء املنظور لإلنسان أو غري املنظور.. إنه اهللا   هلالج لج"احلقيقة الكربى الكلية" يف هذا الوجود كله سوا
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القوة الوحيدة املتحكمة يف هذا الوجود، والذي ال يقع فيه يشء خارج عن إرادته ومشيئته املطلقة 

 وشهادة!من كل قيد، وزمان ومكان، وغيب 

فالنفع والرض هو فقط بيد اهللا.. وما يقع من نفع فإنه يقع بإذن اهللا، وما يقع من رض فهو بإذن 

اهللا.. واإلنسان يتفاعل يف عامل األسباب فقط، لكن اهللا وحده هو ُمسبب األسباب، وهو الذي ُينشأ 

! إنام يتحقق كل سبب ▐نني" ملزمة له آثارها، وحيقق نتائجها، فليس هناك "قوا  هلالج لج

 بإرادة ومشيئة مستقلة منه يف كل مرة..

فاضطراد سنن وقوانني الكون بالنسبة لإلنسان؛ فهذا لتستقيم حياته؛ ولتسهل مهمة خالفة 

د والثبات للقوانني ال جيري عىل اهللا.. إنام يميض كل يشء يف  األرض وعامرهتا، ولكن هذا االضطرا

مته مر اهللا، وقدرته،هذه احلياة بأ حترق يف كل مرة بإذن اهللا،  -مثًال -فالنار  ..، وبعلمهوتدبريه، وقوا

 عىل أن جيعلها بردًا وسالمًا.. هلالج لجوهو قادر 

ومن ضمن ذلك هذا العلم العجيب "علم السحر" إنه بالفعل علم حيقق "أسباب" رشيرة، 

كقوانني الكيمياء  - عامل الشهادة مة.. ولكن وقوع آثار هذه األسباب، هو أمر كغريه يفوُحمّر 

نني إال بإذن اهللا، وإن إتيان أسباب أخرى  -والفيزياء  ال يتحقق أي يشء من هذه األسباب والقوا

ءة القرآن، والصالة... إلخ، هي األخرى أسباب حتقق  متنع هذا السحر، كاالستعانة باهللا، وقرا

 .أ�ضًا بإذن اهللا -من منع السحر وإبطاله  -نتائجها 

رض اإلنسان وال ينفعه، وقد لنافعة لإلنسان.. إنام هو "رش" يوعلم السحر ليس كغريه من العلوم ا

 تعلمه!قبل  -وعبادة الشيطان  -ُجيرب فيه عىل الكفر 

ولكن يف اآلية أمر عجيب! إهنا ذكرت كلمة "العلم" اخلاص بالسحر أربع مرات: "ُيعلمون 

 "!نهام"، "ويتعلمون ما يرضهم"وما ُيعلامن"، "فيتعلمون م "،الناس

ولكنه علم مل يدفع البرشية شرباً واحدًا لإلمام  - العلوم!إن اآلية تؤكد عىل أن السحر علم كسائر 

بعكس بقية العلوم الواجب عىل اإلنسان تعلمها  - به!فهو علم ال َحيل لإلنسان أن يأ�يه ويعمل  -
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م عليه هذا "العلم ّر فاآلية ُحت  - الراشدة عىل األرض لنفع نفسه، والبرشية، ولرتقية احلياة، وللخالفة

العلم الذي يأيت فيه "أمور الكفر" أو "ليستعني فيه بغري اهللا" أو "يعتقد  -الذي ال ينفعه  -الضار" 

إىل "عامل  -حيث مناط التكليف  -فيه لغري اهللا" أو الذي خيرج فيه اإلنسان من "عامل الشهادة" 

  الشيطان!تظرة من َيكفر ويتبع آيات اجلن" حيث الشياطني من

والدخول يف هذا العلم، ينقل اإلنسان من عامل الشهادة، والكفاح، والصرب، والكد، والتعب، 

فات واألساطري واحلقائق املخلوطة باألكاذيب  وحتقيق األسباب، وترقية احلياة.. إىل عامل ملئ باخلرا

ُمسبب  هلالج لجفيها، ويقطع عالقته وتعلقه باهللا  فُيفسد احلياة، وُيفسد دور اإلنسان والكفريات!

ء يف عامل الغيب أو عامل الشهادة.  األسباب سوا

وهذا  كليًا!نكر السحر إنكارًا جز اإلنسان، وحمدودية علمه.. وهناك من يُ واآلية ُتثبت كذلك ع

وراء  إنام هو علم.. كسائر العلوم، ولكنه رش، ال يقع منه إال الرض.. واتصال بام هو ،غري صحيح

 عامل الشهادة، اتصال يقف وراءه شياطني متعطشة لكفر اإلنسان وإضالله..

ال تستطيع الشياطني التي  -كسائر معارف اإلنسان  -ومع هذا العلم، هو أ�ضًا علم صغري حمدود 

ُتعلم هذا العلم النفع والرض أل�فسها، فضًال عن غريها، وال تعلم من الغيب شيئًا، فلو كانت تعلم 

بثت يف العذاب املهني عىل "ملك سليامن" الذي مات عىل عصاه، ومل يعرف اجلن بموته إال ما ل

َ  َمْوِِهِ ِِّ  َد�َُّة ﴿ تعاىل: قال عصاه!عندما أكلت دابة األرض  ََ يَْنا َعلَيْهِ �لَْموَْت َما َدلُّهْم  َْ فَلَّما َق
َُِهۖ 
َ
َُ ِمََْمَ ُْ

ْ
رِْض َِأ

َ
آّ  فَلَّما �ْ� ن   ّيَنِت َََِ  ََ نْ  �ْ�ِ

َ
يَْب  َقْعلَُمونَ  َ�َُو� لَوْ  َ َِ ُِثو� َما �قْ  �قَْعَا�ِب  ِ�  َْ

 ْ  .])14سبأ ([﴾ ُمِه�ِ �ل

ها:  مْ  َِِّهُ ﴿وقد تعلم الشياطني أشياء بحكم أهنا ترى اإلنسان من حيث ال نرا ُْ  َوقَبِيلُهُ  ُهوَ  َََآ�
يُْث  ِمنْ  ِِ�َ  َجَعلَْنا َِِّا ََِآْوَ�ُهْمۗ  َ   َُ َيا َّ ََ  �ل ْوِ�َا

َ
َِنَ  َ ّّ ِ قلوهنا فيام وين .])27( [األعراف﴾ َُْؤِمُنونَ  َ   ل

باملعنى احلقيقي، أو قدرة  اً بينهم، أو ينقلوهنا ملن ُيعلموهنم من الناس، ولكن كل هذا ال يعترب غيب

 عىل النفع والرض بغري إرادة اهللا ومشيئته املطلقة.
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السحر؟! أحسب أن املقصود بالسحر، ليس هو خفة اليد، أو هو املقصود ب عامبقي احلديث 

فيها الكفر والرض لإلنسان  -اخلداع البرصي من خالل التقنية، إنام هو "علم" فيه تالوات للشياطني 

 -وأدوات معرفة  -"العلم الضار" من اإلنسان، أو ذات علوم خاصة  أسبق هبذاوربام تكون هي  -

 لإلنسان!، وغريبة وعجيبة وساحرة قد تكون طبيعية ومأ�وفة هلم

دودية علمه.. فإذا فقه، وحمأوقد يكون هو العلوم املتطورة اخلارجة عن تصور اإلنسان، لضيق 

واعتقد  -عىل اعتبار أهنا خارقة وفوق طاقة البرش  -ها اإلنسان، انبهر هبا وُسحرت عينه لرؤيتها رآ

زت حقيقة اإليامن لديه، ملجرد مسحة علم كانت فيها النفع والرض من دون اهللا، وكفر باهللا، واهت

جاهلة عنه، وقد تكون هذه العلوم ال حيتاجها اإلنسان يف خالفته عىل األرض، وال ذات رضورة يف 

صالح دينه ودنياه، فيكون الرش من هذا اجلانب.. وقد رأ�نا عندما اقرتبت البرشية قليًال.. قليًال جدًا 

، وتتنكر آلياته، بل وتستعلن بكل تبجح بأهنا ليست بحاجة إىل من "العلم" فإذا هبا تكفر باهللا

 !! ل استعلنت بكل وقاحة موت "اإل�"! ب�" فقد حل "العلم" حمل "اإل�""اإل

الذي كان وسيلة مواصالته الوحيدة  -ونرضب مثاالً: لو أن إنسانًا من القرون ا�اضية البعيدة 

ء، وحتمل الناس إىل السامء عة من املعدن تطري يفشاهد قط -ل واحلمري" اهي "اخليل والبغ ! اهلوا

فقالوا له: إهنا سحر وأفعال األوثان وتأ�ري اآلهلة املزعومة، وقدرة خارقة منها؛ فإهنا  -الطائرة مثًال ك

قها ويكفر باهللا، وحيسب يف صنعها سُيصدّ  ..هي احلق.. فاتبعها وآمن هبا ! فإن كان اإلنسان بال إيامن

 -لرض من دون اهللا.. وإن كان اإلنسان مؤمنًا، فحتى وإن جهل كيفية حدوث هذا األمر النفع وا

فإنه يظل عىل إيامنه باهللا، ُموكًال األمر كله هللا، واملشيئة واإلرادة  -قطعة معدن تطري وحتمل الناس 

 والقدرة املطلقة والنفع والرض كله هللا..

كمثل  -علمية ال تدركها عقولنا  طفرةهذا وقوع ونقول هذا الكالم.. حتى لو رأ�نا يف زماننا 

رق  -الفجوة بني اخليل والطائرة، وكمثل التطورات احلاصلة يف عامل الفيزياء والذرة  ورأ�نا خوا
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يك له التصورات أمامنا، ال هيتز اإليامن باهللا، واإليامن بالغيب، وال هيتز اعتقادنا يف اهللا وحده ال رش

 من سحر أو علم أو خوارق!

ولكن اآليات تشري إىل مسأ�ة "التفرقة بني املرء وزوجه" أي مسائل نفسية وفكرية وإحياءات 

أي ربام بعيدة عن موضوع الفجوة  -وحتريك اخلواطر وخداع األعصاب واحلواس واملشاعر 

وخصتها اآليات بالذكر، ربام يف إشارة إىل جمال السحر  -العلمية التي قد ُتتخذ ذريعة الدعاء السحر 

ونجهل  بالضبط!املقصود.. والعبث بباطن اإلنسان وإرادته ونفسيته بصورة غري واضحة لإلنسان 

، إنام يصنع بعض التعاويذ، وتتوىل الشياطني باقي األمر.. جيهلها الساحر نفسهكيفية فعلها، بل ربام 

 وظنون!كلها احتامالت 

جزات، فال يعتقد فيه بيشء.. إنام ما كان السحر، فمهام وجد اإلنسان فيه من خوارق أو معًا وأ�

االعتقاد كله يف اهللا، والقدرة كلها هللا، وال يقع يشء يف هذا الكون إال بإذن اهللا.. وكام ذكرنا هو 

ره، لكنه ُحمرم عليه، فهو رش  -كسائر العلوم  -جمرد "علم"  يستطيع اإلنسان تعلمه، وكشف أرسا

خرس اآلخرة، وضاع نصيبه منها، وبئس ما يبيع وفتنة وكفر، يرض باإلنسان.. ومن يشرتيه فقد 

اإلنسان به نفسه.. من أجل رض ورش، قد يقع فيه من أجل مال أو شهرة أو شهوة؛ وهذا هو اجلهل 

 بالسحر!احلقيقي أن ُيضيع اإلنسان آخرته هبذا الرش والكفر، وليس هو اجلهل 

*** 

.. إن األرسة وزوجه}يفرقون به بني املرء منهام ما  {ويتعلمونونقف قليًال عند داللة قوله تعاىل: 

هي وحدة بناء املجتمع، وإذا صلحت األرسة صلح املجتمع، وقوي بنيانه، وحتسنت عالقاته، 

وحسمت فيه مادة الرش، وقمعت فيه الفتنة، فلكل إنسان يف املجتمع حمضن أرسي يعود إليه؛ ليجد 

ة.. وهذه احلالة جتعل الشياطني يف حالة من فيه الدفء والراحة والسكينة والطمأ�ينة والود والرمح

ية اإلنسان. العمل!البطالة عن   وعن غوا
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هتدم املجتمع، وانترش فيه الغل واحلسد والبغضاء،  إن تفسخت األرسة، وتفرق الزوجني؛ أما

وفشت فيه الرذيلة، وتقطعت فيه أوارص املحبة والرحم واجلوار، وفسد فيه الرجل واملرأة، وضاع 

�ناء.. وعم اخلراب القلوب، وفسدت فيه النفوس.. فأصبحت مرتعًا للشياطني.. فال تكف فيه األ

 فيه عن العمل وإنتاج الرش من كل طريق.

وهلذا ربام يكون جمال عمل السحر حمصورًا يف جمال "التأ�ري النفيس واإلحياء واألفكار وحتريك 

"علم  مقابلةُحيبط أ�ره، و جوء إليه؛اهللا والتوكل عليه، واللوجمرد االعتصام ب فقط!اخلواطر" 

 ُحيبط عمل السحر. ؛السحر" بـ "علم القرآن"

بام أشارت إليه يف بدايتها.. إن اإليامن باهللا والتقوى هو اخلري  -يف هذا املقطع  -وختتتم اآليات 

ك وهو الفالح، اإليامن احلقيقي الذي يستشعر وجود اهللا، وآثار نعمته وفضله، والتقوى التي حتر

ه، وحمبته، وترى يف نفسها، ويف الكون من حوهلا آيات جل" من اهللا، وخوفه ورجائالقلوب لـ "الو

بّينات أعظم من أي سحر، وأمجل من أي ُصنع، فهي صنع اهللا الذي أ�قن كل يشء.. وفوق كل هذا 

ألساطري الذي ُينشأ يف القلب الرىض والسكينة والطمأ�ينة، ال كاإليامن بالسحر وا ..إنه إيامن وتقوى

 ُينشأ يف القلب اخلوف والفزع والرتقب واحلرية، وعبادة املخلوقات من دون اهللا.

ء هو اجلنة يف اآلخرة، واخلري يف الدنيا، واإليامن بغري اهللا  ء  -ويف النهاية اإليامن باهللا له جزا سوا

 له عقاب هو النار يف اآلخرة، والرش يف الدنيا. -اإليامن بالسحر أو غريه 

مثل اآلية السابقة التي حتدثت عن السحر، فاختتمت أ�ضًا بـ  يعلمون}كانوا  {لووختتتم اآلية هنا بـ 

كأهنا تقول: إن العلم احلقيقي النافع، هو العلم الذي حيصل به النجاة واخلري  يعلمون}كانوا  {لو

 إلنسان ويتعلمه.والفالح يف الدنيا، وينال به اجلنة يف اآلخرة.. وهذا ما جيب أن يشغل بال ا

ري هذه اآلية، ونسجل هنا مالحظة أن أغلب التفاسري األ�رية طافحة بخرافات وأساطري حول تفس

ئيليات  عنها!! ☻للنبي  حاديثبعض األبل وُرفعت  مأخوذ  -وإن هي إال إرسا

فة، واالستحالة، واحلكاية الطويل - يونانية!بعضها عن أساطري إغريقية  ة، يغلب عليها طابع اخلرا
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بتها، وهنايتها، وعدم وجود الغاية والنفع للمستمع هلا.. مما يرتفع عنه قول  ورسد األسطورة، وغرا

 األ�بياء والرسل، ووحي اهللا إليهم.

*** 

 األساطري؟ولكن.. ما الذي جيعل النفس تؤمن هبذا السحر، وتصدق 

وعندما ال تستشعر  ،لغيب"إن النفس اإلنسانية لدهيا "جوعة غيبية".. لدهيا مكان لـ "اإليامن با

تظل هذه اجلوعة تلح عىل  -من خالل الصالة والعبادة والذكر  -وجود اهللا، واالتصال بعامل الغيب 

اإلنسان ليمألها.. فال جتد مثل السحر بديًال، والسحر يأيت مصحوبًا باخلرافات واألساطري 

وتطرب حلكاية اخلرافات، وُتصدق واألكاذيب واألوهام، مما جيعل العبيد تتلذذ بسامع األسطورة، 

 صانعه!وختاف منه، وحتذر من  معه!السحر.. وتؤمن به، وتتفاعل 

فة!م لكل وجيعلها جتري وراء كل أسطورة، وُتسلّ   خرا

فون كام جتد يف السحر هروبًا من التكليف، والتفكري، والعمل، والسعي.. ورغم أن السحرة ُيكلّ 

فات.. إال أن ال فاهتم، وتأمتر العبيد بأشياء وخرا  بأمرهم!عبيد ال جتد ثقًال لتكاليف السحرة وخرا

بينام التكليف اإل�ي باإلخالص واإليامن والعبادة هللا وحده ال رشيك له،  دقة!وتتبع طريقهم بكل 

 وعمل!ال جتد له استجابة 

وس وإن نف واألساطري!والسحر كذلك ُيعطي العقل إجازة، ويرتك النفس لـ "التلذذ" باألعاجيب 

العبيد ال تطيق سامع "فكرة جمردة" أو "علم نافع" أو "قصة مفيدة".. وتتثاقل أسامعها عن مثل ذلك، 

فة فُتقبل عليها، وجتد فيها األ�س.. ألن العلم النافع ال بد وأن يغري ما  أما األسطورة واخلرا

ن تصور احلياة عىل صورة باإلنسان، أو يدفع اإلنسان لعمل مفيد، وهذا ما ال يريده العبيد، إنام يريدو

فية، يتحقق فيها كل يشء من خالل عصا سحرية أو تعويذة   ال ُتكلفهم شيئًا. شيطانية!خرا

 

*** 
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 ويف األمة املسلمة:

بل وصّدق بعض  السحر!وقع اإليامن بالسحر، وتصديق األساطري.. بل وانترشت "مهنة" 

مجوع من األمة خلف  ، وجرت♠املسلمني حكايات وأكاذيب هيود عن النبي سليامن 

 املختلفة!فصارت سوقًا رائجة.. ُيعلن عن أصحاهبا يف وسائل اإلعالم  واملشعوذين!السحرة 

وقد جاءت التوجيهات النبوية حازمة قاطعة يف هذا القضية، وعدم االنزالق هلا، والتحذير من 

 أو االستعانة هبم. إتياهنمتصديق السحرة أو 

عىل غري املتعلمني أو اجلهالء والبسطاء من الناس.. بل انترش حتى ومل يتوقف انتشار هذا املرض 

وصار تفكري اإلنسان يتجه إن أصابه الرض إىل "فعل  اجلامعية!بني املتعلمني وأصحاب الشهادات 

 "!السحر

ً فعله  ،وإن تأخر زواج فتاة  وإحباطه!جيب فكه،  األعادي!أو ُطلقت امرأة.. فليس هذا إال سحرا

 ورضهبم!راض النفسية والعصبية هي األخرى سحراً جيب فيه إخراج اجلن وأصبحت األم

فة، وحترتم األكاذيب.. ونبذت كتاب اهللا، واتبعت   الدجالني!فصارت األمة ُتقدس اخلرا

 وفكراً!صورة مؤملة تكشف عن مدى انحدار األمة علًام وعمًال، وروحًا 

دجاجلة يتصنعون الوصار  السحر!وأصبحت أكثر الكتب رواجًا هي الكتب التي تتحدث عن 

ن!الورع والتقوى والعالج  ثم  العينية!وال يتقاضون مبالغ نقدية، ولكن ال مانع من اهلدايا  بالقرآ

والناس هتيم عىل وجوهها تطارد  وطريقة!فأصبح األمر مهنة وصنعة وحرفة  االبتزاز شيئًا فشيئًا؛

فة..  األسطورة، وتصدق اخلرا

عة واخلشية والوجل واحلب هللا.. تسأ�ه وال تدري أهنا ليست ب حاجة ليشء سوى رفع أكف الرضا

هكذا بكل بساطة،  استطاعت!مما شاءت، وتستعيذ به مما ختاف، وتستفرغ الوسع يف عامل األسباب ما 

 فهذا هو جمال عملها، وال يشء سوى ذلك، وهذه هي احلرية التي أرادها اهللا لإلنسان..
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ذا التجرد الغيبي، واجلهد الواقعي، إنام تريد شيئًا ماديًا ملموسًا.. لكن نفوس العبيد ال تطيق ه

تريد األ�خرة والتامئم، تريد املشعوذ والدجال، بل حتى تريد واسطة بينها وبني اهللا يف دعائه وطلب 

 ه!ورجائعونه 

 مرض جيعل أي أمة ُتصاب به يف ذيل األمم.. فال يمكن أن يتحقق معه أي ريادة أو سيادة.

 يمكن ألمة أخرجها اهللا لتحمل رسالته األخرية؛ ولُتعلم الناس اخلري.. ولتكون هي الشاهدة وال

واملُعلمة، أن تكون مريضة هبذا املرض، الذي ُيعطل عمل العقل، وحيبط اجلهد اإلنساين، ويبعد 

 اهللا!باإلنسان عن 

ن باهللا، شديدة العزم عىل حتقيق َؤهل هذه األمة للسيادة والريادة.. ال بد وأن تكون قوية اإليامولِتُ 

سنن اهللا، حمطمة للخرافات واألساطري، أقوى باهللا من كل كيد وسحر ووهم، أقوى عقًال، وأ�بت 

 .هلالج لجنفسًا، وأصدق إيامنًا باهللا 

 

***
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 املُلك ب االفتتانثامن عشر: النكوص عن اجلهاد، و 

 تعاىل: قال

لَْم ََِآ َِِ� �لَْمَ�ِ ِمن ََ ▬
َ
� �ِ َْ ِ َصاِ َا َملًِ� �  ََ ّ لُّهُم ��َْعْث  ٍ�َِ َِ  قَالُو� 

ََ ِمن َ�ْعِد ُموَ�  َِِْ �ِِي َ ْْ ِِ ِِ
َِ �لّلذهِۖ  َْ َعَميُْتْم ِِن ُكتَِب َعلَيُْ�ُم �قْصِ  َسَِي ّ  ُ�َصاِِلُو�ۖ قَاَل َه

َ
ََ ِ�  َتاُل � ِ ّ  ُ�َصاِ

َ
َا � ََ قَالُو� َوَما 

َِ �لّلذهِ  نُْهمْ  َسَِي �َْناَِِناۖ  فَلَّما ُكتَِب َعلَيِْهُم �قْصَِتاُل ََِوّقْو� ِِّ  قَلِيً� ِمّ
َ
آِْجَنا ِمن دََِارََِا َو� َْ

ُ
 ۗ َوقَْد َ

الُوَت َملًِ� ۚ  ٢َو�لّلذُه َعلِيٌم َِاقّظالِِمَ�  َِ ّ�  ََُ�وُن قَالُو�  َوقَاَل لَُهْم َََِي ُهْم ِِّن �لّلذَه قَْد َ�َعَث قَُ�ْم 
َ
�
 ََ َن �لَْماِل ۚ قَاَل ِِّن �لّلذَه �ْص ق  َِالُْملِْك ِمنُْه َولَْم َُْؤَت َسَعًة ِمّ َُ

َ
ُ �لُْملُْك َعلَيَْنا َوَ�ُْن َ َفاُِ َعلَيُْ�ْم ََ

 َ َِ�َدُِ َ ْمِمۖ َو ًة ِ� �قْعِلِْم َو�ْ�ِ ََ ۚ  َو�لّلذهُ  ْم َُ ا ََ َ ِٰ ُملَْكُه َمن َ َوقَاَل لَُهْم َََِي ُهْم  ٢َو�ِسٌ  َعلِيٌم  َو�لّلذُه َُْؤ
ّما ََِآَك َُل ُموَ�  َوَُل  ََصِّيٌة ِمّ ُِّ�ْم َو ن ّرَ �َِيُ�ُم �ّ�اَُوُت �ِيهِ َسِكيَنٌة ِمّ

ْ
ن ََأ
َ
 َهاُروَن ِِّن ََََة ُملِْكهِ َ
ْؤِمنَِ� ِِّن ِ� َ� لَِك َ�ًََة ّقُ�ْم ِِن ُكنتُ  َ�ِْملُُه �لَْمَ�َِِكُةۚ  الُوُت َِاْ�ُُنودِ قَاَل ِِّن  ٢م م  َِ  ََ َّ فَلَّما فَ

 َ ََ ِِّ ِِّ  َمِن �ْ� َعْمُه فََُِِّه ِم َْ ِِّ َوَمن ّقْم َق يَْس ِم
َف ُغْآفًَة �لّلذَه ُمبْتَلِيُ�م ََِنَهٍآ َ�َمن َ�َِب ِمنُْه فَلَ

نْ  �َِيِدِِۚ  َُو� ِمنُْه ِِّ  قَلِيً� ِمّ ِ ََ َالُوَت فَ ِِ َا �ْ�َوَْم  ََ اقََة  َِ ََِن ََمُنو� َمَعُه قَالُو� َ   َّ َُِِ ُهَو َو� ُهْم ۚ فَلَّما َجاَو
َ�قُو  ّ�ُهم م 

َ
ََِن َقُظن وَن � َّ ًًَْ �َِِِِْن �لّلذهِ ۗ وَُجُنودِِِۚ  قَاَل � ن فَِئٍة قَلِيلٍَة َغلََبْت فَِئًة َكثِ م ِمّ َْ  �لّلذهِ 

اَِآِ�َن  َو�لّلذهُ  ّّ قَْد�َمَنا  ٢َمَ  �ل
َ
فْآِْغ َعلَيَْنا َصْ�ً� َوثَبِّْت َ

َ
ََّنا َ ِ قَالُو� َر و� ِ�َالُوَت وَُجُنودِِ ُِ َولَّما َََآ

َ �قَْصوِْم �قَْ�فِِآ�َن  ََ ََا  ََ َد�ُووُد َجالُوَت َوََِاُِ �لّلذُه � ٢َو�َُ�ْ لُْملَْك َ�َهَزُموُهم �َِِِِْن �لّلذهِ َوَ�َت
 ۗ َُ ا ََ َ رُْض َوَقذ ِ�ّن �لّلذَه  َو�ْ�ِْكَمَة وََعّلَمُه ِمّما َ

َ
ُهم ََِبْعٍض ّقَفَمَدِت �ْ� َْ َولَْوَ  َدْ�ُ  �لّلذهِ �َّاَس َ�ْع

 َ ََ  ٍَ ْْ
ۚ  ٢ �قَْعالَِمَ� َُو فَ ِقّ  [البقرة] ♂٢�لُْمآَْسلَِ�  نََّك لَِمنَ  ِِلَْك َََاُت �لّلذهِ َ�تْلُوَها َعلَيَْك َِاْ�َ

من خالل  ،يتحدث عن "أمراض االستبداد" الذي -سورة البقرة  يف -األخري هذا هو الدرس 

ئيل  -دة التحليل للشخصية املُستعبَ  ولقد زخرت هذه السورة الكريمة بدروس  -شخصية بني إرسا

نسانية، وَحتوهلا إىل صورة عظيمة وبليغة يف حتليل هذه األمراض اخلطرية التي تصيب النفس اإل

يف أحوال  !معقدة ال هي مؤمنة وال هي كافرة وال هي منافقة.. إنام خليط متناقض من كل ذلك

 عجيبة غريبة يطرحها القرآن بأسلوبه الفريد؛ لتكون نورًا لألمة املسلمة يف طريقها.
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ئيل:  ومن األمراض التي طرحتها هذه السورة الكريمة عن بني إرسا

حلق بالباطل، الدناءة والذلة، التشدد والتعنت، قسوة القلوب، حتريف الكتاب والتمني ا [تلبيس

الكاذب، نقض امليثاق والتناقض، اتباع اهلوى.. والتبجح واملراوغة والتربير واالستكبار، حب 

 األكاذيب]الدنيا، نبذ الكتاب واتباع السحر وتصديق 

يف أول سورة  -اجلهاد واملُلك".. ويعرضها القرآن إىل أخطر قضية تواجه أمة إهنا قضية " ،واآلن

يف سياق حث املؤمنني عىل اجلهاد بالنفس وا�ال، ولعل هذه املناسبة األوىل لذلك؛  -نزلت باملدينة 

لتستعد األمة لتضطلع بمسؤوليتها ودورها الذي أخرجها اهللا من أجله، ويعرض قصة انحراف بني 

ئيل، وكيفية تعاملها مع اجله ض.إرسا  اد، وهي هبذه األمرا

ئيل من نبيهم أن ُيعَ  هلم ملِكًا ليقاتلوا معه "يف سبيل  -أو خيتار  -ني وتبدأ اآليات بطلب بني إرسا

ئيل، وهل هي حقًا صادقة يف طلبها  ألهنا بالفعل تعاين من  هذا!اهللا"، والنبي يدرك نفسية بني إرسا

مراض املذكورة يف سورة البقرة فقط غاية يف أمراض خطرية تستلزم أوالً العالج قبل اجلهاد، فاأل

إفساد "، والدناءة والذلة والتشدد والتعنت والقسوة "إفساد للعقل"اخلطورة، فتلبيس احلق بالباطل 

، والتمني الكاذب واملراوغة "إفساد للنفس"، والتحريف ونقض امليثاق واتباع اهلوى "للقلب

تباع السحر واالستكبار والتربير وتصديق األكاذيب ، وحب الدنيا ونبذ الكتاب وا"إفساد للروح"

 .. فهل يمكن أن جتاهد النفس "يف سبيل اهللا" وهي هبذه األمراض؟!"إفساد إلنسانية اإلنسان"

ياهم، وسأ�هم: "هل عسيتوهلذا تشكك النبي الكر  م إن كتب عليكم القتال أال تقاتلوا"؟!يم يف نوا

} :  }ا من ديارنا وأ�نائنا؟اهللا وقد ُأخرجن وما لنا أال نقاتل يف سبيلفأجابوا

ماذا بقي لنا بعد ذلك، فقد ذهبت الديار واألموال واأل�ناء.. فلم يعد هناك ما نبكي عليه، فليس 

ً من الناحية النفسية والشعورية  القتال!أمامنا إال  والقتال يف سبيل اهللا جيب أن يكون حارضا

ن القتال بسبب اإلخراج من الديار واألموال واأل�ناء، والفكرية والذهنية عند املسلم، وال حرج م

ولكن ال بد من استحضار معنى "يف سبيل اهللا" واستحضار نرصة "دين اهللا" حتى ولو كان هذا 



 178                                                                                           لكاُملب االفتتانثامن عشر: النكوص عن اجلهاد، و

اجلهاد هو دفع الرض الذي أ�م باإلنسان.. وإن القتال ابتداء من أجل حفظ أغىل وأعز وأكرم ما 

 ب العاملني.. فهو اللحم والدم للنفس اإلنسانية.يملك اإلنسان وهو دينه وإسالمه هللا ر

ك تملّ حقًا االنتصار يف معاركها إال بأن يتجىل هذا الشعور كليًا؛ حتى يَ  عتستطيوالنفس املسلمة ال 

اإلنسان إنه "يف سبيل اهللا" فهو ليس كقتال اجلاهلية من أجل عرض من الدنيا أو محية جلنس أو 

قام ورد اعتبار أو انتصار للذات.. إنام هو من أجل اهللا، أرض أو وطن أو قوم أو جمرد انت

واإلخالص هللا هو القوة الكامنة يف نفوس املسلمني، والتي تدفعهم للتميز هبذا السالح عىل كل 

 عدو، وهذا هو املحرك الرئيس للنرص والتمكني.

 النفسية؟فامذا كانت النتيجة ورد الفعل بعدما ُكتب عليهم القتال، وهم هبذه 

 قليال!�ا ُكتب عليهم القتال تولوا إال 

دة التي طلبت بنفسها القتال، وسأ�ت نبيها هذه هي النتيجة الطبيعية املتسقة مع الشخصية املُستعبَ 

"القتال يف سبيل اهللا" كام ادعت، فإذا هبا تنقض العهد، وتنكص عن التكليف، فستكون أحرص عىل 

ع، حياة، وعند املواجهة احلقيقية اخلالية م ن التمني، وحتمل تكاليف املعركة، ورضيبة الرصا

دة، وتتوىل عىل أدبارها.. هاربة، واستحقاقات النرص.. عند هذه املواجهة ستهرب النفس املستعبَ 

 النفس!فإن خرست الديار واأل�ناء، فال داعي خلسارة 

ىل احلياة والبقاء.. دة تشعر برغبة عميقة يف البقاء يف هذه احلياة، وتكون أحرص عوالنفس املستعبَ 

ن حياهتا مل تأخذ فرصتها يف احلياة بعد، وإرغم شعور الذلة واملسكنة الذي يالحقها، وتشعر أهنا 

قصرية مهام طالت؛ وذلك ألن "شعورها الروحي" منعدم.. والصورة ا�ادية هي احلارضة دومًا، 

اإلنسان شديد التمسك هبا، والتصور ا�ادي لألشياء جيعل احلياة قصرية، ضيقة، حمدودة، وجيعل 

 عليها!كبري احلرص 

بعكس النفس احلرة.. التي يمتأل شعورها بامتداد احلياة يف الدنيا واآلخرة، وتشعر بنعمة الوجود 

ياة، وترى أهنا تسري يف ختاف املواجهة، وال حترص عىل ح واالتصال بالغيب، فال هتاب املوت، وال
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ذلك اللقاء، وتشعر بالسعادة وهي تكافح وتسري عىل هذا الطريق، قدر اهللا، إىل اهللا، وهي يف انتظار 

فإذا كان اجلهاد، فهو خري ما تريد، فال تتوىل عنه، وال هترب منه.. وهذه النفس هي وحدها املؤهلة 

 للجهاد.

وقليلة هي النفوس املؤهلة هلذا اجلهاد العظيم، ولكن مل ينعدم وجودهم رغم أمراض بني 

ئيل، وُيسجل ا ن وجودهم.. فهو يطرح القضية األصلية والسمة العامة إرسا ويتجه إليها  البارزةلقرآ

بالعرض والتفصيل، ويشري يف النهاية إىل بقايا اخلري املوجود، فال هو يلغي وجود "القلة" التي عىل 

ئيل، فيلتبس األمر  اخلري.. وال هو يتخذ من وجود هذه القلة صورة لـ "التعميم" عىل كل بني إرسا

ىل اإلنسان، وهذه مدرسة القرآن ُتعلم اإلنسان طريقة النظر املنضبط والتحليل وصدق الرصد، ع

 والتعامل مع النتائج دون هوى أو تربير أو هتويل أو تعميم.. حتى يستقيم املعنى والفهم لديه.

ياهم، عليم بالظاملني، عليم بام يف صدورهم، وعلي بالظاملني}عليم  {واهللاوختتتم اآلية بقوله:  م بنوا

 َوَما﴿: هلالج لجوعليم بأفعاهلم.. وما ظلمهم اهللا.. ولكن أ�فسهم كانوا يظلمون، وما ظلموا اهللا 
لَُموََا �ُْفَمُهمْ  َ�َُو� َوَ� ِ�نْ  ََ

َ
ظلموا أ�فسهم هنا بالتويل عن اجلهاد يف  .])57( [البقرة ﴾َقْظلُِمونَ  �

 سبيل اهللا.

،  عمنسكت فيها  قضية يطرحها القرآن إمجاالً يف آية واحدة، ئيل، وأ�ن كانوا هم املأل من بني إرسا

، ومن هو ذاك النبي الذي سأ�وه ليتجه إىل "املوضوع الرئيس" الذي فيه العظة والعربة  ؟ومتى كانوا

ين املكاين" إنام يتجه إىل "العربة" التي الألمة املسلمة، فالقرآن ال حيكي "قصة تارخيية بتسلسلها الزم

 ها اإلنسان.جيب أن ينتبه إلي

*** 

 ثم تعرض اآلية التالية قضية من أهم وأخطر القضايا وهي "قضية املُلك":

 كا}ملِ هلم نبيهم: إن اهللا قد بعث لكم طالوت  {وقال
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هذه معه.. واستجاب اهللا لطلبهم، رغم أحوال  ا ليقاتلولقد كان هذا طلبهم أن يبعث اهللا هلم ملِكًا 

ا، ولكن رمحة منه وفضال.. وهذا الفضل ال بد للنفس املسلمة أن النفوس الظاملة وعلم اهللا ببواطنه

تقابله بالشكر والعرفان واالمتنان، وشعور العجز عن الشكر هللا، وشعور القرب واملحبة 

 واالستسالم هللا.

 فامذا كان رد فعلهم؟

ومل يؤت  املُلك منه،لك علينا، ونحن أحق ب: أ�ى يكون له املُ {قالوا  :التمرد والتبجح واالعرتاض

 ؟!}سعة من ا�ال

عبادة "وهذه سمة بارزة يف العبيد.. التمرد والتطاول وسوء األدب، وقد فعلوها من قبل يف قصة 

، وها هم اآلن يعرتضون عىل استجابة اهللا لطلبهم، فبدالً عن احلمد "ذبح البقرة"، و"العجل

 إليهم!والشكر هللا.. كان االعرتاض عىل امللِك الذي بعثه اهللا 

إنه  ..أل�ه َمس صميم ما ينشغف به قلب العبيد نيفًا؛عليه رسيعًا ع لقد كان اعرتاض العبيدو

 منه؟!ويتساءلون يف تنطع: أ�ى يكون له امللك علينا، ونحن أحق بامللك  ،"املُلك"

ئهم، وفق رؤيتهم وتصورهم.. ويبدو  لقد كان العبيد يريدون أن يستجيب اهللا هلم حسب أهوا

أو من نسل  ،أو ذي احلسب والنسب ،دون شخصًا حمددًا يف طبقة من يملك ا�ال منهمأهنم كانوا يري

اعرتضوا  ..و�ا جاء خمالفًا لتوقعاهتم -فقد تعودوا اخلضوع للفراعنة واألغنياء  - فيهم!امللوك 

أل�ه مل يأت من  ؛عندما ردوا دعوته ☻وأساءوا األدب، مثلام فعلوا مع النبي حممد 

 إسامعيل!ام جاء من بني وإن ،بني إسحاق

 العبيد!واعتربوا من يملك ا�ال، ونسل امللوك هم أحق باملُلك، وأهل للقيادة.. وهكذا هو تصور 

ر الذي ُيوضحه القرآن.. إنه ال ا�ال وال النسب وال النسل وال الدماء  هي  امللكية!أما تصور األحرا

 ما يقرر احلكم والسلطان، إنام هو "العلم واحلكمة".
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بأن هذا املِلك فيه  -وهو ليس بحاجة إىل رد، فأمر اهللا واجب النفاذ واالتباع  -جاء رد النبي هلم و

اهللا اصطفاه عليكم وزاده بسطة يف العلم واجلسم، واهللا يؤيت  {إنمن الصفات التي تؤهله للقيادة: 

 .عليم}ملكه من يشاء، واهللا واسع 

ريب عليكم، ومن اصطفاه اهللا.. فليس ألحد أن لقد اصطفاه اهللا عليكم، وهو منكم.. ليس بغ

ُيقدم بني يدي اهللا، وال يقرتح عىل اهللا، وال يعرتض عىل قضاء اهللا.. وجمرد هذا االصطفاء ليس 

بل هو االستسالم التام ألمر اهللا، ولكن زيادة يف الرمحة واحلكمة؛ ُيبني اهللا  ،بحاجة بعده إىل بيان

وهي "زيادة العلم واجلسم" وجمرد االصطفاء من اهللا، هو كرم  الصفات التي أهلته بعد االصطفاء

لِمه اهللا يف قلب "طالوت" ومع هذا عَ  ..وفضل عميم.. وصفاء يف النفس، وإخالص يف القلب

والعلم نور من اهللا هيدي به اإلنسان، وهو الذي يؤهل للقيادة  ،الطهر واإلخالص جاء "العلم"

اء، وحيرص التضحيات، وُينور الطريق؛ ليصل إليه بأمان، وليس ا�ال.. وهو الذي يقلل األخط

 والعلم جيلب العلامء، ويصطفى األخيار.. وا�ال جيلب السفهاء، وخيتار الدمهاء واملنتفعني.

وقوة الفكر واالستعداد  ،وأما الزيادة يف اجلسم، فلعل املقصود منها "القوة" والشجاعة واإلقدام

لقتال" وهذه الصفات رضورية للقائد احلريب؛ حتى يبث يف نفوس الفطري والتأهل املناسب لـ "ا

اجلنود القدوة، ويشعر اجلند بقوة القائد وبأسه.. وهو أمر معروف يف اجليوش، وطريقة اختيار 

القادة، وأمهية البنية اجلسمية، التي توحي يف النفس شعور القوة والبأس والشدة الالزمة للمواجهة 

 والقتال.

"وفيه الطهر النفيس واإلخالص القلبي"،  القيادة: (االصطفاءيف طالوت صفات وهكذا اجتمع 

 .القوية)العلم، الشخصية القيادية ذات البنية 

ء أدرك اإلنسان  وبعد هذا البيان، ال بد من التأكيد عىل مشيئة اهللا املطلقة، وإرادته احلرة.. وسوا

هللا، فاهللا يؤيت ُملكه من يشاء، ويصطفي من احلكمة أو مل يدركها، ما عليه إال االستسالم ألمر ا

م، وعليم باحلكمة والعدل والتدبري  يشاء، واهللا واسع عليم.. واسع امللك والعطاء والرمحة واإلكرا
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ملن يأيت هذا امللك، ومشيئة اهللا هذه ليس معناها أن املُلوك التي حتكم بالظلم والعدوان إنام هي 

وإن حماولة مقاومة ظلمهم هي مقاومة لإلرادة  !ئة اهللا التي ال تردحتكم بقوة إ�ية خارقة، وإهنا مشي

نية قديًام، وحديثًا تصور بعض املسلمني نفس كام صوّ  ،واملشيئة اإل�ية رت الكتب الوثنية والنرصا

إن إتيان اهللا املُلك من يشاء، إنام جيري باحلق والعدل والسنن اإل�ية، واملقصود: أن  التصور!هذا 

يد اهللا، يؤتيه من يشاء، فال خياف املسلم من بطش الظاملني، وال خيضع للفراعنة املُلك ب

 والطواغيت، فاألرض هللا يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقني..

إنام هو العكس.. مقاومة وجهاد  س هو الركون واالستكانة للظاملني،فاملقصد من اآلية: لي

ِْكآِ ﴿اهللا ُيورثه عباده الصاحلني: الظاملني، فهو ُملك اهللا ابتداء، و َّ َُورِ ِمْن َ�ْعِد � َصْد َكَتََْنا ِ� �لّز
َوقَ

اِ�ُونَ  ّّ َُُها ِعَبادَِي �ل رَْض ََآِ
َ
ّن �ْ�
َ
 ..])105األ�بياء ([﴾ َ

ولكن رمحة من اهللا احلليم الودود الكريم، ذو الكرم واجلود واإلحسان.. ال يرتك هؤالء العبيد 

رد الكريم الذي ال تقدر عليه سوى نفوس الكرماء األ�قياء األ�قياء، فيبدو أهنا مل تقنع ملثل هذا التج

؛ فجعل اهللا هلم آية، "النسب وا�الفقط: " للمقاييس ا�ادية طالوت، وتستسلمبأسباب اصطفاء 

 وهذا كرم ما بعده كرم، فبعد كرم االستجابة.. جيعل هلم معجزة خارقة، فيها تذكري برسالة موسى

 !"السكينة"، وختاطب إحساسهم ا�ادي.. وفيها ♠، وأخيه هارون ♠

هلم نبيهم: إن آية ملكه أن يأ�يكم التابوت فيه سكينة من ربكم، وبقية مما ترك آل موسى،  {وقال

 .مؤمنني}إن يف ذلك آلية لكم إن كنتم  املالئكة!وآل هارون.. حتمله 

ها هؤالء، علهم يستجيبون، فبعد بيان سبب االصطفاء لقد عندنا هنا إىل الصورة ا�ادية التي حيتاج

فكانت تابوت حتمله  خارقة!.. جعل هلم بعد ذلك آية هلذا املُلك "العلم والقيادة" السمو ومن 

ئيل ُسلبوا  املالئكة فيه: "السكينة، وبقية من آثار آل موسى، وآل هارون".. وقيل: إن بني إرسا

وكان يف التابوت األلواح التي أعطاها اهللا ملوسى عىل  -بعد تسلط عدوهم عليهم  -مقدساهتم 

 إليهم!الطور؛ فجاءت املالئكة حتملها 
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 وهذه الصورة فيها من االحياءات الكثري:

 ."االصطفاء والعلم"فيها اجلود والكرم واحللم من اهللا عىل هؤالء العبيد التي ال تشعر معاين 

وي السكينة، والسكينة يشء معنوي يف القلب، وفيها الرمحة والصرب عليهم.. فكان التابوت حي

عىل القلب فيأمن بعد اخلوف، ويسكن بعد اجلزع، وهيدأ بعد القلق.. وهو  ▐ُينزله اهللا 

شعور يرسي يف القلب فيشعر بالطمأ�ينة واأل�س والرىض، وهو وحده من أعظم نعم اهللا عىل 

ة هامة للجند الذين قد يتخطفهم الفزع اإلنسان، وذكره هنا يف معرض "القتال يف سبيل اهللا" رضور

 أو خوف العدو أو اإلرجاف منه.

فهذه "السكينة" رضورة لثبات القلوب عند املواجهة، وعدم التويل يوم الزحف، وهلذا كان 

التوجيه القرآين عند لقاء العدو، كثرة ذكر اهللا.. فسبحان الذي بذكر عظمته وفضله ووده وحنانه 

 تسكن وتطمئن القلوب.

يف التابوت آثار من آل موسى وهارون.. لعلها بعض متعلقاهتم أو أشياءهم؛ ليتذكروا عهد و

موسى وأخيه هارون عليهام السالم، وليتذكروا ما حصل يف هذه الفرتة، من معجزات وآيات، 

ئيل حينها، ورؤية هذه اآلثار يستجيش يف النفس املشاعر الكامنة، وحترك العقل  وموقف بني إرسا

هذه الفرتة، وبالفعل عند تكلس القلب، حيتاج بعض الصور ا�ادية التي هتز فيه الشعور ليتذكر 

 وحترك فيه التأمل والفكر، فتساعده عىل التذكرة.

وهكذا أ�م اهللا فضله عليهم: فقد استجاب هلم وبعث هلم ملِكًا، وبّني هلم سبب االصطفاء، 

رد معجزة خارقة فحسب بل كان فيها "السكينة" وزادهم بآ�ة ومعجزة للتأكيد عىل ملكه، ومل تكن جم

فإذا كانوا  التابوت!و"حتريك املشاعر نحو تاريخ أ�بياءهم موسى وهارون".. ومحلت املالئكة هذا 

.. فام أو�ك باملؤمنني.االستجابةمؤمنني حقًا، فام عليهم إال   ، وإن أعرضوا

ن الذين مل يتولوا عن اجلهاد، ومل واآلن إىل ساحة املعركة بقيادة طالوت، بعدما أعد جيشه م

ينكصوا عهدهم مع نبيهم من أول الطريق، وبدأ االستعداد للمواجهة.. وكان أول استعداد 
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للمواجهة هو "ابتالء" مستوى إيامهنم، وقدرهتم عىل االستجابة، ومدى صربهم عىل تكاليف 

 املعركة وصمودهم، ومدى قوة إرادهتم:

 بنهر}إن اهللا مبتليكم  :لفصل طالوت باجلنود، قا {و�ا

ولعل "علم" طالوت بحال أمته وما أ�فته من الذل واهلوان، ونظرته الثاقبة فيهم ويف نفوسهم.. 

جعل هلم هذا "االبتالء"؛ ليتم التمحيص، وخيترب الطاعة والوالء، واالقتناع برئاسته، وليبَق فقط 

رجفني.. إنام هو بحاجة إىل الصادقني املؤمنني الصادقني.. إنه ليس بحاجة إىل "حشو" اجليش بامل

 الذين حقًا "يقاتلون يف سبيل اهللا".

وهي نظرة قائد مؤمن حقًا.. إنه يريد تصفية جيشه من شوائب وإرجاف العبيد، وال يريد الذهاب 

 هبم.. ثم عند املواجهة ُيربكون اجليش، وهيربون، ويكشفون ظهره، فينهزم هبم.

رشب منه فليس مني،  {فمنىل هنر غري مسموح هلم بالرشب منه: فكان االبتالء أهنم سيمرون ع

 امتأل ال يبايل فال يلحق به وليس.. فمن رشب وبيده}ومن مل يطعمه فإنه مني إال من اغرتف غرفة 

 ريقه فهو معه، ومسموح له باالنضامم جليشه.. لومن رشب غرفة بيده يبل منه،

درة عىل االنضباط، واالستجابة والطاعة وهو ابتالء لقياس مستوى الصدق والتحمل والق

هم أو حرماهنم.. فامذا كانت نتيجة بيد منه إهانتهم أو حتقريهم أو تعذوالصرب واجللد، وليس املقص

 االبتالء؟هذا 

  منهم}منه إال قليًال  {فرشبوا 

باجليش  فبعد كل هذا الكرم العميم من اهللا، وبعد اآلية املعجزة، وبعد البيان الشايف، وبعد السري

للقاء العدو الذي أخرجهم من الديار واأل�ناء.. عند أول ابتالء لـ "التمحيص" و"الصرب عىل الفتنة" 

، فلن يتحقق هبم النرص ضعيفةكانت النتيجة سقوطهم إال قليال.. وال أمهية للقتال هبذه النوعية ال

 اقطة.ولو كانوا كثرة، فالقلة املؤمنة الصادقة خري من الكثرة الكاذبة الس
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بالقلة التي نجحت يف االبتالء فقط، وذهب العبيد الساقطون إىل  -صاحب العلم  -ومىض القائد 

 التيه البعيد:

: ال  معه}هو والذين آمنوا  النهر]: [أيجاوزه  {فلام أرعبهم جيش العدو وعتاده وعدته {قالوا

هو شعور فطري طبيعي،  طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده} وهذا الشعور.. شعور اخلوف من العدو،

هم من الفئة التي  -كام يبدو  -ولكن ال جيب أن َيتمّلك اإلنسان، وخييفه، فالذي قال: "ال طاقة لنا" 

نجحت يف االبتالء.. وال جيب اعتبار هذا اخلوف دليًال عىل انحرافهم، ولكنه دليل عىل أهنم بحاجة 

هذه املواجهة ال ُيفضل أن يكونوا يف مقدمة إىل مزيد من التثبيت واليقني.. وإشارة إىل أهنم يف 

 اجليش، وإنام يف الوسط أو الصفوف اخللفية، حتى ال جيزعون.

دو: {قال وكان هناك نوع آخر من هذه الفئة.. وهو النوع النادر، الذي يستعد للقاء اهللا، ال لقاء الع

 الصابرين}اهللا. واهللا مع اهللا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن  الذين يظنون أهنم مالقو

إنه شعور معية اهللا، وإن النرص من عنده، وإنه مع استفراغ الوسع واجلهد، ال علينا سوى "الصرب" 

وال هيزنا كثرة العدو، وال عتاده، وعدته.. فإنام نقاتل من أجل اهللا، يف سبيل اهللا، فكم من فئة قليلة 

لصرب، وال يتأ�ى الصرب إال مع اإليامن، والتحرر من مؤمنة، غلبت فئة كثرية كافرة.. وإن النرص مع ا

اخلوف، والتجرد واالستسالم هللا، فاهللا هو الذي ُيدبر األمر، وُيثبت األقدام.. فكان الدعاء اخلالص 

أفرغ علينا صرباً يمأل  الكافرين}أفرغ علينا صرباً، وثبت أقدامنا، وانرصنا عىل القوم  {ربناهللا: 

 نرتاجع، وال نخاف، كأن الصرب نسامت نازلة من السامء عىل القلوب لتسكن، كياننا، فال نجزع، وال

 وتثبت، وتقوى.. 

 "وثبت أقدامنا"، "وانرصنا عىل القوم الكافرين"، فنحن املؤمنني بك املخلصني لك. 

 فكانت النتيجة:

 اهللا}بإذن  {فهزموهم
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هو الذي بإذنه وقدرته حتقق النرص اهللا هو الذي توىل برعايته املؤمنني، وهو الذي استجاب هلم، و

هلم، وهكذا جيب أن ينسب املؤمن النرص هللا، والفضل له، فلوال أن أفرغ اهللا عليهم صرباً، وثبت 

 ..خراً آأقدامهم.. ما استطاعوا شيئًا، فله احلمد والفضل أوالً و

القلة هي التي  فتحقق النرص لقلة من قلة.. قلة هي التي زحفت ومل تتول عن اجلهاد، وقلة من هذه

 قليال}!منه إال  {فرشبوا  قليال}ُكتب عليهم القتال تولوا إال  {فلامصمدت يف ابتالء النهر: 

 ويف املعركة برز األ�قياء األ�قياء.. فكان نبي اهللا داوود، الذي قتل جالوت القائد الكافر الظامل:

ويف اآلية بيان سبب االصطفاء  يشاء}داوود جالوت وآتاه اهللا املُلك واحلكمة وعلمه مما  {وقتل 

 وهي "احلكمة والعلم". -وهي نفس أسباب اصطفاء طالوت  -للُملك أ�ضًا 

وُخيتتم الدرس ببيان احلكمة العامة من هذه املواجهة، وهذا اجلهاد والقتال.. إنه ليس من أجل 

ع بني احلق وال باطل الذي ال مفر منه األجماد واالستعالء يف األرض والغنائم، إنام هو التدافع والرصا

 يف هذه احلياة:

 .العاملني}دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض، ولكن اهللا ذو فضل عىل  {ولوال

لو ُترك الباطل والفساد دون "دفع" و"مواجهة" لفسدت األرض.. ولكن اهللا من فضله عىل 

اطل، ويدفع رشه، ويقمع العاملني، قيض من عباده املؤمنني الصادقني من يتصدى ويقف هلذا الب

فساده، ويردع قومه، وحيسم فتنته، واآلية توضح رضورة مواجهة الفساد يف األرض.. هذا الفساد ال 

فق، فهو يواجه وحيارب مبارشة  أي دعوة للحق، وعىل  –وبدون إنذار  –يقبل التعايش، وال التوا

نة يف حياة البرش، حياول هذه ُس  أهل احلق والعدل إعداد العدة للمواجهة احلتمية مع هذا الفساد،

ها؛ وإجياد األعذار والتربيرات ب مدراس علم النفس املنحرفة إلغائبعض الفسدة من أصحا

وحياول بعد املنتكثني من املسلمني  الفطرة!دين والقتلة واملجرمني ومنقلبي اسللمنحرفني والف

حلياة بدماء األ�رياء، وينترش الدماء، والتعايش؛ فتغرق ا خلضوع للفساد واملفسدين بحجة حقنا

 الفساد يف األرض..
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ومن رمحة اهللا بعباده هذا التدافع، أن ُيدفع الرش باخلري، والظلم بالعدل، والباطل باحلق، والفساد 

باإلصالح.. وإال فسدت األرض كلها، وهذا من جيب أن يكون يف حس املسلم.. إنه يف حالة دائمة 

املستويات، وال يستسلم أ�دًا للباطل وأهله، فهو إما يف مرحلة  من "التدافع" واملقاومة عىل كل

 ."التدافع واملواجهة"أو يف مرحلة  "االستعداد واإلعداد"

أمامه،  -ولو معنوي  -والباطل دومًا هو من يبدأ بالعدوان.. وال يطيق أن يرى للحق أي وجود 

إذن،  بعيدًا!!عيش ولو مسا�ًا منزويًا وحيشد كل قوة للقضاء عىل احلق، وال يستطيع أن يقبل احلق لي

ال بد من املواجهة، وال بد من التدافع.. دونام اعتبار النتفاش الباطل، وال هبرجته، وال زينته، فاحلق 

حيمل أصالة يف ذاته، وقوة يف ذاته، ومجاًال ال حيتاج إىل أ�اطيل الباطل، فكان التدافع ُسنة ال بد منها 

 ياة؛ وهلذا كان "اجلهاد يف سبيل اهللا".لبقاء احلق عىل ظهر احل

 {تلكُتتىل عىل نبينا، وإهنا للحق اخلالص املطلق املبني:  هلالج لج.. إهنا آيات اهللا ة الدرسويف هناي

 املرسلني}آيات اهللا نتلوها عليك باحلق، وإنك ملن 

والنا فيا له من فضل ونعمة ومنة وعطاء وحب ورعاية من جناب اهللا العيل العظيم اجلليل أن يت

فيتلوا علينا من هذه الدروس والعرب، ومن تاريخ األمم السابقة؛ لتتعظ هذه األمة املسلمة،  ؛برعايته

تاريخ  هلالج لجمه اهللا ولتذكر نعمة تالوة اآليات، ونعمة إرسال الرسول اخلاتم، والذي ُيعلّ 

 عىل الطريق. لامً لتكون زادًا لألمة املسلمة، ومع الرساالت قبله؛

، املُلك، رد فعل العبيد جتاه اجلهاد، نظرة (اجلهاديات الكريامت ملوضوعات: وهكذا تعرضت اآل

كل هذا يف ست آيات!  والباطل)املؤمن للقوة ا�ادية بعد استفراغ الوسع، سنة التدافع بني احلق 

 وهذا هو إعجاز القرآن الكريم يف معانيه ودروسه وعربه.

*** 

وذكر املُلك يف معرض احلديث عن اجلهاد له داللة  ويف اآليات ارتباط بني اجلهاد واملُلك..

 خطرية، نتوقف عندها ملزيد من التفصيل.
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 لقد وقفت "شهوة املُلك" حائًال أمام هؤالء العبيد لالستجابة لكرم اهللا هلم.. 

فام هي طبيعة هذه الشهوة، وما هي خطورة حظ النفس من "الرياسة والسلطان"، و�اذا تؤدي إىل 

ط اهللا املستقيم؟! االنحراف عن  رصا

ومن  يشاء)يكون له من امللك ما  (أناخللود والتملك  :أقوى رغبة يف اإلنسان عىل اإلطالق هي

 ليعىص ♠ا آدم ينهنا أدرك إبليس اللعني ثغرة الضعف البرشي عىل اإلطالق، فلام وسوس أل�

ِ َوُملٍْك ّ   ﴿َهْل قال له: ▐ اهللا  َْ َجَآًِ �ْ�ُ َِ  َ ََ ُدق َك 
َ
َ ََ رغم أن اهللا  ]120 طه:[♂  َقبْ

: له:  قالهلالج لج  ئُْتَما ﴿َوُكَال َقاَل َتَعاَىلٰ ِِ يُْث  َُ ّ  َ�ُوَ� �ِيَها ﴿ .])35البقرة ([ ♂ِمنَْها رََغًد� 
َ
ِِّن لََك �

سيحرمه من املُلك أو اخللود، ولكن وساوس  هله أ� هلالج لج ومل يقل اهللا .])118طه ([ ﴾َوَ  َ�ْعَآى  

فكان هذا هو ابتالء  يف املعصية، ♠آدم اكه لثغرة النفس اإلنسانية أوقعت الشيطان، وإدر

أ�ينا آدم  ر يف هذا االبتالء الذي ابتيل بهواإلنسانية كلها تدو ،"اإلرادة والصرب عىل االمتناع والفتنة"

 أول مرة..  ♠

 ،"اخللودشهوة "فذبح املوت  األرض.. ضاعت فكرة اخللود عىل األرض باملوت،آدم و�ا نزل  

رغبة "وبقيت  .وأصبح اخللود يف اآلخرة فقط بعد أن يتميز الناس: فريق يف اجلنة، وفريق يف السعري

وهي: أساس الضعف البرشي  ال تتوقف عند حد! التملك" مع اإلنسان طوال رحلته عىل األرض..

ن شيئًا، فامللك كله أجل املُلك ُترتكب كل اآلثام واملوبقات، ويف النهاية لن يملك اإلنسا كله، ومن

 وُمبتىل!هللا، وكله راجع إىل اهللا يف أوله، ويف منتهاه.. واإلنسان بينهام ممُتحن 

وانتفاء اخللود يف الدنيا  ملك!بشكل أسايس باخللود، وإال فال  يرتبطوإن امللك احلقيقي البد وأن 

فسيفنى اإلنسان  - الدنيا يف -جيعل من كل ملك فيها.. جمرد صورة ظاهرية مؤقتة. فإذا استقر امللك 

 وحده بال رشيك. هلالج لجذاته، ويبقى امللك هللا 

ُيولد اإلنسان ولديه هذه الرغبة الفطرية، جتدها حتى يف الطفل الرضيع، وهو يتعلق بأشياء ليس هلا 

 الغري!قيمة، وحيسبها خالصة له، ويكون لديه شهوة احلصول عىل األشياء، ورغبة التملك فيام لدى 
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 هو كان ولواجلديد  الرضيع وإبعاد الرضاعة عىل وحرصه بعده، القادم الطفل من ديدةالش كغريته

ربام كانت احلكمة اإل�ية من تكوين اإلنسان عىل هذه الصورة أن تستمر احلياة، ويتفاعل و فطم! قد

 اإلنسان معها، وال يبقى قعيدًا ال حركة فيه وال حياة.. 

من عمر الطفل لرياقب نزعات الطفل  -اللحظات األوىل  ومنذ -يأيت التوجيه الرتبوي األرسي 

عىل هتذيب رغبة التملك لتبقى يف إطارها الصحيح، الذي يؤدي به اإلنسان  فيعملوتوجهاته.. 

خالفته عىل األرض، فيعمل التوجيه األرسي والرتبوي عىل ختفيف متحور الطفل حول ذاته، 

ات، ومن ضبط شهوة التملك التي ال تنتهي عند وحماولة اخلروج التدرجيي من الدوران حول الذ

حد! ويأيت ذلك من عدم االستجابة لكل رغبات الطفل يف احلصول عىل األشياء، ومن دعوته 

ملشاركة إخوته فيام يملك، ودفعه إىل بذل اهلدايا والعطايا من األشياء التي ختصه، ودفعه كذلك ألن 

ء، وأن يعطهم  بنفسه عن طيب خاطر، وأن ُيدفع الطفل ملشاركة يعطي من ماله "مرصوفه" للفقرا

ختفف  -مع الوقت  -األطفال حوله يف األلعاب واألعامل اجلامعية، واملشاركات التطوعية.. التي 

 الذات!من حدة البقاء داخل الذات، واالكتفاء بالذات، وعدم رؤية يشء غري 

 معه والشباب.. وكذلك يقوى وإذا كان األمر كذلك منذ الطفولة، فإن األمر يشتد يف الصبا

التوجيه التعليمي والرتبوي، نحو دور اإلنسان عىل األرض، ومعنى الرسالة، وكيفية قيام اإلنسان 

 رج "اإلنسان الرسايل" الذي يكون بالفعل:ُخي .. األمر الذي مع الرتبية الصحيحة اهب

 قد خرج من ذاته، إىل العامل من حوله. -

 ياة من كافة أ�عادها.أن تكون نفسه اتسعت لرؤية احل -

ء اآلخرين، والكون من حوله. -  أن يكون لديه القدرة عىل احتوا

.. ال يشء سوى رىض اهللا اً أو معنوي اً مادي اً أن يعمل للرسالة ال ينتظر منها حظ -

.▐ 
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وعند الوصول إىل هذه النقطة تكون الرتبية قد أدت مهمتها بنجاح، وضبطت سلوك اإلنسان، 

  االجتاه الصحيح.وطاقاته، ومشاعره، يف

وهو يف حرضة املقام  -ويكفي أن نعرف أن بقاء الدوران حول الذات.. جعل إبليس اللعني 

ال ينظر إىل "األمر اإل�ي" بل نظر إىل "ذاته" وخرييته عن  -العلوي اإل�ي يف ملكوت اهللا الواسع 

 جهنم!ود يف وهبا استحق اللعن إىل يوم الدين، واخلل♠. ا�أمور له بالسجود.. آدم 

و�ا تغيب الرتبية الصحيحة من هذا املنظور والتصور.. ويكون التوجيه األرسي والرتبوي 

نتبه لذلك، بل ترسخ "شهوة التملك" التي ترسخ االلتصاق بالذات، تيمية ال لوالنظم التع

خها والتمحور حوهلا.. يتضاعف التأ�ري السلبي لشهوة هي باألصل أقوى رغبة يف اإلنسان، وترسي

بدالً عن هتذيبها ُيعقد شخصية اإلنسان بصورة يصعب أو يطول عالجها.. فيخرج إىل احلياة 

 "اإلنسان الذايت" الذي:

 التصق بذاته، وأصبحت هي حمور حياته ووجوده. -

 ضاقت عليه نفسه، ومل يعد هناك مساحة لألخرين إال يف إطار حب التملك. -

ء أشياء مادية أو معنوية.خرين إال يف إطار املصلحة، ومال ينظر لأل -  ا خيدم ذاته.. سوا

 ، يف كل حركة، وسلوك.اآلين يبحث عن حظه ا�ادي واملعنوي -

وبصورة ظاهرية حمدودة  -فام ينفعها  :م "احلق" من منظور الذات، وما ينفعها ويرضهاقيّ يُ  -

 هو الباطل! - حمدودة وبصورة ظاهرية -هو احلق، وما يرضها  -

 الالحمدود والالمقطوع للذات. القدرة عىل "التربير" -

 طلب التمحور والدوران حوهلا.تيصبح غري مؤهل حلمل "الرسالة" ألن الرسالة تأخرياً: و -

ومن هنا يبدو أن نشأة التعصب تبدأ من مرحلة مبكرة من عمر اإلنسان، وقبل التعرف عىل 

ثم االلتصاق بالذات ثم بحب التملك  :"األفكار واأل�دولوجيات املختلفة" وأن التعصب يبدأ أوالً 
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اإلنسان املتعصب لذاته. ويبدو كذلك أن كل من مل يرتب "الرتبية الرسالية" التي هتذب شهوة  نشأي

 غيابالتملك، وتوجه اإلنسان نحو الرسالة.. إنسان معرض لالنزالق إىل "التعصب"، ويكون 

ساحات من التعصب الذايت، وساحات أن حميط البيئة االجتامعية ما هو إال  داالً عىلالرتبية الرسالية 

 من التنافر، والتحاسد، والتباغض.. 

وينشأ "احلسد والبغضاء" كنتيجة طبيعة جلنوح "شهوة التملك" فالناس ستظل يف تفاوت فيام 

  ..متلك، ومن ال يملك سيحسد من يملك، وينشأ التنافر، واحلروب بني الذوات املختلفة

سببه  تايلل، ومل يكن غريبًا كذلك أن يكون ذنب البرشية التبدأ احلرب باحلسد وتنتهي بالقت

بعد  -ولذلك قيل: احلسد أول جريمة ظهرت يف األرض  – خيه!أل"احلسد" الذي أدى لقتل األخ 

 ..بعدها البرشية ذنوب أكرب ومل يكن غريبًا كذلك أن يكون من التملك!أن وقع ذنبها األول بسبب 

وسببه "التعصب للذات" عندما رفض االبن يد أ�يه  "!"الِكرب :هو اهلالك معاينة حال اهلداية رفض

ِِ ِمَن �لَْماَ﴿الرسول، وهي ممدودة له بالنجاة.. بينام هو يقول:  ُم ِّ ٍَ َقْع  هود:[ ♂ َسيوِي َِِ� َجَب

ويا للعجب! إهنا حلظة اهلالك، ومازال ُيكابر.. وهكذا تنتفخ الذات وتنتفش وتتورم حتى ُهتلك  ]43

 ها!صاحب

وب املدمرة يف تاريخ إذن، األمر ليس هبني، وال بسيط.. ومرورًا باملجازر الوحشية، واحلر

" أحد أهم البواعث والدوافع النفسية التي والكْرب  جد "التملك والتعصب واحلسدنالبرشية.. س

 اهلائل!تؤدي هلذا الدمار 

اجلهاد يف سبيل "، وبني "املُلك والرياسة والسلطان"وهكذا نجد التعارض الشديد بني طلب 

، فهام سبيالن ال يلتقيان أ�دا، ومن احلكمة البالغة أن يستعرض القرآن الكريم هذه اآليات هبذا "اهللا

النسق والرتتيب، يف أ�ناء حث األمة املسلمة يف بداية طريقها عىل اجلهاد بالنفس وا�ال، وسيتبني لنا 

ك يف نفوس البعض، وكيف يضطرب طريق ما سيحدث عندما يتضخم طلب املُل -بعد ذلك  -

 اجلهاد يف سبيل اهللا بسبب هذه الشهوة.
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 ويف األمة املسلمة:

 ) هي: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والِعرض، وا�ال.لإلنسانجاءت مقاصد الرشيعة بالنسبة (

ية ) هي: املساواة بني الناس، إبطال العادات اجلاهلللمجتمعوجاءت مقاصد الرشيعة بالنسبة (

احليوية والتامسك االجتامعي كاجلسد الواحد، وإشاعة روح األخوة، ووالطبقية والقبلية والقومية، 

مته.ووالفاعلية االجتامعية،   احلفاظ عىل حرية اإلنسان وكرا

حتقيق الشورى، و) هي: إقامة احلق والعدل الرباين، للدولةوجاءت مقاصد الرشيعة بالنسبة (

 حتقيق احلكم الراشد.واد القوة، إعدوالتحاكم إىل الرشع، و

حتقيق احلرية لكل و) هي: محل رسالة اهللا إىل العاملني، للرسالةوجاءت مقاصد الرشيعة بالنسبة (

لتحطيم قوى الباطل التي حتارب الرسالة، وتعتدي عليها، وُتفسد يف  -اجلهاد يف سبيل اهللا والناس، 

 السيادة العاملية لإلسالم.و، -األرض 

ملسلمة منذ أخرجها اهللا للناس هي أمة جماهدة.. أو هي يف حالة من اجلهاد الدائم، فهي إما فاألمة ا

تدفع هجوم العدو عليها، وهذا أمر ال حيتاج إىل كبري بيان.. سوى القول بأن رد هذا اهلجوم "جهاد 

ً فيه معنى "القتال يف سبيل اهللا" كغاية أوىل أولية، قب ل أن يكون محية الدفع" ال بد وأن يكون حارضا

ِ َرّبِ �قَْعالَِم�َ ﴿أو انتقام أو رد اعتبار أو ثأر..  ّ َِ  ِِ ِِ َوَ�َْياَي َوَمَما ِِ َوُُِم َْ ِِّن َصَ� األ�عام [﴾ قُ

)162([. 

فقد ثار حوله  -أي طلب العدو  -وأما اجلهاد من أجل محل الرسالة أو ما ُيسمى "جهاد الطلب" 

والتشويش عىل اإلسالم بأ�ه انترش بحد السيف، ونقول: إن  الغريب!بالفكر بفعل التأ�ر  -لغط شديد 

 هذا اجلهاد رضورة واقعية ال مفر منها ألسباب:

ع بني احلق والباطل ال بد وأن حيدث فيه هذا الصدام، وإن الباطل هو من يبدأ األول : إن الرصا

ق يف حالة استنفار دائم، وقمع لقوى بالعدوان، ولن يطيق أن يقبل باحلق أو يتعايش معه، فيكون احل

الباطل وسيطرة عليها، واستباق وطلب هلا، وكذلك يف حالة دائمة إلعداد القوة املناسبة إلرهاب 
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والتاريخ القديم واملعارص خري شاهد عىل  ،العدو، وعدونا يفعل ذلك ويسميه بـ"احلرب االستباقية"

 ذلك.

طل قائمة إىل يوم الدين.. واملقصود ليس هو املفهوم الغريب : إن "سنة التدافع" بني احلق والباالثاين

ع عىل املوارد" فاجلهاد يستهدف اخلري للبرشية، وحتقيق احلق  ع احلضارات" أو "الرصا لـ "رصا

والعدل الرباين هلا.. وليس له عالقة بمفهوم "االحتالل أو االستعامر" وقهر الشعوب، ورسقة 

مع  -حكمها، وختريب حضارهتا.. مثلام فعل "االحتالل الغريب"  ثرواهتا، وإبادة رجاهلا، وإفساد

قديًام، وحديثًا مثلام يفعل مع  -اهلنود احلمر، والسكان األصليني، ويف تدافعه مع املسلمني كذلك 

 األمة املسلمة والشعوب املقهورة.

وعظة احلسنة، : إن األصل يف هذا اجلهاد هو البدء أوالً بالدعوة والبيان باحلكمة واملالثالث

واجلدال بالتي هي أحسن، فاجلهاد مل ُيفرض لعني القتال، بل للدعوة إىل اإلسالم، والتمكني 

 للدعوة، ثم بعد البيان "ال إكراه يف الدين".  

: إن من صميم مقاصد الرشيعة اإلسالمية هو حتقيق احلرية للناس، وفك اآلصار واألغالل الرابع

 إليهم، وهو ليس جمرد بيان نظري، يؤمن فيه البعض عىل ختوف وفتنة التي عليها، وبيان رسالة اهللا

وعذاب من أهل الباطل، بل إنه حيطم القوى التي تقف يف وجه دعوة اإلسالم، وتعتدي عىل أهله، 

وتبغي الفساد يف األرض، ومتى استسلمت هذه القوى، فاإلسالم يرفع يده عنها، ويطلق الناس 

 ون.دين والعقيدة التي يشاؤاختيار ال كرماء أحرار يف

: إن اإلسالم رسالة عاملية، جيب أن يكون له القوة والسيادة عىل األرض، وال يتحقق ذلك اخلامس

إال باجلهاد يف سبيل اهللا، وجيب أن يكون هو احلمى واحلَكم والشاهد عىل البرشية، بام حيمله من 

 لذي جاء للناس كلهم.رسالة، وبام حيققه من عدل، وبام حيكم به من رشع اهللا ا

: إن جهاد الطلب يستهدف باألساس إزالة القوة املحاربة املعتدية التي تقف يف وجه السادس

، أو تعتدي  الدعوة، متنع إظهار دين اهللا.. أو القوة التي تفتن املسلمني عن دينهم يف أي مكان كانوا
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ع اجلهاد من أجل إقامة احلق عليهم، وال يتعرض للمساملني غري املحاربني أ�ناء هذا اجلهاد،  فإنام ُرشّ

والعدل لكل الناس، ومحاية املسلمني، واملساملني.. وليس مرشوعية القتال فيه إال للعدوان 

 واإلفساد يف األرض. 

اإلسالم ال يكره أحدًا عىل الدخول فيه، أل�ه دين احلرية، ويريد للناس أن تدخل فيه وهي ُمدركة ف

ثه من حتول يف القلوب والعقول واألرواح.. عندما تعرف النفس رهبا حق لرسالته ومنهجه، وما ُحيد

املعرفة، وتدرك أ�وهيته وربوبيته حق اإلدراك، حتى إذا أسلمت.. أسلمت نفسها كاملة هللا.. 

أسلمت روحها وقلبها.. أسلمت جوارحها وحياهتا كلها هللا، فلم َتعد بعُد تريد شيئًا يف هذه احلياة 

نه.. ثم تنطلق بعد هذا اإلسالم حتقق اخلالفة  ،▐سوى رىض اهللا  وابتغاء مرضاته وغفرا

الربانية عىل األرض بمنهج اهللا، وُتعّمر األرض حتت رشيعة اهللا، وهي ال تنتظر أي ِعوض يف تلك 

ء يف اآلخرة.. عندما تلقى رهبا، وتفرح بلقائه.   احلياة القصرية الفانية، إنام تنتظر اجلزا

جلهاد يف سبيل اهللا ذلت، ومتى ركنت إىل احلياة الدنيا ُأهينت، وتكالب العدو ومتى تركت األمة ا

 عليها، وجاءت اآليات والتحذيرات النبوية يف هذا اجلانب كثرية:

ْوقَذ�َِك لَُهُم ▬: {هلالج لجقال 
ُ
َُفِمِهْم َوَ

َ
ْمَو�لِِهْم َوَ

َ
ْ َِأ ْ َمَعُه َجاَهُدو� ََِن ََمُنو� َّ َقذِ�ِن �لّآُسوُل َو�

ونَ ��َْ  ُْ ْوقَذ�َِك ُهُم �لُْمْفلِ
ُ
َ�ُت َوَ  ]88 التوبة:[ ♂ْْ

ِ��ٍ ▬وقال: 
َ
َ ِ�َاَرٍ� ُِنِجيُ�م ّمِْن َعَا�ٍب َ ََ ُدق ُ�ْم 

َ
َ َْ ََِن َََمُنو� َه َّ َها � ق 

َ
ِ  .ََا � َّ ُِْؤِمُنوَن َِا

َُفِم�ُ 
َ
ْمَو�قُِ�ْم َوَ

َ
ِ َِأ َّ � َِ ِ َوُ�َاهُِدوَن ِ� َسَِي َِ ٌ ّقُ�ْم ِِن ُكنُتْم َ�ْعلَُمونَ َورَُسو ْْ ََ ََقُِ�ْم  ♂ ْم 

 ]11 ،10 [الصف:

َّ ََِما َقْعَملُونَ ▬وقال:  ّ فَِِِن �ََتَهْو�ْ َفِِّن � َِ َُِن ُ� ُه  ّّ ّٰ َ  َُِ�وَن فِتَْنٌة َوَ�ُ�وَن � َُ  َوَقاِِلُوُهْم 
 ٌْ ِّ  ]39 األ�فال:[ ♂ ََ

َٰ   َتاُل َوُهَو ُكْآٌِ قَُ�ْمۖ ُكتَِب َعلَيُْ�ُم �قْصِ ﴿وقال:  نْ  وََع
َ
ٌ قَُ�ْمۖ  َِْ�َآُهو� َ ْْ ََ يًْئا َوُهَو  َِ 

  َٰ نْ  وََع
َ
يًْئا ُ�ِب و� َ ُ  َقُ�ْمۗ  َ�ّ  َوُهوَ  َِ َّ �ُْتمْ  َقْعلَمُ  َو�

َ
 ])216( [البقرة ﴾َ�ْعلَُمونَ  َ   َو�
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ِ وَ  يِق، َقاَل: َقاَل َرُسوُل ا�َّ دِّ ُهُم ☻: " َعْن َأِيب َبْكٍر الصِّ َهاَد إِال َعمَّ َما َتَرَك َقْوٌم اْجلِ

ُ بِاْلَعَذاِب   ]3839[املعجم األوسط للطرباين /  "ا�َّ

ِ و إَِذا َتَباَيْعُتْم بِاْلِعينَِة، َوَأَخْذُتْم َيُقوُل: " ☻ َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل ا�َّ

ُ َعَلْيُكْم ُذال� َال َينِْزُعُه َحتَّى َتْرِجُعوا إَِىل ِدينُِكمْ َأْذَناَب اْلَبَقِر، َوَرِضيُتْم بِالزَّ  َهاَد، َسلََّط ا�َّ  "ْرِع، َوَتَرْكُتُم اْجلِ
 ]3462أيب داود /  [سنن

ُيوِشُك َأْن َتَداَعى َعَلْيُكْم اْألَُمُم ِمْن ُكلِّ ُأُفٍق َكَام َتَداَعى اْألََكَلُة َعَىل ☻: "وعنه 

ِ، َأِمْن قِلٍَّة بِنَا َيْوَمئٍِذ؟ َقاَل: " َأ�ُْتْم َيْوَمئٍِذ َكثٌِري، َوَلِكْن َتُكوُنو َقْصَعتَِها "، َن ُغَثاًء َقاَل: ُقْلنَا: َيا َرُسوَل ا�َّ

ُكْم، َوَجيَْعُل ِيف ُقُلوبُِكْم اْلَوْهَن "، َقاَل: قُ  ْيِل َينَْتِزُع اْملََهاَبَة ِمْن ُقُلوِب َعُدوِّ ْلنَا: َوَما اْلَوْهُن؟ َقاَل: َكُغَثاِء السَّ

ِهَيُة اْملَْوِت      ]21890أمحد /  [مسند " " ُحبُّ اْحلََياِة، َوَكَرا

ِ و َوِعْنَدُه َقْبٌض ِمَن النَّاِس، َفَأ�َاُه َرُجٌل،  ☻َعْن ُعَمَر، َقاَل: ُكنُْت ِعنَْد َرُسوِل ا�َّ

ِ، َأيُّ النَّاِس َخْريٌ  ِ َيْوَم اْلِقَياَمِة َبْعَد َأ�ْبَِيائِ َفَقاَل: َيا َرُسوَل ا�َّ اْملَُجاِهُد ِه َوَأْصِفَيائِِه؟ َفَقاَل: "َمنِْزَلًة ِعْنَد ا�َّ

ِ َوُهَو َعَىل َمْتِن َفَرِسِه َوآِخٌذ بِِعنَانِهِ  ِ بِنَْفِسِه َوَمالِِه، َحتَّى َتْأ�َِيُه َدْعَوُة ا�َّ اَل: "، َقاَل: ُثمَّ َمْن؟ قَ  ِيف َسبِيِل ا�َّ

هِ " ِه، َوَتَرَك النَّاَس ِمْن َرشِّ ِ، َفَأيُّ النَّاِس َرشٌّ َمنِْزَلًة  َواْمُرٌؤ بِنَاِحَيٍة َأْحَسَن ِعَباَدَة َربِّ "، َقاَل: َيا َرُسوَل ا�َّ

ِ َيْوَم اْلِقَياَمِة؟ َقاَل: "  ُك ِعنَْد ا�َّ َن َلهُ  إَِماٌم َجائِرٌ "، َقاَل: ُثمَّ َمْن؟ َقاَل: " اْملُْرشِ ، َوَقْد ُمكِّ  " َجيُوُر َعِن اْحلَقِّ
 ]36[مسند أيب دواود/

ِ، َما اْلِقَتاُل ِيف  ☻َعْن َأِيب ُموَسى، َقاَل: َجاَء َرُجٌل إَِىل النَّبِيِّ و َفَقاَل: َيا َرُسوَل ا�َّ

ِ؟ َفِإنَّ َأَحَدَنا ُيَقاتُِل َغَضًبا َوُيَقاتُِل َمحِيًَّة، َفَرفَ  َع إَِلْيِه َرْأَسُه، َقاَل: َوَما َرَفَع إَِلْيِه َرْأَسُه إِالَّ َأ�َُّه َكاَن َسبِيِل ا�َّ

ِ َقائًِام، َفَقاَل: "  ِ ِهَي اْلُعْلَيا َفُهَو ِيف َسبِيِل ا�َّ  ]123[صحيح البخاري/ "َمْن َقاَتَل لَِتُكوَن َكلَِمُة ا�َّ

ِ، َوُهَو َيْبَتِغي ِمْن َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُجال، َقاَل: َيا رَ و َهاَد ِيف َسبِيِل ا�َّ ِ، َرُجُل ُيِريُد اْجلِ ُسوَل ا�َّ

نْ  ِ َعَرِض الدُّ َفَأْعَظَم َذلَِك النَّاُس، َوَقاُلوا  ".ال َأْجَر َلهُ ☻: "َيا؟ َقاَل َرُسوُل ا�َّ

 ِ ُجِل: ُعْد لَِرُسوِل ا�َّ َك َملْ ُتَفِهْمُه، َقاَل: ☻لِلرَّ ِ،  َفَلَعلَّ ُجُل: َيا َرُسوَل ا�َّ َفَقاَل الرَّ
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ِ، َوُهَو َيْبَتِغي مِ  َهاَد ِيف َسبِيِل ا�َّ ْنَيا؟ َقاَل: "َرُجُل ُيِريُد اْجلِ َذلَِك النَّاُس،  . َفَأْعَظمَ "ال َأْجَر َلهُ ْن َعَرِض الدُّ

الَِثَة: رَ  ِ، َفَقاَل َلُه الثَّ ُجِل: ُعْد لَِرُسوِل ا�َّ ِ، َوُهَو َيْبَتِغي مِ َوَقاُلوا لِلرَّ َهاَد ِيف َسبِيِل ا�َّ ْن ُجٌل ُيِريُد اْجلِ

ْنَيا؟ َقاَل: "  ، (احلكم عىل املتن: صحيح لغريه)]4637[صحيح ابن حبان/ "ال َأْجَر َلهُ َعَرِض الدُّ

، َقاَل: "َعْن َأِيب أُ و َت َرُجال َغَزا َفَقاَل: َأَرَأ�ْ  ☻َجاَء َرُجٌل إَِىل النَّبِيِّ َماَمَة اْلَباِهِيلِّ

 ِ ْكَر َما َلُه؟ َفَقاَل َرُسوُل ا�َّ َء َلهُ ☻: َيْلَتِمُس األَْجَر َوالذِّ ، َفَأَعاَدَها َثالَث ال َيشْ

 ِ ٍت، َيُقوُل َلُه َرُسوُل ا�َّ ا َء َلهُ ☻: َمرَّ َ ال َيْقَبُل ِمَن اْلَعَمِل إِال َما ، ُثمَّ َقاَل: ال َيشْ إِنَّ ا�َّ

 ، (احلكم عىل املتن: حسن)]4331[السنن الكربى للنسائي/ "الًِصا َواْبُتِغَي بِِه َوْجُههُ َكاَن َلُه َخ 

فهذا اجلهاد يستهدف ابتداء الذين يقاتلوننا يف الدين، وخيرجوننا من ديارنا، ويظاهرون علينا 

الة األعداء، ومع غري هذه الفئات فهو يدعو إىل "الرب والقسط" مع الناس.. كل الناس، فهو رس

ن ▬سالم عاملية 
َ
ن دََِارُِ�ْم َ َِن َولَْم ُ�ْآُِجوُ�م ِمّ ِّّ ََِن لَْم ُقَصاِِلُوُ�ْم ِ� � َّ ُم �لّلذُه َعِن � ُْ ّ  َقنَْها

و� َِِ�ِْهْمۚ  َُ وُهْم َوُ�ْصِم  �َ�َ  �َ َِ ََِن  ٨ِِّن �للّذَه ُ�ِب  �لُْمْصِم َّ ُم �لّلذُه َعِن � ُْ قَاَِلُوُ�ْم ِ� ِِّ�َما َقنَْها
ن ََِوّقوُْهْمۚ 

َ
َآ�ِجُ�ْم َ َْ ِِ  َ ََ اَهُآو�  ََ ن دََِارُِ�ْم َو آَُجوُ�م ِمّ َْ

َ
َِن َوَ ِّّ وقَذ �َِك ُهُم  �

ُ
َوَمن َقَتَولُّهْم فَأ

 [املمتحنة] ♂٩ �قّظالُِمونَ 

يف  وال ينكمش عىل نفسه، ويقبع -كام سبق البيان  -وهو كذلك ال يتوقف عند مرحلة الدفع 

أرضه.. إنام حيمل رسالة خري ورمحة وحق وعدل لكل اإلنسانية، وجيب تبليغ هذه الرسالة لكل 

إنسان عىل وجه األرض، وهو يدعو إليها باحلجة والبيان والدليل والربهان، فإن وقفت قوة يف وجه 

وتريد نرش  هذه الدعوة، متنع من نرشها، ومن تعريف الناس هبا، وتعتدي عىل املؤمنني واملساملني،

الفساد يف األرض، والعلو فيها بغري احلق.. فهذا هو الرش املستطري.. فهي رسالة أ�قل من ملء 

األرض ذهبًا، وعندها ال بد من اجلهاد ملواجهة هذه القوة التي تقف يف وجه احلق، وبعد االنتصار 

لكن جيب أن يظل طريق أ�ضًا ال إكراه يف الدين، وللناس حرية ما تعتقد..  -بإذن اهللا  -عليها 

الدعوة إىل اهللا مفتوح، ورسالته مرفوعة، وحمفوظة، وآمنة.. فاجلهاد يف سبيل اهللا، ليس من أجل 
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متاع الدنيا، وال اغتصاب الثروات، وال احتالل األرض، وال إبادة الناس، وال إذالهلم. واملسلم ال 

لتكون كلمة اهللا هي العليا..  -غري  فقط ال -جياهد من أجل متاع، أو يفء، أو غنيمة.. بل جياهد 

5Fوهي كلمة احلق والعدل.

)1(  

 :ألمهيته –قليًال  -هذا باختصار هو التصور اإلسالمي عن اجلهاد، وسنُسهب يف هذا املوضوع 

يف عهد اخلالفة الراشدة كان هذا التصور مستقيًام يف نفوس اخللفاء واملسلمني.. وكان اجلهاد جمردًا 

، ليس من أجل زيادة رقعة أرض، أو طلب الغنيمة، أو الرشف.. بل كام قال ربعي لوجه اهللا الكريم

ُ َجاَء بِنَا لِنُْخِرَج َمْن َشاَء ِمْن بن عامر عندما سأ�ه عظيم الفرس: " ُ اْبَتَعَثنَا، َوا�َّ َما َجاَء بُِكْم؟ َقاَل: ا�َّ

ِ، َوِمْن ِضي ْنَيا إَِىل ِسَعتَِها، َوِمْن َجْوِر األَْدَياِن إَِىل َعْدِل اِإلْسالمِ ِعَباَدِة اْلِعَباِد إَِىل ِعَباَدِة ا�َّ [تاريخ  ."ِق الدُّ

 ]260، ص 3الطربي/ج

ولقد كان  -يف املرحلة األخرية من اخلالفة الراشدة  -ثم بدأت فتنة املُلك والرياسة والسلطان 

لـ "احلث عىل اجلهاد با�ال  -وىل يف البدايات األ -عجبًا وإعجازًا أن يكون توجيه القرآن املدين 

ئيل مع اجلهاد، وطلبها لـ "املُلك والسلطان"..  والنفس" أن يأيت مقرونًا بقصة بني إرسا

لقد قضت فتنة املُلك عىل "اخلالفة الراشدة" وُأعمل السيف يف املسلمني بسببها، وُاغتصب فيها 

 -سبة عىل "سياسة ا�ال واحلكم" وفقدت حق األمة يف الشورى، وضاع فيها حقها يف الرقابة واملحا

 املسلمني!فاعليتها، وانفصل فيها السلطان عن الكتاب، فوقعت الفتنة واخلالف بني -بالتدريج 

فكان "املُلك العضوض" الذي يعض عىل احلكم والسلطان، وال يتنازل عنه إال ببحور من الدماء! 

 يشء!أو هبجوم عدو خارجي يستبيح كل 

 نبوية ُتشري وحتذر من وقوع ذلك:وجاءت إشارات 

                                                           
 .عقيدتنا اجلهاديةبحث:  –إن شئت  – راجع )1(

http://ommaty1401.blogspot.com/2017/05/blog-post_16.html
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ُ َعنْهُ َعْن  تِي َعَىل َيَدْي ِغْلَمٍة ُسَفَهاَء ِمْن ☻: "، قال َأِيب ُهَرْيَرَة َرِيضَ ا�َّ إِنَّ َهَالَك ُأمَّ

 ]7672 مسند أمحد/ ،3359 صحيح البخاري/" [ُقَرْيشٍ 

 ِ ، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل ا�َّ ُل ُسنَّتِي َرُجٌل ِمْن َبنِي أَ "َيُقوُل: ☻ َعْن َأِيب َذرٍّ ُل َمْن ُيَبدِّ وَّ

 ]36888[مصنف ابن أيب الشيبة/  "ُأَميَّةَ 

ِ، َأّن النَّبِيَّ عَ  ُ ِمْن إَِماَرةِ َقاَل لَِكْعِب ْبِن ُعْجَرَة: "☻ ْن َجابِِر ْبِن َعْبِد ا�َّ َأَعاَذَك ا�َّ

َفَهاءِ  َفَهاِء؟ السُّ ُء َيُكوُنوَن َبْعِدي َال َيْقَتُدوَن ِهبَْديِي، َوَال َيْسَتنُّوَن َقاَل: "  "، َقاَل: َوَما إَِماَرُة السُّ ُأَمَرا

َقُهْم بَِكِذِهبِْم، َوَأَعاَهنُْم َعَىل ُظْلِمِهْم، َفُأوَ�َِك َلْيُسوا ِمنِّي، َوَلْسُت ِمنُْهْم،  َوَال َيِرُدوا َعَيلَّ بُِسنَّتِي، َفَمْن َصدَّ

ُدوا َعَيلَّ َحْوِيض، َوَمْن َملْ يُ  ْقُهْم بَِكِذِهبِْم، َوَملْ ُيِعنُْهْم َعَىل ُظْلِمِهْم، َفُأوَ�َِك ِمنِّي َوَأ�َا ِمنُْهْم، َوَسَريِ َصدِّ

 ]14032أمحد /  [مسند" َحْوِيض 

 ِ ، َعْن َرُسوِل ا�َّ ْسَالِم، ُعْرَوةً َقاَل: "☻ َعْن َأِيب ُأَماَمَة اْلَباِهِيلِّ  لُتنَْقَضنَّ ُعَرى اْإلِ

ُهلُّن َنْقًضا اْحلُ  تِي َتلِيَها، َوَأوَّ َالةُ ُعْرَوًة، َفُكلََّام اْنَتَقَضْت ُعْرَوٌة، َتَشبََّث النَّاُس بِالَّ [مسند  "ْكُم، َوآِخُرُهنَّ الصَّ

 ]21655أمحد / 

 ِ اَم ُخُذوا اْلَعَطاَء َما دَ َيُقوُل: " ☻ َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل ا�َّ

يِن َفال َتْأُخُذوُه، َوَلْسُتْم بَِتاِركِيِه، َيْمنَُعُكُم اْلَفْقَر َواْحلَاَجَة،  َأال إِنَّ َرَحى َعَطاًء، َفِإَذا َصاَر ِرْشَوًة ِيف الدِّ

ْلَطاَن َسَيْفَرتِ  َقاِن، َفال ُتَفاِرُقوا اِإلْسالِم َدائَِرٌة، َفُدوُروا َمَع اْلِكَتاِب َحيُْث َداَر، َأال إِنَّ اْلِكَتاَب َوالسُّ

ُء َيْقُضوَن ألَ�ُْفِسِهْم َما ال َيْقُضوَن َلُكْم، إِْن َعَصْيُتُموُهمْ  َقَتُلوُكْم،  اْلِكَتاَب، َأال إِنَُّه َسَيُكوُن َعَلْيُكْم ُأَمَرا

ِ، َكيَْف َنْصنَُع؟ َقاَل:  : َيا َرُسوَل ا�َّ "َكَام َصنََع َأْصَحاُب ِعيَسى اْبِن َوإِْن َأَطْعُتُموُهْم َأَضلُّوُكْم "، َقاُلوا

ِ َخْريٌ ِمْن َحَياٍة ِيف َمْعِصَيةِ  وا بِاْملَنَاِشِري، َوُمحُِلوا َعَىل اْخلََشِب، َمْوٌت ِيف َطاَعِة ا�َّ ِ  َمْرَيَم، ُنِرشُ [املعجم  " ا�َّ

 ]172الكبري للطرباين / 

سياسية، وقوهتا الذاتية، وهويتها وحدهتا ال -يف هذه الفرتة  –لألمة عمومًا  ومع ذلك بقي

 املستقيمة السليمة، وسهولة عودهتا للراشد عندما تغري ما بأ�فسها.
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 وقفزة فوق هذا الواقع التارخيي إىل واقعنا املعارص وواقع اجلهاد احلايل:

وتكالب االحتالل الغريب  -واهنيار الوحدة السياسية للمسلمني  -فبعد سقوط الدولة العثامنية 

مل  واملرشكني)الكتاب  (أهلهيوين والشيوعي والص عىل األمة من كل جانب؛ بعد تفيش عوا

التحلل والتفسخ واملرض الداخيل، واجهت األمة أصعب مراحلها وهي "امللك اجلربي 

والطواغيت" املُلك املجبور بقوى أعداء األمة التارخييني، والطواغيت التي نبذت كتاب اهللا وراء 

 ىل الباطل والفساد والظلم..ظهورها، وحتاكمت إ

احتارت األمة أي الطرق تسلك: هل هو طريق الدعوة أم طريق الرتبية أم طريق السياسة أم طريق 

اجلهاد؟ وجربت كل يشء، ولكنها مل تنجح بعد يف الفكاك من إطباق العدو عليها، ومن هذا 

 االحتالل الذي حييط هبا من كل جانب..

ض األمة الدا مهام بلغت سطوة وقوة العدو اخلارجي  -خلية، هي العدو احلقيقي ولقد كانت أمرا

فرصًا تارخيية كانت تؤهلها للعودة كام  -منذ سقوط اخلالفة  -ألن األمة ضيعت طوال ا�ائة عام  -

 كانت للسيادة من جديد.

 ،وكانت أمراض العقول والقلوب بداخلنا هي أعدى أعداء األمة، ومنها "أمراض االستبداد"

 خطوة عىل طريق العالج والفالح. -بإذن اهللا  -ذا كتبت هذا الكتاب عله يكون وهل

باً  يلعن بعضها  ؛وفشلت األمة يف توحيد إطارها الفكري والنظري والعميل، وتفرقت شيعًا وأحزا

بعضًا، وُيكفر بعضها بعضًا، والبأس بينها شديد، يف حني توحد العدو عليها، ورضهبا العدو عن 

ء أكان مداهنًا أو مواجهًا.. مسا�ًا أو  ..قوس واحدة  مقاتًال!أ�ًا كان االجتاه الفكري واحلركي سوا

بدايات طيبة،  ة من خالل الدعوة والسياسة، فكان لهفانطلق اجتاه يطلب التغيري وسيادة األم

فعاطفتها الدينية  ؛تنفعل وتستجيب -عىل ما فيها من أمراض فتاكة  -وتأ�ريات حسنة، واألمة 

ضل اهللا ال متوت، وتبقى جذوهتا يف القلوب وإن غشاها الرماد.. ثم بدأ االنحراف يدب بتولية بف

ع ،من ال يملك "العلم واحلكمة" وطبيعة املعركة، وأصل القضية، فتحول  ،ومن جيهل حقيقة الرصا
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فتحول  األمر من تغيري الواقع، إىل املشاركة فيه، واإلسهام يف محاية "امللك اجلربي والطواغيت"؛

األمر إىل طاحونة كبرية تطحن الشباب والطاقات واألعامر واألجيال والثروات من أجل ال يشء، 

 والبوار!ويف النهاية اهلزيمة 

وانطلق اجتاه آخر يطلب التغيري وسيادة األمة من خالل اجلهاد والقتال، فوصل إىل مرحلة الذروة 

وقبل اخلطوة األخرية يتم  الصحابة!نا بجيل واالقرتاب من اهلدف، وأخرج نامذج إيامنية ُتذكر

يف بعض  -االنقالب عليهم من قوى الباطل املرتبصة، والذين كانوا يف غفلة عنها.. بل وصل األمر 

إىل احلكم واإلمارة، ولكن رسعان ما هتاوت، ورسعان من تم توظيف وجودهم  -املراحل التارخيية 

فقد غلب عىل هذا االجتاه  عليهم!لعدو.. ثم القضاء لفرتة معينة وملصلحة ل -من ِقبل العدو  -

فقدان "الفقه السيايس اإلسالمي" وفقدان كيفية القدرة عىل اإلدارة والتنظيم واحلكم، وانترش فيه 

 وفشل!"الغلو والتكفري" وما انترش هذا املرض يف مسرية اجلهاد إال 

بل إنه ُيقدس "الفقه السيايس للملك ال ُيبني لألمة كيفية احلكم الراشد،  كام أن هذا االجتاه

، "رجل الدولة"العضوض" ويؤصل لالستبداد، فتتوجس األمة منهم.. وغاب يف هذا االجتاه عقلية 

دة ، واجلهل املطبق بالواقع السيايس، وغلبة العاطفة، وحِ "احلزبية املتعصبة"وحرضت العقلية 

عواقب، واالعتداد بالذات، والتطرف يف الطباع، واعتقاد احلق املطلق، والرعونة وعدم إدراك ال

الرأي، واإلرهاب الفكري، وإدمان منهج "اإلدانة واحلكم" دون منهج "التحليل والتشخيص 

 والعالج"... إلخ.

ع  فتكون بداية مسرية اجلهاد عظيمة كريمة كلها تضحيات وإخالص، ثم تنتهي بالقتال والرصا

العجز عن إدارة و ،ة فرصًا عظيمة بسبب "الفرقةوفقدت األم ،عىل "امللك والرياسة والسلطان"

ع عىل وبسبب  ،"، وعدم التسامحاالختالف بالعدو  -كام فعلت هيود  -وتظاهروا  ،املُلك""الرصا

 عىل أ�فسهم، وأخرج بعضهم بعضًا من دياره، وقتل بعضهم بعضًا.
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ات.. من أجل كام ُوجدت عقلية عىل استعداد تام هلدم كافة الفرص، وحتطيم كافة املرشوع

معتربة  فقهي!!ومستعدة للتضحية بكل يشء من أجل االنتصار خلالف  فقهية!اخلالف عىل فتوى 

إياه قضية عقيدة وإيامن و"حق مطلق" ال تنازل عنه طرفة عني، وحرضت عقلية ختتزل األمة كلها يف 

ء هالكها وختتزل احلزب يف شخص القائد.. وتعيش يف عامل من األوهام، ويرى العقال ،"حزب"

 بترصفاهتا هذه، بينام هي تظن يف نفسها أهنا عىل ُبعد خطوات من النرص.

إن اجلهاد قبل عالج أمراض االستبداد، ينذر بكارثة يف هناية مسرية اجلهاد، ويف نفس الوقت 

 اجلهاد احلق يعالج أمراض االستبداد.

 إن اجلهاد يف وجود فتنة املُلك، ينذر بالقاتل عليه عند النرص.

ن الكريم حيذر من فتنة املُ  لك، يف معرض احلديث عن اجلهاد يف سبيل اهللا، وفتنة وهلذا جاء القرآ

 :املُلك والرياسة هي آخر ما خيرج من قلوب الصاحلني

ِ  عن َما ِذْئَباِن َجائَِعاِن ُأْرِسَال ِيف َغنٍَم، بَِأْفَسَد َهلَا ِمْن ِحْرِص اْملَْرِء ☻: "َرُسوُل ا�َّ

ِف لِِدينِهِ َعَىل ا َ اِل، َوالرشَّ " َما ِذْئَباِن َجائَِعاِن ُأْرِسال ِيف َغنٍَم  ويف رواية أخرى: "] 15367[مسند أمحد/  " ْ�َ

ِف  َ ِهلَا، َواآلَخُر ِيف آِخِرَها َأَشدَّ فِيَها َفَساًدا ِمْن ُحبِّ الرشَّ ا ِيف َأوَّ َقْت ِمْن َراِعَيَها، َأَحُدُمهَ  "َواْلِغنَى َتَفرَّ

 والرشف: يعني الرئاسة واجلاه والسلطان. ]10273اإليامن للبيهقي/  شعب[

فيجب عند التغيري أو اجلهاد أو أي عمل يستهدف صالح هذه األمة، وسيادة هذا الدين أن يكون  

صاحبه طاهر القلب نقي النفس من كل خط من ملك أو رياسة أو سلطان، وإنه لشهوة خفية أحيانًا 

وتغذي فيه  منك؟!تأيت لإلنسان لتقول له: "إنك األصلح" ومن أفضل  -خرى وبارزة أحيانًا أ -

يتحول اإلنسان إىل "وحش  ..الشعور بالذات، حتى تنتفش الشهوة، ومتى انتفشت هذه الشهوة

سوغ له التحالف مع العدو لقتل مسعور" يمكن له أن يقتل أهله وبنيه وإخوته من أجل املُلك، ويُ 

 - الضمري!حتى خيدع اجلامهري أو ال يشعر بوخز  -حيل فقهية" "بـ تل املسلمني املسلمني، ويربر له ق

 ودولته!فهو األمري الرشعي الذي يعني اخلروج عليه، خروج عىل سلطان اإلسالم 
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ونقرر أن "اجلهاد يف سبيل اهللا" هو ُسنة "الوجود اإلسالمي" وهو رشط حترير األمة وسيادهتا من 

يصح أن يغيب فيه الدعوة والرتبية والسياسة احلكيمة الرشعية، وال يصح جديد.. وهذا اجلهاد ال 

فيه أ�دًا توجيه السالح لـ "األمة" مهام بلغت اخلالفات، وجيب أن يتم فيه وأد أي نبتة من "غلو أو 

من الدماء حتطم كوادر األمة؛ وُترجعها  اً شطط يف التكفري" أل�ه لن يكون خالفًا نظريًا بل بحور

ت ا لسنني للوراء، وحتطم كافة مرشوعاهتا احلالية، وربام املستقبلية، وحتطم صورة اجلهاد عرشا

 وقدرته عىل التغيري، وُتعجل باالستسالم للطواغيت واملحتلني.. 

 حتويل مسار اجلهاد إىل: هذا غري 

  الستدراج السيايس خلداع املسلمني،ا -

السفهاء واجلهالء وأصحاب  لقتل الكوادر العاقلة واحلكيمة وتصعيد ؛أو االخرتاق -

 املصالح اخلاصة، 

 أو تصعيد أشخاص للقيادة تم اخرتاقهم أمنيًا أو فكريًا،  -

  أكثرها!أو حتويل مسار اجلهاد إىل معارك صغرية جانبية.. وما  -

أو العمل من  -أو تشويه صورة اجلهاد، وتوظيف املسار اجلهادي خلدمة مصالح العدو  -

 ، -خالل خطة العدو 

ع خارج نطاق القدرات املتاحة، أو توس -  يع دائرة الرصا

أو صناعة بديل مزيف ُيقاوم صوريًا، يسعى لالستسالم ونرش االستضعاف؛ لُريبك مسرية  -

 اجلهاد احلقيقي؛ فيتم االخرتاق األمني والفكري، 

 أو سهولة إثارة الفتنة والقتال بني املكونات املختلفة فكريًا وعلميًا وفقهيًا،  -

  التكفري!ملعركة ضد األمة ذاهتا بذريعة الردة، وهوس أو حتويل ا -

 أو العزلة عن األمة وسوادها األعظم،  -
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 أو العزلة عن املخلصني من علامئها وأهل الرأي والفكر فيها،  -

 أو جعل اخلالفات الفقهية والسياسية ميدانًا للمفاصلة والتفرق،  -

 والكوادر أو بني القيادات واجلند،  أو وجود فجوات كبرية يف العلم والقيادة بني القيادات -

 أو ينهار العمل أو ينحرف ملوت القائد أو املؤسس، -

ط الساعة"! والنرص سيتحقق  - أو الظن بأن املرحلة الواقعية هي "هناية التاريخ" و"أرشا

  تباعًا بطريقة سحرية غامضة األسباب،

مقابلة العدو بوسائل  أو اجلهل بأساليب استخبارات العدو يف االخرتاق والعمل، أو عدم -

 املواجهة املكافئة ألدواته... إلخ.

ئدة للكثرة، وبني "الصرب عىل االبتالء" الذي ال يصمد  وجيب االنتباه إىل الفرق بني "احلامسة" الزا

فتكون من الوعي واإلدراك بطبيعة  ،له إال القلة.. حتى ال ُتصدم القيادة يف "مستوى االستجابة"

قًا من قوة ورجال، وختطط عىل هذا األساس، مع حسن التوكل عىل اهللا، النفوس، وما لدهيا ح

 وطلب القوة والنرص منه وحده.

وجيب أن يتوىل فيه القيادة فقط "أهل العلم واحلكمة" كام بّني القرآن الكريم، وأهل العلم واحلكمة 

د به: أصحاب ليسوا هم من حيفظ كتب الرتاث والسلف فحسب، بل إن أهل العلم واحلكمة املقصو

العلم املناسب لطبيعة املواجهة، ومستوى التحديات.. وهو علم متنوع حيرض فيه: العلم العسكري، 

والسيايس، والفقهي، والرشعي، واالجتامعي، والنفيس، والتارخيي، والسنني، والتقني، والفكري، 

  والسلوكي، والتخطيطي، واإلبداعي، والثقايف، واإلعالمي، واإلداري... إلخ.

فاألمر ليس لـ "السفهاء وال للدراويش وال مدعي العلم وال حلارصي العلم يف بعض كتب 

الرتاث"، فإن تولية هؤالء يف مثل هذه األمور، جعلهم كذلك طاحونة كبرية تطحن الدماء وخرية 

 والبوار!الشباب والثروات واألموال والفرص من أجل ال يشء، ويف النهاية اهلزيمة 
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، وغياب روح املستقبيلالعقلية النمطية يف اجلهاد، وغياب القدرة عىل التخطيط  ونقرر كذلك إن

النقد والتصحيح، وغياب روح اإلدارة والتنظيم، وغياب املرشوعات والقدرة عىل إدراهتا، 

وحضور التعصب واحلمية اجلاهلية.. جعل مسرية اجلهاد متعرسة، وبطيئة، وقليلة التأ�ري واالنتاج.. 

 "!عقلية النمطية اجلهادية "املسدس والدبابة" وغاب "العلم واملعرفةوحرض يف ال

وإننا نعاين من فجوة كبرية أمام الغرب يف املعرفة، والغرب متفوق علينا ليس فقط يف العلوم التقنية 

بل حتى يف العلوم الفكرية، والنفسية، والسياسية، واالجتامعية، والتخطيطية، والتنظيمية، 

 فيه!علوماتية.. األمر الذي ال يشغل بالنا ابتداء، فضًال عىل املنافسة والتفوق واإلدارية، وامل

ونجد كذلك طاقات إبداعية  ،-املحتل لنا  - رات كثرية يف بنية النظام الدويلولكننا نجد كذلك ثغ

عىل نظريهتا يف الغرب، ويكاد ال ينقصنا يشء.. فا�ال  -رغم التخلف والفقر  -يف األمة، تتفوق 

والرجال والشباب والطاقات موجودة، ولكن نعجز عن خطاب األمة، ونعجز عن فهم األمة، 

ونعجز عن التأدب معها، ونعجز عن الصرب عليها، ونعجز عن إدارة املوارد، ونعجز عن التكامل 

بني هذه الطاقات، ونعجز عن االستمرار، ونعجز عن التخطيط ملراحل بعيدة، ونحطم بسفهنا 

 ه النِعم، وكل تلك الفرص.وجهلنا كل هذ

وهندد البرشية  -بنا أصًال  املرتبص -وما أن نملك شيئًا من القوة والبأس إال وخرجنا نتوعد العامل 

بالويل والعذاب، فتجتمع علينا اخلصوم، وحتشد لنا؛ حتى حتطم قدراتنا، واجليل الذي صنع هذه 

"الصرب االسرتاتيجي" يف تنفيذ اخلطط،  ومل نملك بعد جديد!القوة، وترجعنا إىل نقطة الصفر من 

والقدرة عىل إنامء كيان ال يمكن هدمه، وال يمكن  -مثًال  -وال نملك "فن" التفكري خلمسني سنة 

اخرتاقه فكريًا أو أمنيًا، وال نستطيع الصرب عىل اجلهاد دون الظهور أو استعالن السيطرة عىل بعض 

 ؛العدو احلاقد املرتبص، وجعلنا هدفًا ثابتًا حمددًا له األرايض؛ ومن ثم انكشاف مجيع اخلطط أمام

 ُيالقي عليه قوة ساحقة.
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وغابت العقلية التي ُتنشأ وتتبنى أجياًال وشبابًا  ،حرضت العقلية النمطية "املسدس والدبابة"

 والبحث عن البدائل والوسائل املكافئة لقوة العدو.. ،"يفية "اخرتاق بنية النظام الدويليبحث يف ك

 من خالل:

 أمن املعلومات واالخرتاق واحلرب اإللكرتونية.  -

 تطوير العلوم الفيزيائية، وغريها.  -

 تطوير بعض األسلحة النوعية املناسبة ملواجهة العدو ومحاية األمة.  -

 التبني التقني لبعض املرشوعات وكيفية احلفاظ عليها. -

 بناء القوة اإلعالمية املؤثرة.  -

 رية، واالقتصادية.احلرب الفك -

، واغتنام لصالح األمة استغالل األزمات العاملية وصناعتها والتأ�ري فيها سلبًا وإجياباً  -

 الفرص الربانية.

 التجسس، ومكافحة التجسس املضاد.  -

 العمليات النوعية.  -

 بناء كيان اقتصادي ال يمكن كشفه أو السطو عليه. -

 .احلرب االقتصادية، وحرب األسواق -

ر فيها، والكشف عن مواطن الضعف والقوة،  - اخرتاق األ�ظمة السياسية وصناعة القرا

 واللحظة املناسبة والفارقة للتغيري. 

 التشبع الفكري واإلعالمي باألفكار الصحيحة دون الظهور علنًا.  -
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ي احلرب الفكرية، وتوظيف األقالم والُكتاب خلدمة املرشوعات دون ارتباطها تنظيميًا بأ -

 جهة. 

نات التفكري، ومراكز التحليل والرصد والعصف الفكري. وتوظيف كافة  - إقامة خزا

 طاقات األمة مهام كان اخلالف. 

 توظيف كافة الفرص املتاحة.  -

 تقليل مادة الرش يف األمة وعدم اليأس من دعوهتا.  -

 عدم الظهور إال يف اللحظة الفارقة املناسبة... إلخ. -

ونحن ال نعبأ  وعضدًا!ت بالفعل موجودة، بل وهتاجر إىل الغرب لتكون له ثروة إن هذه الطاقاو

ئية  العني!هبا، وال نعرف كيف نوظفها.. ونستعجل الشهادة واحلور  بأفعال وترصفات هوجاء عشوا

 الكوادر!وفرصة لكشف اخلطط وحتطيم  ،غري مدروسة؛ يتخذها العدو ذريعة للفتك والقتل

*** 

 معاين عظيمة ودروس بليغة: -وهذا الدرس  -اآليات  وهكذا نجد يف هذه

فاجلهاد ُسنة احلياة، والوجود اإلسالمي.. وال مفر منه، والتدافع بني احلق والباطل قائم إىل  -

 يوم القيامة.

 فتنة املُلك حتطم ثمرة اجلهاد. -

 العلم واحلكمة مها رشط القيادة واإلمامة. -

 .عالج أمراض االستبداد رضورة قبل اجلهاد -

ء مادي، أو شكور  - اجلهاد فقط يف "سبيل اهللا" وابتغاء وجه اهللا الكريم، بال انتظار جزا

معنوي، بل جهاد خالص تام ليس فيه خط نفس، وال متاع، وال رياسة، وال ملك.. ومع 

خالص، ال ُيرتك احلكم للسفهاء أو أصحاب املصالح الشخصية، بل ال هذا التجرد واإل
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باملفهوم الشامل واملتكامل للعلم الذي يقلل  "العلم واحلكمة" حيكم وال ُيقود إال أهل

 األخطاء والتضحيات إىل أقىص درجة، ويصل إىل بر األمان والتمكني.

د، وُتبتىل  وإذا تم النجاح يف ابتالء اجلهاد، وتم التمكني، تأيت فتنة املُلك.. وهي فتنة يتلبس هبا أفرا

 وجيب االنتباه يف هذه الفتنة إىل عدة أمور: - ربام ملئات السنني -هبا أممًا وشعوبًا 

أول حملل نفيس  -: إهنا أقوى شهوة يف اإلنسان، وأكرب نقطة ضعف فيه، وإبليس اللعني األول

، وبذنبه خرج من اجلنة، واإلنسان ♠أدرك هذا الضعف، ومنه دخل إىل أ�ينا آدم  -لإلنسان 

ً من منذ نزوله عىل األرض، يتعرض لنفس فتنة آدم يف  اجلنة، وجيب أن يكون هذا املعنى حارضا

 حيث اخلطورة يف أذهاننا.

د، ويستبدون بأمة، فإن األمة تكون يف حالة من الثاين : إن هذه الفتنة عندما يسقط فيها بعض أفرا

 البالء املستمر، ويف حالة من املعاناة بأمراض االستبداد التي تتفرخ يومًا بعد يوم، وجيًال بعد جيل.

حيدث فيها جمازر، وحتتار العقول يف  -فتنة االستبداد بامللك  -: إن القضاء عىل هذه الفتنة ثالثال

من  اً بحورتعني  سكوت عليها موت وعذاب، واملواجهة دون حكمة وقوة وخطة..عالجها، فال

 الدماء والتضحيات.

ية شبق وشهوة : تفّرق األمة بني ُمرشعن لالستبداد والقهر والذل والبطش من أجل محاالرابع

وبني ُمكفر لألمة لسكوهتا عىل ذلك، وشعور القهر البد وأن ُخيرج صورًا شاذة  وأرسته!املُلك لفرد 

املعادي لألمة واملجتمع، وبني التخبط يف التيه،  "التمرد العنيف"، ومن "االستسالم الذليل"من 

 وبني املداهنة.. وكلها صورًا ُحتري أي أمة يف طريق حتررها.

بأهنام ذئبان  -جناحي امللك  -لفتنة ا�ال والرياسة  ☻: وصف النبي ساخلام

فهذه الفتنة هي وحش يفتك بأي أمة، وجيب ترويض هذا الوحش  محاية!جائعان انطالقا يف غنم بال 

 وكبح مجاحه، وربط جلامه، وإخضاعه للرقابة واملحاسبة، وعدم جعل كل السلطات يف يده.
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علت بعضًا من "طلقاء مكة" يستبيحون مدينة رسول اهللا وقديًام فتنة املُلك هذه ج

، وحيطمون ☻، والبيت احلرام، ويقتلون أ�ناء رسول اهللا ☻

اخلالفة الراشدة، ويقتلون الصحابة.. كل ذلك من أجل "املُلك"، وحديثًا جعلت هذه الفتنة 

ون من أ�فسهم أحذية يقتلون إخواهنم وأ�ناء عمومتهم، وُيبيدون شعوهبم، وجيعل "الرعاع السفهاء"

والوطن.. كل ذلك من أجل  ،والعِرض، والرشف ،وا�ال ،لـ "املحتل املعتدي" ويسّلمون له الدين

 "املُلك".

حاسمة قاطعة.. بل الصحيح هو وأد أي  ب أن تكون مواجهتها منذ بدايتهاوفتنة هبذه اخلطورة جي

وهنا تربز أمهية وجود "الفقه  الصور!وسيلة أو فكرة أو منهج حياول إخراجها بأي صورة من 

لك، وحيقق الذي حيمي منظومة احلكم من فتنة املُ  -الصحيح"  الراشديالسيايس اإلسالمي 

وهذا الفقه يكاد ال  -الشفافية واملحاسبة والرقابة والفصل بني السلطات، وحتقيق الشورى... إلخ 

م "امللك اجلربي والطواغيت" وأدت يكون لنا فيه سلف، ألن البداية املبكرة لـ "امللك العضوض" ث

مثل انتشار هذا الفقه وشيوعه.. وللعودة إىل "منهاج النبوة" وإىل "سبيل الرشاد" ال بد من وجود 

لك هذه، والتي منها خيرج الدمار واألمراض التي ُهتلك أي هذا الفقه الذي حيمي األمة من فتنة املُ 

ئيل، ويف حال تاريخ هذه األمة أمة نفسيًا وعقليًا وروحيًا وعلميًا.. كام ر أ�نا يف حال بني إرسا

 وحارضها!

 

***
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 وقبل أن نغادر سورة البقرة، نتوقف عند أنواع النفوس اليت وردت فيها إمجاًال:

 أوالً: النفس التقية املؤمنة:

ِ  ٢�ِيهِ ۛ ُهًدى قِّلُْمّتصَِ�  َ� لَِك �قِْكَتاُب َ  َر�َْب ۛ ١�لم ▬ قال تعاىل: َّ يِْب � َِ ََن َُْؤِمُنوَن َِاقْ
َِْ�َناُهْم َُنفُِصوَن  ًَ َوِمّما َر �َ ّّ َزَِل ِمن َ�بْلَِك  ٣َوُ�صِيُموَن �ل

ُ
َزَِل َِِ�َْك َوَما َ

ُ
ََِن َُْؤِمُنوَن ََِما َ َّ َو�

َآًِ ُهْم َُوقُِنوَن  َِ ِِّهْمۖ  ٤َوَِاْ� ن ّرَ   ُهًدى ِمّ
َ ََ وَقذ �َِك 

ُ
وقَذ �َِك ُهمُ  َ

ُ
وَن  َوَ ُْ  ♂٥�لُْمْفلِ

وباملتقني املؤمنني افتتحت هذه السورة الكريمة، والتقوى شعور يف القلب بمعية اهللا، وبخشية 

عاة جناب اهللا، وبحب اهللا، وبرجاء اهللا، وبالتسابق يف اخلريات إىل اهللا،  اهللا، وبرقابة اهللا، وبمرا

غيب كله.. يؤمنون باهللا ، ولذلك فهم: يؤمنون بالهلالج لجوباإلخالص هللا، وباالستسالم هللا 

فهم يف حالة دائمة من التقوى والشعور به،  ..ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، يؤمنون باهللا

مة اإلنسان، وإدراك اإلنسان، واهتاممات  فالتقوى تؤدي إىل حقيقة اإليامن بالغيب الذي يرفع من كرا

من وجوده ا�ادي املحدود. وهم يقيمون  اإلنسان، ويضبط مسار حياته.. وجيعل لإلنسان قيمة أكرب

الصالة.. هم يف حالة من االتصال الدائم باهللا ال ينقطع، فهي غذاء القلب، ونسامت الروح، ال 

يطيق اإلنسان االنقطاع عنها، حالة من اإلقامة الدائمة هلا؛ لتحمي اإلنسان من ختطف الشياطني له؛ 

عورية ومعنوية وروحية وجسدية؛ لتكون هي حمطة ولتحفظه من الضياع يف تيه احلياة، إقامة ش

االنطالق يف خالفة اإلنسان عىل األرض، ومع الصالة "اإلنفاق" هكذا دون حتديد، إنه إنفاق من 

نفاق يتحرر ن أجل اهللا، ابتغاء مرضاة اهللا، إنفاق مأو صحة أو جهد أو حتى ابتسامة، إ فكر أو مال

 ؛ لتزكو النفس، ويتطهر القلب.صاقه هباا�ادة والتفيه اإلنسان من ذاته، ويتحرر فيه من 

وهم يؤمنون هبذا الكتاب فال ريب فيه، ويؤمنون بام ُأ�زل من قبله.. فهو دين واحد، ورسالة ممتدة 

يف شعب الزمان، حيملها موكب األ�بياء الكرام.. وهم عىل يقني بـ "اليوم اآلخر" وهم يؤمنون 

لـ "اليوم اآلخر" يؤكد عىل "اليقني اجلزام" والعمل احلثيث" بالغيب عمومًا، لكن هذا اإلبراز 

 و"الشوق الدائم" هلذا اليوم، واإلعداد له.
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بالغيب ويقيمون الصالة وينفقون مما زرقهم اهللا، ويؤمنون بالدين كله،  ن: املؤمنونوهؤالء املتقو

ه مقتدون، وأو�ك هم ويوقنون باآلخرة.. هؤالء عىل هدى من رهبم، ويف نور اهللا يسريون، وهبدي

 املفلحون.

 هذه هي النفس املؤمنة التقية النقية.. الصافية املستقيمة.

*** 

 ثانيًا: النفس الكافرة:

ْم لَْم ُِنِارُْهْم َ  َُْؤِمُنوَن ▬ قال تعاىل:
َ
ََاْرَ�ُهْم َ

َ
َ
َ
ٌَ َعلَيِْهْم َ َفُآو� َسَو� َْ ََِن  َّ َ   ٦ِِّن � ََ َتَم �لّلذُه  ََ

َ  َسْمعِِهْمۖ قُلُوَِهِ  ََ اَوًٌۖ  َولَُهْم َعَا�ٌب َعِظيٌم  ْم َو ََ ارِهِْم ِغ َّ َْ
َ
�  َ ََ  ♂٧َو

هذه هي النفس الكافرة املُعرضة التي ال تقبل موعظة، وال تستمع إىل نذير، فهي ال تؤمن، وال 

االستكبار  تريد اإليامن، وتتبجح بكفرها، وترص عليه، وتعبد ما هي عليه، فهي مستمسكة به.. وهبذا

وعىل سمعهم وعىل أ�صارهم  -مت أ�دهيم بام قدّ  -والظلم واإلعراض، ختم اهللا عىل قلوهبم 

غشاوة.. فكل أجهزة االستقبال النفيس والروحي من: "قلب يعقل، وسمع يستقبل، وبرص يرى" 

يف  خمتوم عليها، وعليها غشاوة فال تستقبل هدى، وال تستجيب إليامن، وال تعقل اآليات.. فهي

ظلامت بعضها فوق بعض.. وهي لعهد اهللا ناقضة، و�ا أمر اهللا به أن ُيوصل قاطعة، وللفساد يف 

 األرض صانعة، وهي عىل ُسنة إبليس الذي استكرب وعاند، وأو�ك هلم عذاب عظيم.

 وهذه هي النفس الكافرة املُستكربة املعرضة.. املظلمة اجلامدة. 

*** 

 ثالثًا: النفس املنافقة:

آِ َوَما ُهم َُِمْؤِمنَِ� ▬ تعاىل: قال َِ ُ�َادُِعوَن �لّلذَه  ٨َوِمَن �َّاِس َمن َقُصوُل ََمّنا َِالّلذهِ َوَِاْ�َوِْم �ْ�
ُعُآوَن  َْ َ َُفَمُهْم َوَما َ

َ
ََِن ََمُنو� َوَما َ�َْدُعوَن ِِّ  َ َّ  ِ� قُُلوَِِهم ّمَآٌض َفَز�َدُهُم �لّلذُه َمَآًضاۖ  ٩َو�
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ِ�ٌم ََِما َ�َُو� ََْ�ِاَُوَن 
َ
رِْض قَالُو� ِِّ�َما َ�ُْن  ١َولَُهْم َعَا�ٌب َ

َ
ََ لَُهْم َ  ُ�ْفِمُدو� ِ� �ْ� ََ� �ِي ن

وَن  ُْ لِ ّْ ُعُآوَن  ١ُم َْ َ َ  ِِّ�ُهْم ُهُم �لُْمْفِمُدوَن َوقَذ ِ�ن ّ  َ
َ
ََ لَُهْم َِمُنو� َكَما ََمَن  ١� ََ� �ِي ن

 َّ� ۗ َُ َفَها َُْؤِمُن َكَما ََمَن �لم 
َ
َفهَ  اُس قَالُو� � َ  ِِّ�ُهْم ُهُم �لم 

َ
َُ َوقَذ ِ�ن ّ  َقْعلَُموَن � ََ� َقُصو�  ١ا ن

ينِِهْم قَالُو� َِِّا َمَعُ�ْم ِِّ�َما َ�ُْن ُمْمَتْهزِئُو ِِ َيا َِ لَْو� َِِ�   ََ  �ََ ََِن ََمُنو� قَالُو� ََمّنا ن َّ �لّلذُه  ١ نَ �
َِْياَِِهْم َقْعَمُهوَن  ُِ ُهْم ِ�  ُُ َِِهْم َوَ�ُمد  ت  ١ََْمَتْهزِ َْ َة َِالُْهَدى  َ�َما َرَِ

َ�قَ ّْ ُو� �ل َ ََ ِْ ََِن � َّ وَقذ �َِك �
ُ
َ

َاَرُ�ُهْم َوَما َ�َُو� ُمْهَتِدََن  َض  ١ِ�ّ
َ
ِي �ْسَتوْقََد ََاًر� َفلَّما َ َّ � َِ ُهْم َكَمَث

َََهَب �لّلذُه َمَثلُ  ُ ََ ْو َُ ََْت َما  ا
وَن  لَُماٍت ّ  ُقبِْ�ُ َُ َن  ١ُصّم َُْ�ٌم ُ�ْ�ٌ َ�ُهْم َ  ََآِْجُعوَن  ١َُِنورِهِْم َوََِآَ�ُهْم ِ�  يٍِّب ِمّ َّ ْو َك

َ
َ

 ّّ َن �ل ََ�َِِهم ِمّ َصاََِعُهْم ِ� َ
َ
ََْآٌق َ�َْعلُوَن َ لَُماٌت َورَْعٌد َو َُ َاَر �لَْموِْتۚ �لّمَماَِ �ِيهِ  َُ َو�للّذُه  َو�ِعِق 

ٌَ َِاقَْ�فِآِ�َن  ارَُهْمۖ  ١ُ�ِي َّ َْ
َ
ُف � ََ لََم َعلَيِْهْم  َََ�اُد �قَْ�ُْق َ�ْ َْ

َ
َ �ََ ْو� �ِيهِ ن ََ ََ لَُهم ّم َضا

َ
ُ�َّما َ

ارِهِْمۚ  ِِّن �ل َّ َْ
َ
َهَب ََِمْمعِِهْم َو� َ ََ ََ �لّلذُه  ا َِ ٍَ قَِدٌَآ قَاُمو�ۚ  َولَْو  ْ�َ ِّ�ُ  

َ ََ  ♂٢ّلذَه 

وهذه النفس تناولتها اآليات بمزيد من التفصيل، مقارنة باألحوال الواضحة للنفس املؤمنة، 

ء ما يتطلب مزيدًا من البيان  :والنفس الكافرة.. فهذه النفس فيها من اخلفاء وااللتوا

فالنفس  ؟أهي مؤمنة حقًا أم كافرة فهي نفس تتقلب بني اإليامن والكفر، ويلتبس الناظر إليها

املؤمنة إيامهنا ظاهر للحياة، معروف عىل الوجه، يظهر بني قسامت الروح، كأهنا ريح طيبة، والنفس 

الكافرة متبجحة بكفرها، مستعلية بالباطل، ال حيتار أحد يف معرفة حاهلا.. أما النفس املنافقة فهي 

وتظن يف نفسها الذكاء والدهاء  عليهم!س.. وتستعيل حتري العقول، وتفسد املجتمع، وتفّرق النا

 البسطاء!والقدرة عىل خداع 

أم ينظر فقط  اإليامن؟إهنا تدعي اإليامن، ومتارس أفعال الكفر، فيحتار املسلم: أ�قبل منها دعوى 

وهذه النفس اخلبيثة ال تصلح أن تكون لبنة يف بنيان املجتمع الذي يشد بعضه  الكفر؟إىل أفعال 

 ًا، بل هي عنرص إفساد وخراب.. فالذي خبث ال خيرج إال نكدا.بعض

إهنا جتيد االدعاء باإليامن، بل وتؤكد مثل املؤمنني عىل إيامهنا باليوم اآلخر، ولكنها ليست بمؤمنة.. 

ىل فاإليامن باليوم اآلخر ال بد وأن يكون إيامنًا عمليًا ال جمرد ادعاء نظريًا.. إيامنًا فيه الشعور بالشوق إ
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اهللا، وبالوجل واخلشية من اهللا، إيامنًا يرتقي باإلنسان يف هذه احلياة، ومن مل يشعر هذه املعاين فليس 

 بمؤمن باليوم اآلخر حقيقة اإليامن..

ولكن هؤالء السفهاء إنام خيدعون أ�فسهم، ويمكرون  !إهنا جمرد دعوى خلداع اهللا والذين آمنوا 

عليم  ▐ارسون من هذا اخلداع والنفاق، فاهللا بأ�فسهم، وُهيلكون أ�فسهم، فهم اخل

يف  -، ويتفضل اهللا أن جيعل معيته هلالج لجبأحواهلم، وما كان وما سيكون منهم، فال خيدعه أحد 

، ويأخذهم يف كنفه.. وما ُيوجه إليهم من مكر ▐مع املؤمنني فيضمهم إليه  -هذه اآلية 

ال ينخدع  واملؤمن كذلكلعظيم، ، وهذا تفضل عظيم من اهللا اهلالج لجوخداع ُيعترب موجهًا إليه 

 هبؤالء املنافقني، فهو يتذوق معاين اإليامن، وهبا يكشف زيف ادعاء هؤالء.

وسبب هذا االدعاء وعدم اإليامن اخلالص أو الكفر اخلالص، هو "مرض القلوب" وفسادها فال 

استعالن  هي تستطيع أن تستقبل نور اإليامن �ا فيها من أمراض ونجاسات، وال هي قادرة عىل

الكفر �ا فيها من جبن وخسة ودناءة وخوف وتذبذب.. وألهنا مل ترجو الطهر والسمو، وألهنا 

زادها اهللا مرضًا فوق مرضها، فمن مل يعالج مرض قلبه، زادت عليه األمراض، فوُتفسد؛  ختادع

ُيفسدون به يف وهؤالء املنافقون هلم عذاب أ�يم بام كذبوا عىل اهللا، وبام خيدعون به الناس، وبام 

 بنفاقهم!احلياة، وبام يعتدون فيه عىل اإليامن 

ولكن لكربهم وعنادهم يتصورن أن فسادهم صالحًا.. ويربرون أل�فسهم أفعال السوء والكذب، 

واالستعالء عىل الناس، فاملوازين خمتلة يف أ�دهيم، فال إيامن وال إخالص وال جترد.. ومتى اختل 

النفس اختلت سائر املوازين والقيم. ومع الكرب والعناد والتربير ميزان اإلخالص والتجرد يف 

تتخدر النفس عن رؤية فسادها، أو امليض يف طريق صالحها.. فال تشعر شيئًا، وال تعلم شيئًا فال 

 تعرف أهنا هي السفيهة، املنحرفة.

احلقيقي املستلزم  .. ويف حماولة التوفيق بني دعوى اإليامن، وبني العملدعوهتم للفالحويف حماولة 

هلذا اإليامن، ويف حماولة دعوهتم إىل "اإليامن احلقيقي" الذي يتوافق فيه القول والعمل، والباطن 
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والظاهر، والعقيدة والسلوك.. يف حماولة دعوهتم إىل اإليامن كام آمن الناس بصدق، قالوا يف 

ولكنهم هم السفهاء.. ولكن  ق!احلاستحقروا املؤمنني، وردوا  السفهاء؟!استعالء: أ�ؤمن كام آمن 

واألعقل واألفهم، فهم يمسكون العصا من  األذكىال يشعرون، فهم يف حالة من اخلدر أهنم 

، وإن كان يتطلب النفاق والكفر مع أهل اإليامنفإذا كان اجلو العام يتطلب إيامنًا فنحن  املنتصف!

 يامن!اإل.. ولن نخرس أهل الكفر والعدوانوالظلم والعدوان فنحن 

، قالوا آمنا.. فام أسهل الكالم، وما أ�رس  وهبذا حياولون خداع املؤمنني.. إذا لقوا الذين آمنوا

: إنا معكم.. إنام نحن مستهزئون بإيامن  االدعاء، وإذا خلوا إىل إخواهنم من شياطني اإلنس، قالوا

ولة، أ�يست هي املؤمنني، وبام يكلفهم من مشقة وكد وعمل! إننا نستطيع أن نخدعهم بكل سه

 أ�رسها!كلمة باللسان؟! فام 

وهذا هو اجلبن واللؤم واخلسة، ال تقوى نفوسهم ال عىل اإليامن وال عىل الكفر.. فام أحقرهم؟ 

فقًا معهم، فيجدون يقولون آمنا: اتقاء مواجهة املؤمنني. ويقولون: كفرنا.. سرياً مع الك افرين وتوا

 وأ�سًا!سندًا  فيهم

ي ال يدركها املنافقون.. أن اهللا هو الذي يستهزأ هبم، ويكشف أحواهلم، ويرد ولكن احلقيقة الت

فهو ظلامت عليهم، والكفر عىل  -بكفرهم  -دعوهتم الكاذبة، واهللا يمدهم يف هذا الطغيان والظلم 

أ�فسهم، وجيعلهم يف حالة من "التذبذب والرتدد واحلرية والتمزق" فال يستقيم هلم شعور، وال هينأ 

 بال.. وما أرعبه من هتديد وعذاب وحرية وأ�م.هلم 

وهؤالء هم أغبى الناس وأحقرهم.. لقد باعوا اهلدى الذي بني أ�دهيم واملبذول هلم، والذي جيري 

ظاهراً عىل أ�سنتهم.. باعوه بالضاللة واخلداع واحلرية والعذاب، فام ربحت جتارهتم، وما كانوا 

 مهتدين..

النفس املنافقة: إهنا كمثل رجل أشعل نارًا لريى هبا ما حوله.. فإذا  ويرضب اهللا مثًال ألحوال تلك

النار قد انطفئت، وغاص يف الظالم، فهو ال يبرص.. وهذا املثل البديع يصور اإليامن أ�ه نور.. وهو 
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نه" سبل السالم.. وهذا النور كان مبذوالً  بالفعل نور من اهللا هيدي به اهللا من اتبع "رضوا

م ينتفعوا به، وانطفأ بام يف قلوهبم من أمراض، وبام فيها من كذب.. فذهب اهللا هبذا للمنافقني، فل

 النور عنهم، فغرقوا يف ظلامت التيه والكفر البعيد.. 

وهذه الظلامت أصمت آذاهنم، وعقدت أ�سنتهم، وأعمت أ�صارهم.. فطمست عىل كل أجهزة 

 رجعة من هذا التيه والكفر. ال النفسية والفطرية لإليامن، فيكاد ال يوجداالستقب

 ملزيد من البيان: -أو حاالً آخر من أحواهلم  -ويرضب اهللا فيهم مثًال آخر 

ويرسم املشهد اآليت: مطر شديد نازل من السامء تصحبه عواصف الرعد املطرية، بام فيها من 

 ظلمة، وبرق، ورعد.. خياف الناس من صواعقه ذات الصوت الشديد الرعيد.. والناس تضع

ذاهنا خوف املوت من شدة الصوت، وهول املوقف.. وهو رد فعل ال ينقذهم حقيقة آأصابعها يف 

ويف هذه احلالة من اخلوف واالضطراب، إذا أضاء هلم نور  للخوف!من املوت، ولكنه استجابة 

 فزعون؟الربق الطريق، مشوا فيه.. وإذا أظلم عليهم وقفوا حائرين، أ�ن يذهبون.. وهم 

ود من املطر هو اخلري النازل من اإليامن واهلدى الذي ُينبت اإليامن والتقوى يف ولعل املقص

القلوب، وهذا املطر يأيت مصحوبًا بالزواجر وآيات الوعيد والتهديد ملن ُيكذب ويستكرب 

م عن سامعها، حتى ال تقلب عليهم تصوراهتم أو تكشف اهنوُيعرض.. واملنافقون يصمون آذ

م صورة نفوسهم اخلبيثة.. والنفس املنافقة ال تريد رؤية حاهلا بصورة فيها حقيقتهم أو تضعهم أما

 إحساس باالنتقاص، أو املكاشفة.. وختاف من ذلك خوفها من املوت.

ويرسم املشهد طريقة استجابة النفس املنافقة.. فهي يف هذه الظلامت، قد تستجيب للنور تارة، 

حتتار وتضطرب وتقف متذبذبة يف منتصف الطريق ومتيض خطوات عىل الطريق، ولكنها رسعان ما 

إذا انقطع عنهم النور ألي سبب، فهي بحاجة إىل مؤثر دائم ال ينقطع.. ال ألهنا جتهل الطريق، ولكن 

فإن ضاع مؤثر اإليامن.. وغاب تأ�ريه ال متيض هي يف  الكافرين!ألهنا غري مبتورة الصلة بطريق 

وتستجيب ملؤثرات الكافرين.. مشهد يرسم أحوال  الكفر!طريق اإليامن، بل تشعر باحلنني إىل 
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النفس املنافقة املتأرجحة بني حاهلا عند لقاء املؤمنني، ولقاء الكافرين.. بني ما يطلبونه من هدى 

 ونور، وما يفيئون إليه من ضالل وظالم..

 ء وال إىلال إىل هؤال ..واملشهد يصور هذا القلق واحلرية واالضطراب وعدم اليقني والتذبذب

هلم، وهو  هؤالء، حركة من التيه واألرجحة أحق  هلالج لجوالتمزق، واهللا حميط هبم، عليم بأحوا

 باالستسالم التام واإليامن اجلازم به.. فهو عىل كل يشء قدير.

 وهذه هي النفس املنافقة.. املضطربة املتذبذبة القلقة احلائرة املتمزقة.

*** 

ئيل:دةرابعًا: النفس املقهورة املُستعبَ   .. نفسية بني إرسا

وهذه التي تناولتها السورة بالرشح املطول، والبيان املعجز البديع؛ ليتوقف عندها اإلنسان يتأمل 

فات كثرية  أحواهلا، وتقلباهتا، ومهارهبا، والتواءها العجيب، وتعقيدها الغريب، فهي جتمع انحرا

 -يف هذه السورة  -ها، وسبق الوقوف متنوعة، يضطرب الناظر إليها يف حتديد ماهيتها، وموقفه من

احلق بالباطل، الدناءة والذلة، التشدد  [تلبيسعىل ما رصدناه من أمراض وصور هلذه النفس منها: 

ء  والتعنت، قسوة القلوب، حتريف الكتاب والتمني الكاذب، نقض امليثاق والتناقض، واالستهزا

نبذ الكتاب واتباع  الدنيا،واالستكبار، حب  والفسوق، اتباع اهلوى.. والتبجح واملراوغة والتربير

 .املُلك]ب االفتتانالسحر وتصديق األكاذيب، النكوص عن اجلهاد، و

والقرآن الكريم يستعرض تلك "اآليات" يف األ�فس؛ لتكون زادًا لإلنسان، ونورًا وضياء هيتدي به 

قرآن فرحة للمؤمنني، يف الظلامت، وشفاء �ا قد يصيب الصدور من هذه األمراض.. لذا كان ال

 ورمحة للعاملني.

 

***
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  تاسع عشر: اتباع املتشابه 

 تعاىل: قال

اََِهاٌتۖ ▬ ََ ُآ ُمتَ ََ
ُ
م  �قِْكَتاِب َوَ

ُ
َْكَماٌت ُهّن َ ََزَل َعلَيَْك �قِْكَتاَب ِمنُْه َََاٌت � 

َ
ِي َ َّ ََِن  ُهَو � َّ ّما �

َ
فَأ

�ٌْ  َ�َيّتبُِعوَن  َِ ََ ِ� قُلُوَِِهْم  ا َِ ََ �قْفِتَْنةِ َو�َْتِ ا َِ ِ اَََه ِمنُْه �َْت ََ َ وِ�لِهِۗ  َما س
ْ
وِ�لَُه ِِّ  �لّلذُهۗ   َِأ

ْ
َوَما َقْعلَُم َِأ
َاِب  ْْ
َ
ولُو �ْ�

ُ
َِّناۗ  َوَما ََّاّكُآ ِِّ  َ ْن ِعنِد َرَ  ِمّ

ََّنا َ   ٧ َو�لّآ�ِسُخوَن ِ� �قْعِلِْم َقُصولُوَن ََمّنا َِهِ ُ�ّ  ُِزِغْ َر
ََك رَْ�ًَةۚ  ُ ّّ َا ِمن  ََ َََنا َ�ْعَد َِِْ َهَدَْتََنا َوَهْب  ََت �لْوَّهاُب  قُلُو

َ
 [آل عمران] ♂٨ََِِّك َ

كانت سورة البقرة تواجه أهل الكتاب من اليهود بأمراضهم، وأحواهلم، ومواقفهم.. واآلن سورة 

والقرآن الكريم يقص عىل األمة املسلمة آل عمران تواجه أهل الكتاب من املسيحيني بأمراضهم، 

ض كال الفريقني من  ل اليهود والنصارى، ألهنا ستسلك مسلكهم، وستجمع بني أمرا من أحوا

 .☻كام أخربنا الرسول  بالنعل!اليهود والنصارى، وستتبعهم حذو النعل 

و"ذلة" ولقد كان السبب الرئييس يف أحوال نفوس هيود، هو ما أ�فته نفوسهم من "استبداد" 

و"خضوع" لفرعون.. فوقع هلم ما حتدثت عنه اآليات الطوال من أحوال مستعصية، ونفوس 

 غريه!عن احلق، متبعة كل سبيل  ناشزةملتوية، وقلوب 

 فام الذي حدث مع النصارى؟

ئيل خاصة.. ففعلوا معه مثلام فعلوا من األ�بياء  ♠إن عيسى  :بداية نقول ُأرسل لبني إرسا

وكان  -بقتله، لكن اهللا أ�جاه منهم  -لعنهم اهللا  -ا آمن معه إال قليل، بل َمهوا والرسل قبله، وم

وكانت رسالته تتمحور حول تصحيح االنحراف الذي حصل يف  -حواريني  ♠لعيسى 

ئيل، والتخفيف عليهم مما ُحرم عليهم يف رشيعة موسى مع البقاء  تعاليم رسالة موسى بفعل بني إرسا

اكمة، وترتكز رسالة عيسى عىل: التوحيد، والروحانية النقية الرقيقة التي عليها هي الرشيعة احل

ئيل، وُختفف من تنطعهم وغلوهم وتزمتهم، وهم منحرفون  تعالج قسوة ووحشة قلوب بني إرسا
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عن ذكر اهللا  -عن الدين ابتداء.. لكن االنحراف مع ادعاء التدين ال بد وأن ُينشأ يف القلوب القاسية 

 ذلك الغلو والتنطع واإلساءة للدين، والصد عن سبيل اهللا.. -حق الذكر 

وتعذيب  واضطهادمثلام تعرض له أ�باع كل رسالة من حماربة  -احلواريني  -تعرض أ�باع عيسى 

ومن آمنوا به وأ�بعوا  ♠عىل يد الوثنيني الرومان، ووشاية هيود هبم.. فقد صار أ�باع عيسى 

د التي تريد االستئثار بالدين هلا وحدها.. وهي عن تعاليمه رسالته.. خصوم وأعداء ينافسون هيو

 معرضة!احلقة 

، متثلت يف حتول قسطنطني ♠ثم حدث حتول تارخيي من أخطر ما يكون لرسالة عيسى 

امرباطور الرمان إىل املسيحية، وكان هذا التحول سياسيًا من أجل توحيد مملكته التي بدأت تنقسم 

وساط العامة.. �ا وجدوا فيها من مالذ يغذي جوعة الروح، ويلطف بفعل انتشار املسيحية يف أ

 قسوة ا�ادة..

ولكن هذا التحول كان ظاهريًا فقط.. فالذي حتول هو املسيحية وليس قسطنطني.. حتولت 

ثم جاءت  املسيح!املسيحية إىل الوثنية، وإىل خليط من الفلسفة وا�ادية واألساطري خملوطة بتعاليم 

واخرتعت  املسيح!جاء به  عامقدسة التي رشعت يف إنشاء ديانة جديدة كل اجلد املجامع امل

"األقانيم" و"التثليث" و"نسب البنوة إىل اهللا" و"نسبة األلوهية إىل عيسى" فاختلفوا فيام بينهم 

6Fاليوم!اختالفًا كثرياً.. مازال قائًام حتى 

)1( 

 النصارى؟فمن أ�ن نشأت أمراض 

الكتاب من النصارى.. وسنجد ماذا أهل الكتاب من اليهود، وأهل  اختالف بني أمراض هناك

فيام أرى  -حدث عندما تم "التحالف الغري مقدس" بني الديانة املسيحية والوثنية الرومانية.. وهذا 

 هو ما سيكون بؤرة أمراض النصارى. -

                                                           
 .دراسة نقدية –قانون اإليامن املسيحي كتاب:  –إن شئت  –راجع ) 1(

https://ommaty1401.blogspot.nl/2014/03/blog-post_8.html
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 "؟إذن، فام عالقة ذلك بموضوع الكتاب "أمراض االستبداد

ئيل احلقيقة إن االستبدا د يف حالة النصارى تم بطريقة معاكسة لطريقة اليهود، فاليهود من بني إرسا

عاشوا أذالء مضطهدين حتت الوثنية الفرعونية حماربة هلم، تسومهم سوء العذاب.. ثم بدأت رحلة 

هلم، ونفوسهم.  التحرير هلم، وما قصه القرآن الكريم علينا من أحوا

عن طريق االمرباطور ورجال الكنيسة أ�فسهم.. واحتكارهم أما االستبداد يف حالة النصارى فتم 

وخلق رمز "الصليب" الذي به تم إبادة شعوب،  -فيام بعد  -لـ "الدين" املُحّرف الذي تم تعميمه 

وتم طرد واضطهد وإعدام من يتكلم بالدين الصحيح  "!وسفك دمائها باسم "التبشري باملسيح

تكلم بذلك، كام فعلت "املجامع املقدسة" التي اختلقت الذي جاء به املسيح، وحرق كل كتاب ي

 الديانة!هذه 

هذا االستبداد والتحالف بني االمرباطور والكنيسة.. خلق لدى الشعب املسيحي أحد صور 

له، فلقد كان استبداد حالة االستبداد، بل  عىل يد االمرباطور، واستبداد  "اجلسد"من أشد أحوا

ووقعت  ؛لوا احلُكام ورجال الدين أصحاب "احلق اإل�ي املقدس"عىل يد الكنيسة؛ وجع "الروح"

 املهازل التي حتدث عنها التاريخ، وال جمال لذكرها هنا.

*** 

ن  ومناسبة نزول اآليات األوىل منها.. قدوم وفد من النصارى إىل رسول  -تفتتح سورة آل عمرا

عن سبيل  بمرض من أخطر األمراض، كفيل وحده بانحراف اإلنسان - ☻اهللا 

 اهللا.. إنه "االنحراف عن الكتاب" عن طريق: اتباع املتشابه منه، بطريق "التأويل الباطل".

.. اهللا الكتاب}الذي أ�زل عليك الكتاب منه آيات حمكامت هن أم  {هويقول اهللا تعاىل لنبيه: 

 وكذلك كل كتاب جاء به رسول من عند -القرآن الكريم  -هو الذي أ�زل هذا الكتاب  هلالج لج

اهللا، ويف هذا الكتاب "آيات حمكامت" واضحات يفهم مدلوالهتا كل إنسان، وال حتتاج إىل تأويل 

فق الفطرة.. فهو دين  وال جدال، فهي آيات جاءت لتخاطب الفطرة وتسمو باإلنسان، وفيها ما يوا
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.. فاآليات اهللا، وهذه فطرة اهللا التي خلق الناس عليها، فال تبديل خللق اهللا، وال حتوير لدين اهللا

 ُتذكر، وتؤكد، وتبارك ما هو مركوز يف فطرة اإلنسان من احلق واخلري والعدل..

األصول والقواعد، واجلذور واملباين، والروح  :أي الكتاب}أم  {هنوهذه اآليات املحكامت 

 ها أو سمعها.كر.. ظاهرة بّينة واضحة لكل من رآوالف

ر باطنية وال طبقة مقدسة وال وساطة وهو دين سهل ال لبس فيه وال غموض وال غبش  وال أرسا

كهنوتية.. دين ال يصطدم بالعقل السليم، وال الفطرة السوية.. آياته سهلة ُحمكمة ال جمال للتالعب 

 وأصول الرشيعة واألخالق. يامنهبا، وهذه هي آيات التوحيد واإل

عانيها عىل اإلنسان.. فال وهذه آيات قد تشتبه بعض م متشاهبات} خر{وأُ ويف هذا الكتاب أ�ضًا: 

علم.. أو هي من الغيبيات التي ال  أو قلةيفهمها ألول وهلة، أو قد خيتلط معناها يف ذهنه، جلهل 

يه إىل املُحكم سبيل إلدراك كنهها، ويف كل األحوال ما عىل اإلنسان إال أن يرد هذا الذي اشتبه عل

اجلهل به، طا�ا اتبعت املُحكم من آيات وكل متشابه من آيات لن تضل أمة ب الذي ال جدال فيه،

 اهللا.

 وهذا املتشابه قد ال يشتبه عىل العلامء والعارفني.. بل يتلونه حق تالوته، ويعرفون مدلوله حق

تبه علامء، والدين جاء لكل الناس، وهو دين سهل قريب، فام يش املعرفة، ولكن ألن كل الناس ليسوا 

ضح.ه فإن عىل اإلنسان ذي القلب السليم..  يرده إىل املُحكم الوا

الذين يف قلوهبم  {فأماوأما الذين يف قلوهبم زيغ، فلهم شأن آخر هو موضوع اآليات الكريامت: 

 .تأويله}فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، وابتغاء  ..زيغ

ء باتبا ن اهللا.. ال بد وأن يضلوا سوا ع املتشابه الذين يف قلوهبم زيغ عن اتباع اهلدى، وابتغاء رضوا

أو بغريه من تربيرات، وهم يبتغون من وراء ذلك "الفتنة" ورصف "املحكم" من اآليات عن 

حقيقتها البّينة الواضحة، عن طريق هذا الذي "اشتبه" عليهم؛ فيرضبون كتاب اهللا ببعضه البعض، 

 لدهيم!وُينزلون كالم اهللا احلق عىل مقررات عقلية باطلة 
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القضية ابتداء يف قلوب "زائغة" عن  كـــال!يف آيات اشتبهت عليهم.. ونجد أن القضية ليست هي 

نية يف هذا الوصف الدقيق "زائغ" كأ�ه قلب كان يسري عىل  احلق، هاربة منه.. ونجد البالغة القرآ

ط املستقيم، لكنه جيتهد يف "اكتشاف" و"اخرتاع" مهارب وُسبل أخرى يزيغ منها عن هدى  الرصا

ط  املستقيم!ه اهللا، وسبيله، ورصا

والتالعب برشعه، والعبث وهي قلوب تريد الفتنة يف الدين، وحتريف الدين، وتأويل أصوله، 

ء ومصالح ذوي ا�ال والسلطان. بعقيدته؛  لتوافق أهوا

هو الذي يعلم مدلول آياته.. فعلم اهللا شامل واسع حميط  هلالج لجاهللا  اهللا}يعلم تأويله إال  {وما

يِْب َ  ▬: ▐ال يف السامء، فهو القائل ال خيفى عليه يشء يف األرض و َِ ُُ �قْ ِ وَِعنَدُِ َمَفاِ
ّبٍة  َُ َُ ِمن َوَرَقٍة ِِّ  َقْعلَُمَها َوَ   آِ َوَما سَْمُص ْْ َ

ْْ ِ َو� ُم َما ِ� �قَْ�ّ
لَُماِت َقْعلَُمَها ِِّ  ُهَو َوَ�ْعلَ َُ  �ِ

ٍب َوَ  ََاٍَِس ِِّ  ِ� كَِتاٍب  ِْ رِْض َوَ  َر
َ
بِ�ٍ  ��  ]59 األ�عام:[♂ م 

العليم بكالمه ما املحكم، وما الذي يشتبه عىل اإلنسان ملحدودية علمه وإدراكه،  هلالج لجوهو 

  ؟وتقيده بالزمان واملكان

قد تكون واضحة سهلة عندما يرتقي فكره، وما  ..وما قد يشتبه عىل اإلنسان يف مسأ�ة يف جيل

مثل آيات اهللا يف  -فيدركها إدراكًا صغرياً حمدودًا  ،يتصوره اإلنسان من أمور توحي هبا اآليات

 يكون يف جيل آخر أكثر إدراكًا كلام توسعت وسائل املعرفة.. -اخللق والكون 

لكن يف النهاية كل هذه اآليات ال يعلمها حق العلم إال اهللا، فهو اخلالق املدبر احلكيم العليم.. 

 احلي القيوم.

فُينور قلوهبم بالعلم واملعرفة، فيدركون  ؛"الراسخون يف العلم" وقد يفتح اهللا عىل بعض خلقه من

فقه، ويؤكد  تأويل اآليات، وفهمها عىل النحو الصحيح الذي ال يرضب املُحكم من اآليات.. بل يوا

كأن العلم بناء من نور ضارب بجذوره الراسخة يف  ،عليه، وال يكون ذلك إال لـ "الراسخون"
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ال الزيغ، القلوب التي ترجو السالمة ال الفتنة، القلوب التي تريد احلق  القلوب التي تبتغي اهلدى،

 ال الباطل.

موضعها الصحيح، ويعيش اآليات املعايشة الصحيحة، ويفهم يف وهذا الرسوخ يضع اآليات 

باإلدراك الصحيح لآليات موضع احلكمة، والغاية؛ فيكون هذا البناء النوراين متنوع املعرفة، 

ئغة التي ختطف آية من كتاب اهللا، متشعب اإلدرا ك، مستوعب الفهم.. وليس هو كالقلوب الزا

 وجتري تتبع املتشابه منها، زيغًا عن احلق، وانفالتًا منه.

والراسخون يف العلم إن فشلوا يف إدراك  ربنا}يف العلم يقولون آمنا به كل من عند  {والراسخون

أوكلوا أمرهم إىل اهللا، وقالوا بقلوب صادقة  -يف جيل من األجيال  -معنى ما من آيات اهللا 

طا�ا من عند اهللا فنحن له مستسلمون، مؤمنون، وما قد يشتبه  ربنا}به.. كل من عند  {آمنامطمئنة: 

كفاية تامة يف املُحكم من اآليات، ولعل اهللا قد جعلها آية ملن يأيت  -إن شاء اهللا  -علينا.. سنجد 

ه وسائل اإلنسان من معرفة، أو هي من أمور الغيبيات التي ال سبيل بعدنا من أجيال، وما تتطور ب

، وهي إشارة لعلم اهللا ته أو يف جمال خالفته عىل األرضلعقل فهمها، وال هي كذلك من وظيفل

االستسالم هللا رب العاملني، والقبول لكل  :هو –يف النهاية والبداية  -، فيكون حاهلم الواسع املحيط

 والطاعة اخلالصة لوجهه الكريم، واالتباع الدقيق الذي ال زيغ فيه وال فتنة.ما جاء من عنده، 

الذكرى �ا هو مركوز يف فطرة اإلنسان من إيامن، ويف خلق الكون  األلباب}يتذكر إال أولوا  {وما

من آيات.. هو ألصحاب العقول واأللباب.. املمتلئة قلوهبم ودواخلهم باإليامن، فهو لب النفس 

 ة هللا التي تدعو هذا الدعاء:املستسلم

 الوهاب}ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رمحة إنك أ�ت  {ربنا

إنام هو يف "زيغ  -أو ما قد يشتبه عىل اإلنسان من آيات  -إن القضية ليست يف وجود املتشابه 

ق "تستكرب" عن القلوب" عن هدى اهللا.. فتتبع اهلوى الذي يعمي عن رؤية احلق، وإن ظهر احل

  اتباعه!
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أم يزيغ عنه حتت شبهات  اهلدى؟هذا هو ما جيب أن يشغل بال اإلنسان.. هل قلبه حقًا يبتغي 

.. إن كانت تبتغي مرضاته هلالج لجوهذه القلوب هي بني يدي اهللا  واملتشابه؟التأويل الباطل 

ط اهللا املستقيم، وإن كانت تبتغي الزيغ والفتنة، أ نه، هداها إىل رصا  ضلها اهللا.ورضوا

عة هللا تقول:  ال تزغ قلوبنا بعد إذ  {ربناوالقلوب التي تريد اهلداية والرشاد ترفع أكف الرضا

ال  -فقد حتصل اهلداية لإلنسان مرة، لكن يزيغ القلب بعدها، فاإلنسان يف حاجة دائمة  هديتنا}

ط  {اهدناإىل هداية اهللا، فاملسلم يردد صباح مساء  -تنقطع  لنا  {هب.. ومع اهلداية }املستقيمالرصا

فأ�ت اإل� الرمحن الرحيم الودود الكريم، هب لنا من رمحتك رمحة لقلوبنا فال تزيغ  رمحة}من لدنك 

هتب بال عدد، وتعطي بال انقطاع، وترزق بغري  ..عن احلق، وال تستثقل طريق اهلداية، فأ�ت الوهاب

 حساب. 

 .▐وال يزيغ قلبه طا�ا أخلصه هللا وباهلداية والرمحة ال يضل اإلنسان وال يشقى، 

*** 

ولقد حاول النصارى "اتباع املتشابه" من كتبهم، وكذلك من القرآن الكريم يف إثبات أ�وهية 

َِمُتهُ ﴿أو إثبات بنوته إىل اهللا! يف مثل قوله تعاىل:  ♠عيسى  َُ قَْصاَها َو
َ
ٌَ  َمْآَ�مَ  َِِ�   �  ﴾ِمنْهُ  َوُرو

ِٰ ▬ .])171( [النساء َنا وََجَعلَْناَها َو��َْنَها ًَََة ّقِلَْعالَِم�َ َو�ّق ُِ و َنْت فَآَْجَها َ�َنَفْخَنا �ِيَها ِمن ر  َّ ُْ
َ
َ ♂

َنا َوَصّدقَْت ▬ ]91 األ�بياء:[ ُِ و َنْت فَآَْجَها َ�َنَفْخَنا �ِيهِ ِمن ر  َّ ُْ
َ
َ ِٰ َوَمْآَ�َم ��َْنَت ِعْمَآ�َن �ّق

َِها َوُ�ُتبِهِ َوَ�  َّ  ]12 التحريم:[♂ ََْت ِمَن �قَْصاَِتِ�َ ََِ�لَِماِت َر

وما هي الروح التي  أب؟من غري  ♠فام هي الكلمة التي أ�قاها اهللا؟ وكيف ُخلق عيسى 

وقضية األمر  ،... إلخ من اآليات التي ال يعلم تأويلها إال اهللا، فقضية اخللق ورس احلياة اهللا؟نفخها 

وح.. كلها غيبيات ال جمال للعقل البرشي إدراكها أو ، والر"كن فيكون"اإل�ي واإلرادة اإل�ية 

فهمها، وكل ما رضبت به الفلسفة من متاهات مل تصل ليشء، ومل هتتد سبيال.. بل اعتقد النصارى ما 

وغريهم عن العقل الكيل، والروح، واعترب النصارى أن اهللا خلق كل  اإلغريققال به فالسفة 
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مستمسكة باملتشابه، زيغًا عن احلق،  !!♠طة" عيسى األشياء املرئية والغري مرئية "بواس

 ضاربة الذكر عن احلق السهل الواضح البسيط..

ُ ▬فرتكت املحكم من اآليات:  ََ لََصُه ِمن َُِآ�ٍب ثِّم قَاَل  ََ َِ ََدَم  ِ َكَمَث َّ َٰ ِعنَد � ََ ِعي ِِّن َمَث
ن َ�َيُكونُ   .]59 عمران:[آل  ♂ُْ

*** 

 احلق؟لوب عن ولكن.. �اذا تزيغ الق

ط اهللا املستقيم عندما تقدم "عصبيتها اجلاهلية" و"احلمية"  تزيغ القلوب عن احلق، وعن رصا

واهلوى و"املصالح ا�ادية" عىل هداية اهللا، فتزيغ هي بنفسها عن اهلداية ذاهبة إىل املصالح ا�ادية 

ويف طريق الزيغ  غريها!عىل  وا�ال والسلطان.. أو ذاهبة إىل إرواء احلقد واحلسد والغل والبغضاء

إذا وقع يشء من وخز الضمري، فقد ُختدر نفسها باعتبار أن هذا الزيغ هو من أجل "نرصة احلق" 

 ذلك!وأهنا مضطرة لفعل 

فتجمع بني "اهلوى" و"الكرب" ومها مهلكة للنفس اإلنسانية.. فاهلوى سيعمي اإلنسان عن إبصار 

مهام كانت الصعاب، فيهوى اإلنسان  الستقامة عىل طريق احلقؤية اخلري يف ارعن احلق، واهلداية، و

الزيغ؛ فَيضل وُيضل عن سبيل اهللا.. وأما الِكرب فإنه عند ظهور احلق، وبيان احلجة، سيستكرب عن 

 .لشديداإلذعان له، واالعرتاف به، فيميض حيث يأخذه هواه.. يف عمق التيه البعيد، والضالل ا

*** 

 ويف األمة املسلمة:

عت فيام وقع فيه النصارى من "اتباع املتشابه" من آيات اهللا، ومن أحاديث رسوله وق

، وصارت ترضب كتاب اهللا ببعضه البعض، وأعملت سيوف التأويل الباطل ☻

 إلخ!... فيام ال إمجاع فيه اإلمجاع وادعاءللُمحكم، والنسخ لآليات، 
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ع بني النصارى من حتالف بني اإلمرباطور ووقع التحالف امللعون بني اُحلكام والعلامء.. مثلام وق

والكنيسة.. واستبد احلكام باجلسد، واستبد العلامء بالروح، وصارت وظيفة الدين هي خدمة 

 .لطغاةعروش ا

احلكم بام أ�زل اهللا، ويف الشورى والعدل، ويف محل  :آليات املحكامت يفالباطل ل تأويلال حاولوا و

حيد والرشيعة إىل متشابه ال أقول من كتاب اهللا، ولكن إىل متشابه تم تأويل أصول التوفرسالة اهللا.. 

 من أقوال فقيه أو شيخ هنا أو هناك.. فصاروا "أئمة مضلني".

، حتى جعلهم أشد ما خيافه عىل أمته فقال ☻وقد حذر منهم النبي 

َة اْملُِضلَِّني " : ☻  ]211درامي/ [سنن ال "إِنَّ َأْخَوُف َما َأَخاُف َعَلْيُكْم اْألَئِمَّ

 :، فهم"الدين والروح"، ومن يؤمنهم يف "احلكم والسياسة"واألئمة: هم من يؤمون الناس يف 

ء والعلامء.  األمرا

وتربير أفعاله مهام بلغ اُجلرم  طاغيةوصار العلامء ُيعبِدون الناس ال لوجه اهللا الكريم، إنام لسلطان ال

بحرمة الدماء  ا استهانوبل  -روبا املظلمة مثلام فعل رجال الكنيسة إبان عصور أو -والظلم 

 أهنارًا!املعصومة؛ فجرت دماء املسلمني 

اُل، َفَيَتَحاَسُدوا، ": ☻قال رسول اهللا  تِي َأْن َيْكُثَر َهلُُم اْ�َ إِنَّ َأْخَوَف َما َأَخاُف َعَىل ُأمَّ

، وَ  ، َوُيْفَتُح َهلُُم اْلُقْرآُن، َفَيْقَرُؤُه اْلَربُّ َوَما َيْعَلُم  { اْلَفاِجُر، َواْملُنَافُِق اْبتَِغاَء اْلِفْتنَِة، َواْبتَِغاَء َتْأِويلِِه:َوَيْقَتتُِلوا

اِسُخوَن ِيف اْلِعْلِم َيُقوُلوَن آَمنَّا بِهِ  ُ َوالرَّ ِن َثالَثٌة: َرُجٌل َيْقَرُؤُه بِلَِسانِِه َوال } َتْأِويَلُه إِال ا�َّ ، َوالنَّاُس ِيف اْلُقْرآ

ْنَيا، َفلَ َيُصوُغ  ، َوَعَذاٌب، َوَرُجٌل َيْقَرُؤُه َفْخًرا َوِرَياًء، لَِيْأُكَل بِِه ِيف الدُّ يَْس َلُه ِمنُْه اْحلَنَْجَرَة، َفُهَو َعَلْيِه إِْرصٌ

ُه  ٌة َيْوَم َيْلَقى َربَّ ٌء، َوَرُجٌل َيْأُخُذُه بَِسِكينٍَة، َفُهَو َلُه ُحجَّ مسند الشاميني للطرباين / [  "عز وجلَيْوَم اْلِقَياَمِة َيشْ

1115[. 
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ُلوَنُه َعَىل َغْريِ : ☻وعنه  َقِل، َيَتَأوَّ َن َينُْثُروَنُه َنْثَر الدَّ تِي َقْوًما َيْقَرُءوَن اْلُقْرآ " إِنَّ ِيف ُأمَّ

ه من يرمون بكلامتنثر الدقل: أي  ]5801، تاريخ الكبري للبخاري / 3514[املطالب العلية البن حجر /  " َتْأِويلِهِ 

َقل   .وهو رديء التمر -بفتحتني-غري روية وتأمل كام يرمى الدَّ

ِ و ُ َعنَْها، َقاَلْت: َتَال َرُسوُل ا�َّ ِذي َأ�َْزَل  : {َهِذِه اْآلَيةَ ☻ َعْن َعائَِشَة َرِيضَ ا�َّ ُهَو الَّ

َكَامٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر  ِذيَن ِيف ُقُلوِهبِْم َزْيٌغ َفَيتَّبُِعوَن َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمنُْه آَياٌت ُحمْ ا الَّ ُمَتَشاِهبَاٌت َفَأمَّ

اِسُخوَن  ُ َوالرَّ ِيف اْلِعْلِم َيُقوُلوَن آَمنَّا بِِه َما َتَشاَبَه ِمنُْه اْبتَِغاَء اْلِفْتنَِة َواْبتَِغاَء َتْأِويلِِه َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه إِال ا�َّ

ُر إِال ُأوُلو األَْلَباِب ُكلٌّ ِمْن ِعنِْد َربِّ  كَّ ِ } نَا َوَما َيذَّ َفِإَذا ☻: " ، َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل ا�َّ

ُ َفاْحَذُروُهْم  ى ا�َّ ِذيَن َيتَّبُِعوَن َما َتَشاَبَه ِمنُْه َفُأوَ�ِِك الَِّذيَن َسمَّ ويف ] 4547[صحيح البخاري /  "َرَأ�ِْت الَّ

ُ َفِإَذا َرَأ�ْتُ "  رواية أخرى: ِذيَن َعنَى ا�َّ اِدُلوَن فِيِه، َفُهْم الَّ ِذيَن ُجيَ  ." َفاْحَذُروُهمْ  عزوجلْم الَّ

ْ َينِْزْل " ☻وعنه  َن َمل ال ُجتَاِدُلوا بِاْلُقْرآِن، َفِإنََّام َضلَّ َمْن َكاَن َقْبَلُكْم بِِجَداِهلِْم إِنَّ اْلُقْرآ

َب َبْعُضُه َبْعًضا، َوَلِكْن َنَزَل  َق َبْعُضُه َبْعًضا، َفَام َكاَن ِمْن ْحمَُكِمِه َفاْعَمُلوا بِِه، َوَما َكاَن ِمْن َلُيَكذِّ َلُيَصدِّ

 .]734[بغية الباحث /  " ُمَتَشاِهبِِه َفآِمنُوا بِهِ 

، َفِإنََّام َهَلَكِت األَُمُم ِممَّْن َقْبَلُكْم ِهبََذا، َجاِدُلوا اْلقُ " ويف رواية:  َن َبْعَضُه بَِبْعٍض، َوإِنَّ َيا َقْوُم ال ُجتَاِدُلوا ْرآ

ُق َبْعُضُه َبْعًضا، َفَام َكاَن ِمنُْه ِمْن َحالٍل  َب َبْعُضُه َبْعًضا َوَلِكنَُّه ُيَصدِّ َن َملْ َينِْزْل لُِيَكذِّ َفاْعَمُلوا بِِه، َوَما اْلُقْرآ

ٍم َفَدُعوُه َواْنَتُهوا َعنُْه، َوَما َكاَن فِيهِ   ." ِمْن ُمَتَشابٍِه َفآِمنُوا بِهِ  َكاَن ِمنُْه ِمْن َحَرا

ِه، َقاَل: َسِمَع النَّبِيَّ وعَ  َقْوًما َيَتَامُروَن ِيف ☻ ْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن َأ�ِيِه، َعْن َجدِّ

ِن، َفَقاَل:  ِ َبْعَضُه بَِبْعضٍ اْلُقْرآ ُبوا كَِتاَب ا�َّ ِ " إِنََّام َهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم ِهبََذا، َرضَ ، َوإِنََّام ُأ�ِْزَل كَِتاُب ا�َّ

، َوَما َجِهْلُتْم َفِكُلوُه إَِىل  ُب َبْعُضُه َبْعًضا، َما َعلِْمُتْم ِمنُْه َفُقوُلوا ُق َبْعُضُه َبْعًضا، َوال ُيَكذِّ  " َعاِملِِه ُيَصدِّ
 .]790[املدخل إىل السنن الكربى/

ِ  َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، َعنْ ويف رواية أخرى:  ِه، َقاَل: َجَلْسُت ِمْن َرُسوِل ا�َّ َأ�ِيِه، َعْن َجدِّ

تِِه َقْوٌم ☻  لًِسا َما َجَلْسُت َقْبَلُه َوال َبْعَدُه َأْغَبَط ِعْنِدي، َقاَل: َفَخَرَج ِمْن َوَراِء ُحْجَرا َجمْ
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ٌة َوْجنََتاُه َكَأ�ََّام يَ  َمرَّ ِن، َقاَل: َفَخَرَج ُحمْ اِدُلوَن بِاْلُقْرآ ِن َدًما، َفَقاَل: " ُجيَ َيا َقْوِم، ال ُجتَاِدُلوا بِاْلُقْرآِن، َفِإنََّام ْقطَِرا

َب َبْعُضُه َبْعًضا، َوَلِكْن َنَزَل َلُيَص  َن َملْ َينِْزْل َلُيَكذِّ َق َبْعُضُه َبْعًضا، َضلَّ َمْن َكاَن َقْبَلُكْم بِِجَداِهلِْم إِنَّ اْلُقْرآ دِّ

 .]7961[إحتاف اخلرية/  " َفاْعَمُلوا بِِه، َوَما َكاَن ِمْن ُمَتَشاِهبِِه َفآِمنُوا بِهِ  َفَام َكاَن ِمْن ْحمَُكِمهِ 

*** 

ووقعت األمة يف اتباع املتشابه من آيات اهللا يف صفاته وذاته، وصار ُيكفر بعضها بعضًا، ويلعن 

حت األمة ورا !النصارى من احلديث عن "طبيعة املسيح" هغرق في مثلامبعضها بعضًا.. وغرقت 

يف عرص من  -ترضب يف رضوب التيه يف احلديث عن "صفات اهللا" وصار ُيمتحن املرء فيها 

ومازالت األمة تلوك هذا العبث، وصارت "العقيدة اإلسالمية" و"الرسالة الساموية" هي  -العصور 

صيًال عن ... إلخ من أشياء غريبة مجلة وتفتأوهلا؟!تأما  والقدم؟!اليد والوجه  هلالج لجهل ُتثبت هللا 

 الدين!.. وعن سهولة ويرس هذا ☻كتاب اهللا، وسنة رسوله 

صار الدين  -واليونان  اإلغريقوما اتبعته من فلسفة  -ولكن �ا سلكت األمة سبيل النصارى 

طالسم ال ُتفهم، وأقوال جدلية كالمية معقدة.. حتى صارت العقيدة هي "علم الكالم"، وتفرقت 

 يصلوا إىل يشء، ومل هيتدوا سبيًال، فكذلك جادلت األمة يف ذات اهللا، وهو .. وملباتباع املتشابهاألمة 

وُأريقت الدماء وُأزهقت األرواح باسم العقيدة الصحيحة، وباسم احلق املطلق،  املِحال!شديد 

 املنصورة!وباسم اتباع السلف، وباسم حماربة أهل البدع، وباسم الطائفة 

قضية  ..فسيق والتبديع هو السائد، وضاعت القضية األصليةوصار التفرق واللمز والتكفري والت

ضح القريب.. قضية األلوهية والربوبية والقوامة هللا رب العاملني.. وأ�ه {ليس  القرآن السهل الوا

كمثله يشء}، وال نعلم له َسميا، وهذا هو املحكم الواجب االتباع بال جدال، وكل تصور عن ذات 

ية بآ�ة واحدة، وبقي اإليامن باهللا حق اإليامن، واالهتداء هبداه، وشعور اهللا فهو باطل، وانتهت القض

معنى أسامءه وصفاته الشعور الذي يسمو باإلنسان، ويرجو به القرب من الرمحن، الشعور الذي 
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ب يف القلب الرىض واإليامن، والسلوك الذي يرتقي باإلنسان، فيجعله ربانيًا، واحلب اإل�ي كسيُ 

ً إال إياه اخلالص الذي يغ   )7F)1.هلالج لجشى القلب فال يرىض بمحبوب سواه، وال يريد ذكرا

*** 

واتبعت األمة املتشابه من آيات اهللا، فاختذت طائفة من "آيات الوعيد" وغريها سبيًال لتكفري 

هلا، حتى صارت حربًا عىل األمة ال عىل أعداء امللة والدين، وصار  األمة، واستباحة دمائها وأموا

 "!ُمقدم عىل قتال املحاربني األعداء باسم "الردةقتاهلا لألمة 

فصارت معاول هدم لألمة، واإلسالم.. وأحدثت كوارث تارخيية، ومازالت هذه الطائفة موجودة 

يف األمة، تظهر كلام الحت هلا فرصة يف طريق التحرر من ربقة االستبداد أو من هيمنة واحتالل 

.. إنام خترج لتقاتل األمة، وتسعى لتكفريها، بتأويل األعداء التارخيني، خترج ال لتحارب هؤالء

 اآليات، أو بخطف كلمة من هنا أو هناك.

واتبعت األمة املتشابه من آيات اهللا، فاختذت طائفة من "آيات الرمحة والعفو" سبيًال حلامية 

ستبداد.. محى االالظاملني، واملستبدين، وتربير أفعاهلم، ومحاية الفاسقني واملجرمني، فصارت حامي 

 ه يف عرصنا هذا.واألعداء من ورائ

 وصارت هذه الطائفة معاول هدم لألمة واإلسالم.. وهي طائفة شائعة يف األمة، يرحب هبا

مان هلم، التي حتميهم من غضبة اإلسالم، وثورته عىل الظلم الفسدة والظاملني، فهي وسادة األ

فرصة للتحرر أو الثورة عىل الظاملني، والسعي والطغيان.. وتظهر وتكرب هذه الفئة كلام الح لألمة 

لتطهري األمة منهم، خترج لُتعبد الناس للظلم، ولترشعن للفساد واالستبداد، باسم اهللا، وباسم كتابه 

ء.  ورسوله.. واهللا ورسوله وكتابه منهم برا

*** 

                                                           
 .أ�غام يف الفكر اإلسالميبحث:  –إن شئت  –راجع  )1(

http://ommaty1401.blogspot.com/2016/09/blog-post_8.html
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ءة األحادية احلرفية الضيقة للنصوص..  فيها عقيدة  ففيشواتبعت األمة املتشابه من اآليات، والقرا

حيث التسليم للباطل والظلم، واإلعانة عليه، وتصديق دجله، واعتقاد الطغاة : السياسية اجلرب

تعويًال عىل املتشابه من  اهللا! إرادةوال حاجة لتغيري الواقع أل�ه واملجرمني جرب قدري ال دافع له! 

ء.. فانترش يف األمة اآليات، أو عىل اإليامن بآ�ة دون أخرى، أو عىل فهم حريف، أو ف هم حسب األهوا

، وانترش فيها اهلم واحلزن والضيق املعتدي السلبية، والركون للظلم، بل والرتحيب باملحتل

 اهللا!ورصفت من صور العبادة لغري  اهللا!وأخرى جعلت من األولياء واسطة بينهم وبني  واألسى!

 !"!وعاشت يف حالة من "اهلروب الروحي" و"الدروشة الواقعية

وخرج لألمة صغار سفهاء رويبضة.. خيطف آية من هنا، وآية من هناك، وقول من كتاب، وكلمة 

ط املستقيم باسم  وال رسوخ يف  الدين!من شيخ.. لُيؤلف يف النهاية ما هيوى ويزيغ به عن الرصا

بون العلم، وال صرب عىل التعلم، وال فقه يف الدين، يقرؤون كتاب اهللا، وجيهلون العلم به، ويرض

كتاب اهللا ببعضه البعض، ويرضبون املحكم من كتاب اهللا باملتشابه منه، ويرضبون كالم العلامء 

بكتاب اهللا، وُيقدمون كالمهم عىل كالم اهللا، ويستمسكون باآلثار الواهية، والفهم احلريف املتنطع 

ءة واقعهم، وطائفة أخرى حتتقر العلم  واألئمة والعلامء، هلا، وحنطوا عقوهلم عن فهم الكتاب، وقرا

وتريد أن تفهم عىل حسب ما هتوى، ويفرضون إدراكهم عىل احلقائق، فال يسمحون هلا بالوجود إال 

عىل الصورة التي أدركوها... إلخ من رضوب شتى، وُسبل متفرقة مزقت األمة، وأوحشت قلوهبا، 

َّنَ ▬وأضاعت وحدهتا.. وال سبيل للعودة إال بـ "اهلداية" والرمحة":  َََنا َ�ْعَد َِِْ َر ا َ  ُِزِْغ قُلُو
ََك رَْ�ًَةۚ  ُ ّّ َا ِمن  ََ ََت �لْوَّهاُب  َهَدَْتََنا َوَهْب 

َ
 .♂ََِِّك َ

 

 

***
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  عشرون: التفرق والبغي 

 قال تعاىل:

ََن ِعنَد �لّلذهِ �ْ�ِْسَ�ُم ۗ ▬ ِّّ وُِو� �قِْكَتاَب ِِّ  مِ  ِِّن �
ُ
ََِن َ َّ َتلََف � َْ ََُهُم �قْعِلُْم ن َ�ْعِد َما جَ َوَما � ا

ًِْيا ََيَْنُهْمۗ  ِ�ُ  �ْ�َِماِب  َ� َْ  [آل عمران] ♂١َوَمن ََْ�ُفْآ َِيََاِت �لّلذهِ فَِِّن �لّلذَه 

 ومع اتباع املتشابه، وترك املحكم كان وال بد أن يقع االختالف والتفرق يف الدين..

 العلم!ثم بني كل طائفة منهم، بعدما ما جاءهم  لقد اختلف اليهود والنصارى كل فيام بينهم،

أ�يس ُيفرتض أن يكون "العلم" وسيلة للوحدة، ومعيارًا للحكم، وطريقًا للهدى.. كيف يتفرقون 

 العلم؟!بعد ما جاءهم 

إال إذا أقبلت عليه القلوب تبتغي رضوان  -واملقصود هنا علم الكتاب  -إن العلم ال يؤدي دوره 

تحقق ته.. وال يؤدي إىل الوحدة إال يف القلوب الطاهرة النقية التقية الصادقة، عند إذ لياهللا، وتتبع سب

الوحدة والتأ�ف والتجانس، ولكنهم جعلوا الكتاب وسيلة للمناورات السياسية، واالختالفات 

 املذهبية.

ثمنًا قليًال،  وال يشرتوا به ،للناس وال يكتمونه ق عىل أهل كل كتاب أن ُيبينونهوقد أخذ اهللا امليثا

م احلق الذي فيه، فمجرد إنزال الكتاب عليهم بال طاعة واتباع وعمل  وال يفرحون بام أ�وا دون التزا

نَْ ▬هو حجة عليهم، ال هلم.. ولن ُحيمدوا عىل يشء مل يفعلوه، ولن يكونوا بنجاة من العذاب: 
وُِو� �قِْكَتاَب َ�ََُ 

ُ
ََِن َ َّ َا �لّلذُه ِميَثاَق � ََ

َ
ْو� َ َ ََ ِْ ُهورِهِْم َو� َُ  ََ يَُِّّنُه لِلّناِس َوَ  َِْ�ُتُموََُه َ�َنَبُاوُِ َوَر�

ََُمًنا قَلِيً�ۖ  وَن  َِهِ  ُ ََ َْ َ ن ُ�َْمُدو� ََِما لَْم  ١فَبِئَْس َما َ
َ
ب وَن َ ِْ َِو� ّوُ�

َ
وَن ََِما � ُُ ََِن َقْفَآ َّ َ  َ�َْمَ ّ �

َن �قَْعَا�ِبۖ َقْفَعلُو� فََ� َ�َْمََ  ٍ� ِمّ َِ ِ�  ّنُهم ََِمَفا
َ
رِْض ۗ  ١ٌم َولَُهْم َعَا�ٌب َ

َ
 َولِّلذهِ ُملُْك �لّمَماَو�ِت َو�ْ�

ٍَ َقِدٌَآ  ْ�َ ِّ�ُ  
َ ََ  [آل عمران]  ♂١َو�لّلذُه 
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أهنم جعلوا من الكتاب  -وفيام بعد األمة املسلمة  -ولكن الذي حصل يف حالة اليهود والنصارى 

جعلوا الكتاب وسيلة لالعتداء عىل بعضهم  بينهم!وسيلة لـ "البغي" فيام  -الذي جاء هلدايتهم  -

 البعض، فالذي أحدث التفرق واالختالف هو "البغي" وليس "العلم".

وتنوعت اآليات الكريامت التي تتحدث عن االختالف بسبب البغي، واختاذ العلم والكتاب 

 :▐مة الواحدة، فقال وسيلة لبث بذور التفرق بني األ

ََزَل َمَعُهُم �قِْكَتاَب َِا�َْ ▬
َ
ِ�َن َوُمنِارِ�َن َوَ ِ َّ َ  �ََِّّيَِ� ُمََ َدًً َ�َبَعَث � ُِ ّمًة َو�

ُ
ّقِ َ�َن �َّاُس َ

وُِوُِ ِمن
ُ
ََِن َ َّ َتلََف �ِيهِ ِِّ  � َْ ْ �ِيهِ َوَما � َتلَُفو� َْ ُ�َم َ�ْ�َ �َّاِس �ِيَما � ْْ َ�ْعِد َما َجاَ�ُْهُم  ِ�َ

  َ َتلَُفو�ْ �ِيهِ ِمَن �ْ�َّقِ �ََِِِِْهِ َو� َْ ََِن ََمُنو�ْ لَِما �
َّ �  َ ِْياً ََيَْنُهْم َ�َهَدى � َّيَِناُت َ� ْْ �  َُ ا ََ َ َقْهِدي َمن َ

ْمَتصِي�ٍ  ٍٍ م  �  ]213 البقرة:[♂ َِِ� ِ�َ

ٍَ َوَما َ�َفّآقُو� ِِّ  ِمن َ�ْعِد َما َجاَ▬ َج
َ
ََِّك َِِ� َ ِْياً ََيَْنُهْم َولَْوَ  َ�َِمٌة َسَبَصْت ِمن ّر ُهُم �قْعِلُْم َ�

ّكٍ ّمِنُْه ُمآِ�ٍب  َِ ورِثُو� �قِْكَتاَب ِمن َ�ْعِدهِْم قَِ� 
ُ
ََِن َ َّ َمّ� ّقُصِ�َ ََيَْنُهْم نّن �  ]14 الشورى:[♂ م 

فالتفرق يف الدين مهلكة  فيه!الدين، وال يتفرقوا أن ُيقيموا  موأوصاهاملؤمنني،  دعا هلالج لجواهللا 

 بذور الشقاق والنفاق يف أي أمة. " مها"ابتغاء الفتنة، والبغيألي أمة، و

يَْنا َِِ�َْك َوَما َوّصيَْنا َِهِ ََِِْآ�هِيَم َوُموَ� ▬ َُ ْو
َ
ِي َ َّ اً َو� َِِن َما َوّ  َِهِ َُُو ّّ َ� قَُ�م ّمَِن � َ�َ 

نْ 
َ
َ َٰ ُ َ�َْتِ� َِِ�ْهِ  وَِعي َّ ِ�َِ� َما َِْدُعوُهْم َِِ�ْهِ � َْ  �لُْم

َ ََ ََِن َوَ  َ�َتَفّآقُو� �ِيهِ َكُ�َ  ّّ �ِيُمو� �
َ
َمن َ

َُ َوَ�ْهِدي َِِ�ْهِ َمن ََُِيُب  ا ََ َ  ]13 الشورى:[♂ َ

ويل العزم من الرسل: ألوصية  ☻إىل حممد  ♠إهنا وصية اهللا من لدن نوح 

�ِيمُ ﴿
َ
ََِن َوَ  َ�َتَفّآقُو�  و�َ ّّ  ﴾�ِيهِ �

هذا هو إعجاز  !آية من مخس كلامت منهج حياة لكل الرسل، ولكل البرشية.. وسبحان اهللا

 وأسلوبه!القرآن، 



 231                                                                                                                                       عشرون: التفرق والبغي

ق فيه رتتفرقنا فيه بعد ما جاءنا العلم.. مل نف الدين!نبذنا وصية اهللا، وتفرقنا يف الدين باسم ولكننا 

َ�َفّآقُو� ِِّ  ِمن َ�ْعِد َما َجاَُهُم �قْعِلُْم  َوَما﴿فرقنا فيه بسبب الغي والظلم: ت اجلهل!لنقص العلم أو 
ِْياً   ]14 الشورى:[ ﴾ََيَْنُهمْ َ�

 والبغي والظلم صوره كثرية:

  .وإفراطها وتفريطها بغي النفس عىل نفسها بحقدها وحسدها وغلوها -

 إليامنية والدنيوية.بغي النفس عىل اآلخرين، بانتقاص حقوقهم األخوية وا -

 بغي النفس عىل أمتها، بتقصريها يف القيام بدورها جتاه أمتها. -

 بغي النفس عىل دينها، بتقصريها يف إقامة الدين والرشع. -

 .والفساد بغي النفس عىل جمتمعها برتكه بال عالج ألمراض االستبداد والقهر -

 قاذ البرشية.رسالة النجاة، وإنمحل بغي النفس عىل رسالتها بتخليها عن  -

 بغي النفس برتكها اآلخرة والركون إىل احلياة الدنيا. -

بغي النفس بالتالعب بدين اهللا، لالنتصار يف املناورات السياسية، وخلق مذاهب ُتريض  -

 .لطغاة البغاةا

صور شتى للبغي والظلم الواقع ال بسبب نقص العلم، وإنام بسبب ظلم اإلنسان لنفسه وملجتمعه 

 ولرسالته. وألمته ولدينه

.. وهكذا وقع االفرتاق واالختالف يف الدين، وهكذا تفتت العقيدة الواحدة إىل أفكار متناثرة

 فرحون!وأحزاب متفرقة، كل حزب بام لدهيم 

 

*** 
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 دة، تتفرق يف الدين، وُتعمل سيف البغي عىل أ�فسها؟ولكن.. ما الذي جيعل النفس املستعبَ 

أهله.. فهو دين الفطرة، وهو متوافق متامًا مع أحوال النفس  ُيفرتض يف الدين املُنزل أن يوحد

دة واملقهورة، تكون هناك عقليات ذات موازين خمتلة، السوية، ولكن يف حالة النفس املستعبَ 

.. والنفوس املقهورة وانتقائيةمنغلقة، فهي تتعامل مع رسالة الدين بتنطع، وغلو،  ونفوس ضيقة

حتت القهر، ومن ثم تتعامل مع الرسالة بنفس حالتها النفسية، فقد تفقد وحدهتا الذاتية، وتتفتت 

تتمسك بأهون وأ�سط األمور، وتسحق وتنتهك أكرب أصول الرسالة، فقد تستحل قتل األ�بياء، 

 اللحية!وتتورع عن قتل بعوضة! قد تستحل أممًا وشعوبًا، وتستمسك بإطالق 

ة، حتى حيملها اإلنسان.. ال بد وأن تكون نفسه والرسالة اإلسالمية.. رسالة ربانية إنسانية عام

فيها من السعة والوحدة والرمحة والود واخلري واحلب لكل إنسان، نفس تستمسك بمعايل األمور، 

وتبتغي إصالح ذات البني، وغلق كل منفذ ينزغ منه الشيطان؛ ليولد احلقد واحلسد والبغضاء بني 

 الناس..

هتا، ال تستطيع أن تدرك هذه املعاين، وتتعامل وتنظر للرسالة من والنفس املقهورة املنغلقة عىل ذا

خالل تفتتها النفيس؛ فتستمسك ببعض القشور وتتعصب هلا، وتعادي من خيالفها، ومن هنا تنشأ 

 العداوة والبغضاء.. األمر الذي يؤدي حتًام للبغي والتقاتل والعدوان.

مل الفرقة.. فيصبح كل خالف هو وتفشل هذه النفس يف قدرهتا عىل إدارة االختالفا ت، ونزع عوا

8Fمادة للبغي والظلم.. وقد خاب من محل ظلًام.

)1(  

 

*** 

 

                                                           
 . اإلسالمية انحرافات يف احلركةفصل "الفشل يف إدارة اخلالف" من كتاب  –إن شئت  –راجع  )1(

http://ommaty1401.blogspot.com/2016/12/blog-post.html
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 ويف األمة املسلمة:

ع امللك العضوض"وقع االختالف بصورة أسيفة مؤملة.. يف بدايات مبكرة منذ أحداث  "، ورصا

غلو الشديد فيهم عالمة ، والتشيع لنبي أمية.. وصار ال◙أمية عىل املُلك، والتشيع لعيل  بني

، وكان بنو ◙بارزة يف هذا التاريخ من األمة، ووقع البغي ووقعت الفتنة.. وكان احلق مع عيل 

أمية "الفئة الباغية" املعتدية؛ التي اغتصبت شورى األمة، وأعملت السيف فيها، وسنت فيها أسوأ 

مة تتجرع ويالهتا منذ يومها "املُلك العضوض" مازالت األ :وهييف سياسة احلكم وا�ال.. نة ُس 

رج ُيكفرون عليًا كّرم اهللا وجهه اآلن!حتى  وبني أمية! ثم توالت الفرق تلو الفرق،  ،وخرج اخلوا

بًا حتى كان ذلك من أشد يلعن بعضها بعضًا، وُيكفر بعضها بعضًا.. حتى تفّر  قت األمة شيعًا وأحزا

َْ ُهَو �▬العذاب عىل األمة.. علها ترجع وتتوب:  ن َقبَْعَث َعلَيُْ�ْم َعَا�َاً ّمِن قُ
َ
َ َ ََ قَْصادُِر 

َس َ�ْعٍض �َُظْآ َكيَْف 
ْ
ُ�م ََأ َْ َيعاً َوُ�ِاََق َ�ْع ِِ ْو ََلََِْمُ�ْم 

َ
رُْجلُِ�ْم َ

َ
ْو ِمن َ�ِْت َ

َ
فَوْقُِ�ْم َ

 ]65 األ�عام:[♂ ََُ�ُِّف ��ََاِت قََعّلُهْم َقْفَصُهونَ 

، البغيضة، واحلقد املشتعل تنشأ العداوة ..ملطلق يف كل رأيالفرق، واعتقاد احلق اومن تعدد 

عًا عن افعًا عن احلق.. كال، بل داُتستحل الدماء، وُيستسهل فيها القتل.. ليس دفف واحلسد املستعر؛

  للذات!الرأي وانتصارًا 

قد رجه من رمحة اهللا التي وسعت كل يشء! فوجمرد اإلعانة عىل قتل مسلم، ولو بشطر كلمة.. ُخت 

ِ  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل: ُهَرْيَرَة، َأِيب  جاء يف احلديث الرشيف: َعنْ   َعَىل  َأَعانَ  َمنْ ☻: " ا�َّ

َ  َلِقَي  َكلَِمٍة، بَِشْطرِ  ُمْؤِمنٍ  َقْتلِ  ِ  َرْمحَةِ  ِمنْ  آيٌِس  َعْينَْيهِ  َبْنيَ  َمْكُتوٌب  َوَجلَّ  َعزَّ  ا�َّ  ]2612 [سنن ابن ماجة/ "ا�َّ

األمر إىل أن ُيقتل املؤمن عمدًا.. فهذه هي احلالة التي ُتوجب له الوعيد الشديد،  وأما عندما يصل

�ً �ِيَها  ﴿َوَمن، وعذابه: هلالج لجوحيل هبا غضب اهللا  ِّ ا ََ َتَعّمِد�ً فََجَزَُؤُِ َجَهّنُم  َْ ُمْؤِمناً م  َقْصُت
ُ َعَا�َاً َعِظيماً  ََ َعّد 

َ
َ  َعلَيْهِ َوقََعَنُه َوَ َب � ِْ  ]93 النساء:[ ♂ وََغ



 234                                                                                                                                       عشرون: التفرق والبغي

ع واالختالف، إنه يقينًا ليس بسبب الرسالة،  وكشف القرآن الكريم عن السبب احلقيقي هلذا الرصا

الذي أحد أشكاله "االنتصار للذات،  "البغي والظلم"بل بسبب  احلق!وال العلم، وال الدفاع عن 

ْمآِ  ﴿َوآَتْينَاُهموالتعصب هلا" فقال تعاىل: 
َ
َتلَُفو� ِِّ  ِمن َ�ْعِد َما َجاَُهْم �قْعِلُْم ََّيَِناٍت ّمَِن �ْ� َْ َ�َما �

ََّك َقْصِ� ََيَْنُهْم ََوَْم �قْصَِياَمةِ �ِيَما َ�َُو� �ِيهِ َ�َْتلُِفونَ  ِْياً ََيَْنُهْم ِِّن َر  ]17 اجلاثية:[♂  َ�

ومن هنا ، ىل فريقع اً لينرص فريق ؛ا بعدو امللة كلهاووال عجب عندما يسارع هؤالء مجيعًا ليستقو 

 أدرك عدو امللة، ثغرة أكرب من آالف اجليوش!!

إنه يعادي اجلميع، ويرغب يف قتل اجلميع، ويف هدم امللة كلها عىل أهلها.. ولكن ماذا حيدث لو 

ينتهوا ف.. ابعض بعضهم أكلأن ياملختلفني ببعضهم، و "رضب"هذه يف  "العداء""استغل" حالة 

احدة أو تنزل من جنوده تدمري ذايت للملة كلها، دون أن يطلق رصاصة ومجيعًا يف النهاية يف حرب 

 قطرة دم؟!

العدو هذه الثغرة، ودخل منها.. فأ�د هذا مرة، وأعان هذا مرة، وسمح هلذا  استخدموبالفعل 

.. فقرر إنشاء أجهزة متخصصة لعملية قوة، وسيطرةباملرور مرة، ووقف هلذا مرة، ووجد يف األمر 

قبة واالستطالع، وأجهزة "حرب التدمري لتوجيه واإلعالم، للرصد وا الذاتية" وأجهزة للمرا

د مرة ي�التأ ىوأجهزة لتزكية اخلالفات وتوسيع رقعتها.. كلها خدمة هلذه احلرب التي ال تكلفه سو

واخلروج عن  ! لدرجة أ�ه يف حلظات اخلطر عىل عدو امللة الواحدة،لفريق، والعداء مرة لفريق

حدة!هو الذي يأيت للصلح بني املتخاصمني من أ�ناء امللة  جية" التي يرسمها.."االسرتاتي  الوا

وصارت قضية احلق املطلق إشكالية من أكرب اإلشكاليات يف التاريخ اإلسالمي.. كل فرقة، وكل 

"الطائفة املنصورة" وهلا وحدها  -ال رشيك هلا  -مجاعة تدعي "احلق املطلق" املبني، وهي وحدها 

 املوعودة! اجلنة
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 وأدى اعتقاد احلق املطلق يف األراء الفقهية والسياسية إىل:

: فعندما يعتقد العقل احلق املطلق يف األراء واالجتهادات، فإنه يتوقف عن عمله إفساد العقل) 1( 

وبالتايل يفقد  ؛يف: النقد والتحليل، والرصد والتفكري، والتسديد والتقريب، والتصحيح والتقويم

هذا املرض يف أمة، تتحول إىل "أمة من  فيش، وقدراته، وتضمر عضلة العقل، وإذا ولياقته مهمته،

 املغفلني".

: اعتقاد احلق املطلق يف الرأي، جيعل النفس ملتصقة هبذا احلق، وأي حماولة تدنيس النفس) 2(

س تنتفض لـ جيعل النف -فضال عن النقد والتحليل وبيان اخلطأ  -للمساس به ولو فقط لـ "النصح" 

وتسحق يف طريقها كل من يعرتض أو ينتقد..  -ويف الباطن تدافع عن ذاهتا  -"تدافع" عن هذا احلق 

ف أو الشك أو الظن القبيح، وعندما حيدث االصطدام  وال تتصور إال: اخليانة أو العاملة أو االنحرا

عل أصحاهبا ُيفضلون بآخر يعتقد حق مطلق خمتلف، تنشأ حالة شديدة من العداوة والبغضاء.. جت

وهذه العداوة والبغضاء ال حتلق الشعر إنام حتلق  األصيل!قتال بعضهم البعض، عىل قتال عدوهم 

 الدين.

: وهي تنشأ من خالل تقديس األراء، وأصحاهبا.. ومعاملة كالمهم معاملة الوثنية الكهنوتية) 3(

ويرضبون بكل رأي خمالف "نصوص الوحي" واألوثان جتذب إليها الرعاع، ومرىض القلوب، 

ع بالتوبة  عرض احلائط، فهم يعتربون نظر العقل إىل األقوال عيب ونقيصة جيب عىل صاحبها اإلرسا

منها.. وهم يصنعون حالة من االحتقان الدائم، والتفرقة حتى عىل أ�فه األسباب.. وهذه األوثان 

ام بني املخالفني، مهام كانت درجة ُتنشأ حالة من "الود" فيام بني األ�باع، وحالة من "احلقد" في

 االختالف بسيطة.. فتتسع الفجوة، وتتباعد القلوب بني جسد األمة الواحد.

: عندما يطعن أحد يف رأي يعتقده صاحبه حقًا مطلقًا، فإن صاحبه ينربي ليدافع تدين األخالق) 4(

وأن غريه إنام هو مأجور أو عن هذا احلق، معتقدًا أ�ه ُيقّدم خدمة جليلة له، وأ�ه يدور مع احلق، 

فيسبه بكل  - دمه!وربام  -وبالتايل "يستبيح" عرضه  جبان!فاسق أو عميل أو منافق أو ُمتخفي أو 
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مة وال ِعرض.. فتضيع املروءة،  السوء!نقيصة، ويتهمه بكل جريمة، وال يظن به إال  فليس له كرا

والتنفري فيام بينها عنيف.. بينام ال ُيوجد  وتتسافل النفوس؛ مما جيعل البأس بني األمة الواحدة شديد،

 عنه!حق عىل وجه األرض حيتاج إىل تدين األخالق للدفاع 

وهذا احلال من فساد العقل والنفس واألخالق، ال حيتاج صاحبه إىل البحث عن "الدليل أو 

لبنة صاحلة احلجة" بقدر ما حيتاج إىل "تربية" من جديد، و"عالج" هلذه األمراض؛ حتى يكون ابتداء 

يف جسد هذه األمة، التي ُيفرتض هلا أن حتمل رسالة اهللا إىل العاملني.. فال تقوم األمم إال عند شعور 

 أفرادها أهنم جسد واحد، حيرتم بعضه بعضًا، وُيقوي بعضه بعضًا، وحيفظ بعضه بعضًا.

األشياء.. التكفري  ومع اعتقاد احلق املطلق، كان وال بد أن خيرج رديفه وهو "التكفري" عىل أ�فه

نه وتعدد طرقه، فمن التكفري السيايس إىل التكفري النفيس إىل التكفري باالفرتاض، أما  بأشكاله وأ�وا

من  قوالالتكفري با�آل: أي بام ُحيتمل أن يؤول به األ -سيام يف موضوع التفرق يف الدين  -أشهرها 

ثم ُيكفرون  -يف عصورها الوسطى كفضائح الكنيسة  -كفر.. حتى رصنا نسمع مساخر وفضائح 

فصار البأس بني األمة شديد،  ذاته!!من ينكرها، وهذه املهازل أساءت للدين ولألمة، باسم الدين 

 .بعضها البعض، ويتنكر بعضها لبعض وصار يأكل

وتبدأ رحلة احلق املطلق من اهلوى وتنتهي عند الفرقة والتقاتل.. تبدأ من "نقوالت" من كتب هنا 

حتى العلوم  -ثم اعتقاد احلق املطلق فيها، ثم تفسري كل يشء يف احلياة من خالهلا  وهناك،

ثم التعسف الشديد والتنطع املقيت يف التناول واملناقشة، ثم النظر من زاوية واحدة  -التجريبية!

"نظرة شديدة األحادية"، إما القبول املطلق أو الرفض املطلق.. إما القبول الكيل ولو كان فيه 

فق اهلوى، واالنتصار  أ�اطيل، أو الرفض الكيل.. ولو كان فيه حقائق، ثم "النقل االنتقائي" �ا يوا

للرأي، ورد وتسفيه كل قول خمالف، ثم الفهم احلريف الساذج، ثم حتطيم أي عقبة فكرية أو علمية أو 

ف أو تبديعه أو رشعية تقف يف الطريق، ثم اهلجوم العنيف الشديد عىل املخالف، ثم تكفري املخال

عن االعرتاف به،  واالستكبارتفسيقه، ثم العجز عن القدرة عىل الرتاجع عن الرأي إذا تبني اخلطأ، 
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األمور وتفصيالت ال هناية  فسفاسثم التعمية عىل اجلامهري، فتغيب القضايا اجلادة، وتغرق األمة يف 

ن وكفر.. ومن ثم ممارسة "اإلرهاب هلا، ثم حتويل أ�سط خالف أو وجهة نظر إىل قضية عقيدة، وإيام

الفكري" وإجبار اجلميع عىل التامهي والذوبان الكامل، فال سامحة يف املناقشة والتفكري مما يؤدي إىل 

"االستبداد الفكري" و"العبودية الفكرية".. التي عىل استعداد لتدمري األمة كلها، وحتطيم كل يشء 

فحرضت  عنه!بار أ�ه الدين احلق الذي ال حياد من أجل االنتصار لرأي أو فتوى.. عىل اعت

 "!جة العاطفية" بدالً عن "العقل واحلكمةاذ"الس

ومن ثم معاجلة الواقع والفكر والتاريخ واحلارض واملستقبل من خالل منهج "اإلدانة واحلكم" ال 

 -سق فا - (مرتد"التحليل والتشخيص والعالج"، فيتحول نظر العقل إىل كل ما حوله إىل أحكام 

مما يدمر العقل، ويفقده القدرة عىل الفهم والتدبر، فتتوحش قلوب األمة عىل بعضها  مبتدع)

البعض، وحيول ذلك دون وحدهتا وإحياءها من جديد، بل يقع الفجور الشديد يف اخلصومة، 

متها اإلنسانية، وفشلها يف مح والعداوة ل رسالة والبغضاء التي تدمر األمة ذاتيًا، فضًال عن امتهان كرا

 اهللا إىل العاملني.

ومع التتبع التارخيي لألمة املسلمة نجد أ�ه عند كل خالف خترج سلسلة من الفرق أو اجلامعات، 

فعند قتال بنو أمية عىل املُلك، والغرق يف فتنته، والبغي عىل األمة فيه.. خرجت فرقًا متعددة، وكان 

ئء يف األمور التي قسمت األمة، وفشل العقال حدذلك من أ  فذاقت األمة الويالت بسببها، ها!احتوا

الذي جاء اإلسالم ليحطمه من  والظلم!بل ورشعن بعضها البغي  نة ملن بعدهم!وصارت ُس 

 ."الغلو والتظامل"وحرض  "العدل واإلنصاف"جذوره وقواعده.. وغاب 

بني خارج ومع اخلالف عىل مسأ�ة احلكم، ومعاجلة الظلم والتعاطي معه، خرجت فرقًا أخرى.. 

بسيفه عىل املسلمني، وبني خمتبأ يف صومعته، وبني مستسلم لصاحب السيف، وكل حيسب نفسه 

 الرشعي!!صاحب احلق املطلق، وكل معه الدليل 
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ومع اخلالف يف مسائل الصفات واجلدال يف ذات اهللا، خرجت فرقًا متعددة.. وأراء شتى، متزق 

ب التام الكامل الذي ال يأ�يه الباطل ضيع روحه ومعانيه، وكل ينترص لرالدين، وتُ  �ه معتقدًا الصوا أ

 من بني يديه وال من خلفه.

 ومع اخلالف يف مسائل القضاء والقدر، خرجت فرقًا متعددة، تتقلب يف قضايا وأهواء شتى.

 ومع اخلالف يف مسائل اإليامن والكفر، خرجت فرقًا متعددة، ُيبدع وُيكفر كل منها اآلخر.

 الفقه، خرجت مذاهب شتى.. ُيشنع بعضها عىل بعض.ومع اخلالف يف 

ع بني أهل الفقه،  ومع تدوين احلديث يف مراحل متأخرة نسبيًا عن املدارس الفقهية.. بدأ الرصا

 وأهل احلديث.

ومع هجوم الفكر ا�ادي العلامين عىل األمة بفعل املحتل، وبفعل االنبهار به، تفرقت األمة، فكل 

 سبيلها! يستحسن فكرة، ويقاتل يف

بًا ومجاعات وشَيعيًا.. فذاق بعضها بأس  وهكذا أصبحت األمة كأهنا رحم كبري، ُيولد فرقًا وأحزا

 بعض!

احلق "لقد كان هناك جزء من "حق" مع كل فرقة، ووجاهة فكرية هلم، ولكن �ا اعتربوه أ�ه وحده 

الفاسق أو املرتد.. تركت ال ينقصه يشء.. ودونه الباطل، وخمالفه هو العدو املبتدع أو  "املطلق

عدوها األصيل املرتبص هبا، وأعملت السيف فيام بينها، فحدثت الفتن الكربى، ومل حيرض اإلنصاف 

يف شجاعة  -عند كل مجاعة  –والعدل والصدق واإلخالص الذي يشري إىل "احلق" املوجود 

لدماء، بل حدث وبسالة.. وُيبني "الباطل والغلو" من جانب آخر، ويؤلف القلوب، وحيقن ا

 العكس..

ن وإ !آخر لقتله، فخرجت فتاوى "قتل املبتدع" اً إذا فشل سالح تكفري املخالف، اخرتعوا سالح

 "!فشلت اخرجوا سالح الطغيان وهو "القتل سياسة



 239                                                                                                                                       عشرون: التفرق والبغي

وال أ�صور ملسلم أن يقول عن نفسه أ�ه هو وحده "الطائفة املنصورة" التي عىل احلق وحدها.. 

 -فضًال عن املعايص  -عىل "الوجل واخلشية" من اهللا، وهم يأ�ون الطاعات  فاإلسالم يريب أ�ناءه

َِِّهْم َر�ِجُعونَ ▬فقال تعاىل:  ّ�ُهْم َِِ� َر
َ
َُُهْم وَِجلٌَة � ََِن َُْؤُِوَن َما ََِو� ّوقُلُو َّ  ]60 املؤمنون:[♂ َو�

ِ َقاَلْت: َسَأْ�ُت َرُسوَل  عن هذه اآلية الكريمة:▲ ويف سؤال عائشة  ☻ ا�َّ

ِذيَن ُيْؤُتوَن َما آَتْوا َوُقُلوُهبُْم َوِجَلةٌ ▬ َعْن َهِذِه اْآلَيِة: ُبوَن اْخلَ ♂َوالَّ ِذيَن َيْرشَ ْمَر ، َقاَلْت َعائَِشُة: َأُهُم الَّ

ُقوَن؟ َقاَل: " ِذيَن َيُصوُموَن َوُيَصلُّوَن َوَيَتَصدَّ َوَيْرسِ يِق َوَلِكنَُّهُم الَّ دِّ ُقوَن َوُهْم َخيَاُفوَن َأْن َال َال َيا بِنَْت الصِّ

ِذيَن ُيَساِرُعوَن ِيف اْخلَْريَاِت َوُهْم َهلَا َسابُِقونَ   ]3175/  [سنن ابن ماجة "ُيْقَبَل ِمنُْهْم، ُأوَ�َِك الَّ

، والرجل الثاين يف دولة اإلسالم ☻، وزير رسول اهللا ◙ونجد عمر 

َأ�ُْشُدَك اَهللا، َهْل " وهو خائف: - ◙حذيفة  - النبوية، واخلليفة الراشد املبرش باجلنة.. يسأل

ِين َلَك َرُسوُل اهللاِ  ى َبْعَدَك َأَحًدا ،َسامَّ بمعناه يف مصنف ابن  [واللفظ "َيْعنِي ِيف اْملُنَافِِقَني؟ َفَيُقوُل: َال، َوَال ُأَزكِّ

 ]38386أيب شيبة / 

وجيتهد يف اتباعه، وينفتح قلبه نعم هكذا هو شعور املسلم، يرجو من اهللا أن يكون عىل احلق، 

لسامع اهلدى أ�نام كان، وعند من كان.. ليس يف اإلسالم حزبية وال عصيبة وال محية جاهلية.. إنام هو 

 اهلدى، والدوران مع الكتاب حيث دار.

يرجو أن يكون عىل صواب من اهللا، فإنه وشعور املسلم وهو يميض يف طريق ما حيسبه احلق.. 

يدخل حتت مجاعة يتعصب هلا، ثم يضجع ويقول بكل وقاحة: الباقي كله يف  وإخالص هللا، فال

 املنصورة!النار! فنحن الطائفة 

ما هذا بخلق اإلسالم وال تعاليمه، فاإلسالم ال بد وأن ُينشأ يف القلب حالة من  اهللا!فسبحان 

 ل عن سبيل اهللا.."الوجل واخلشية" هللا، واحلذر والرتقب يف السري يف طريق اهلداية، خشية أن يض

وهذا الوجل هو ما حيطم "وثن الكرب" يف النفس اإلنسانية.. فاألحاديث النبوية جاءت حتذر من 

 هذا الوثن اخلطري:
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ِ ْبِن َمْسعُ  َال َيْدُخُل اْجلَنََّة َمْن َكاَن ِيف َقْلبِِه ِمْثَقاُل َقاَل: "☻ وٍد، َعِن النَّبِيِّ َعْن َعْبِد ا�َّ

ٍة ِمْن كِ  َ َمجِيَذرَّ ُجَل، ُحيِبُّ َأْن َيُكوَن َثْوُبُه َحَسنًا، َوَنْعُلُه َحَسنًَة، َقاَل: إِنَّ ا�َّ ٌل ُحيِبُّ ْربٍ "، َقاَل َرُجٌل: إِنَّ الرَّ

 ]92/ مسلم [صحيح" اْجلََامَل، اْلِكْربُ َبَطُر اْحلَقِّ َوَغْمُط النَّاسِ 

هذا الكرب حيطم احلق الذي عند  "الناسمط احلق، وغ بطر"والكرب كام جاء يف التعريف النبوي: 

وانتقاص واحتقار أصحابه،  ازدراءوينكره، ويستكرب عنه.. ومن ثم  -ولو جزء من حق  -البعض 

 واالعتداء عليهم.

ض سلسلة متصلة، ُيسّلم بعضها لبعض، ومن مرض إىل ما هو أخطر منه:  وهكذا نرى األمرا

احلق املطلق، إىل الكرب واالعتداء  ادعاء التفرق واالختالف، إىل فاتباع املتشابه، إىل الفتنة والبغي، إىل

 عىل الناس بغري وجه حق.

وَن ▬وكلها أمراض تصد عن سبيل اهللا.. مثلام فعل أهل الكتاب:  د  ُّ ََ �قِْكَتاِب لَِم َِ ْه
َ
َْ ََا َ قُ

 ۗ َُ َهَد� ُِ َُتْم 
َ
وَ�َها ِعوًَجا َوَ ُِ َِ �لّلذهِ َمْن ََمَن َ�بْ ٍَ َ�ّما �َ  َعن َسَِي افِ َِ ِ [آل  ♂٩ْعَملُوَن َوَما �لّلذُه َ

 فجاء األمر باالعتصام بحبل اهللا مجيعًا وعدم الفرقة: عمران]

َِ �لّلذهِ َ�ِيًعا َوَ  َ�َفّآقُو�ۚ ▬ ُمو� ِ�َبْ ِّ ّقَف َو�َُْكُآو� َِعْ  َو�ْ�َت
َ
ًَ َفَ ْعَد�

َ
َمَت �لّلذهِ َعلَيُْ�ْم َِِْ ُكنُتْم َ

نَْهاۗ َ�ْ�َ قُ  م ِمّ ُْ ََصَا
َ
َن �َّارِ فَأ ْفَآٍ� ِمّ ُُ َفا  َِ   

َ ََ َو�ًَا َوُ�نُتْم  َْ ُتم َِنِْعَمتِهِ ِِ ْْ ْصَب
َ
ََ لَِك  لُوَُِ�ْم فَأ َك

ُ �لّلذُه قَُ�ْم َََاِِهِ قََعّلُ�ْم َ�ْهَتُدوَن  ُمآُ  ١َََُِ�ّ
ْ
ِ َوَ�أ ْْ ّمٌة ََْدُعوَن َِِ� �ْ�َ

ُ
نُ�ْم َ وَن َوْ�َُ�ن ِمّ

وَن  َِالَْمْعُآوِف َوَ�نَْهْوَن َعِن �لُْمنَكآِ ۚ  ُْ وقَذ �َِك ُهُم �لُْمْفلِ
ُ
َتلَُفو�  ١َوَ َْ ََِن َ�َفّآقُو� َو� َّ َوَ  َُِ�وَُو� َ�

َيَِّناُتۚ 
ْْ ََُهُم �   ِمن َ�ْعِد َما َجا

ُ
 [آل عمران] ♂١وقَذ �َِك لَُهْم َعَا�ٌب َعِظيٌم َوَ

 وما أوضحه من سبيل.فام أعظمها من آيات، 

 

***
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 ُصرة الكافرين حادي وعشرون: عبادة الطاغوت، ون 

 قال تعاىل:

▬ ََ ل و� �لّمَِي ِْ ن َِ
َ
َ�قََة َوُ�آِ�ُدوَن َ ّْ وَن �ل ُ ََ َْ َ َن �قِْكَتاِب َ يًبا ِمّ ِّ وُِو� ََ

ُ
ََِن َ َّ لَْم ََِآ َِِ� �

َ
�٤ 

ْعَد�ُِِ�ْمۚ 
َ
ْعلَُم َِأ

َ
ًْ� َوَ�َ�   َو�لّلذُه َ ِّ فُوَن �قَْ�َِم  ٤ َِالّلذهِ َوِ�ّا َوَ�َ�  َِالّلذهِ ََ ََِن َهاُدو� ُ�َآِّ

َّ َن � ِمّ
ْعًنا ِ�  َِ لِْمََتِِهْم َو

َ
َ ُمْمَمٍ  َوَر�ِعَنا َ�ّا ََِ ْْ يَْنا َو�ْسَمْ  َ� َّ َِنۚ َعن ّمَو�ِضعِهِ َوَ�ُصولُوَن َسِمْعَنا وََع ِّّ �  

ّ�ُهمْ 
َ
ْعَنا َو�ْسَمْ  َو�َُظْآََ  َولَْو � َِ

َ
قَْوَم َوقَذ ِ�ن ّقَعَنُهُم �لّلذُه َُِ�ْفآِهِْم قَالُو� َسِمْعَنا َوَ

َ
� لُّهْم َوَ ً ْْ ََ ا قََ�َن 

قًا لَِّما مَ  ٤فََ� َُْؤِمُنوَن ِِّ  قَلِيً�  ِدّ َّ َا ُم َْ وُِو� �قِْكَتاَب َِمُنو� ََِما ََّز
ُ
ََِن َ َّ َها � ق 

َ
َِ ََا � ن َ�بْ َعُ�م ِمّ

اَب �لّمبِْتۚ  َْ ْص
َ
ْو ََلَْعَنُهْم َكَما قََعّنا َ

َ
ْدََارَِها َ

َ
َ  َ ََ ِمَس وُُجوًها َ�َدُّدَها  َْ ن ّ�

َ
ْمُآ �لّلذهِ  َ

َ
َوَ�َن َ

َُۚ  ٤َمْفُعوً   ا ََ َ ِْفُِآ َما ُدوَن َ� لَِك لَِمن َ ََك َِهِ َوَ� َْ ُ ن َ
َ
ِْفُِآ َ ِْك َِالّلذهِ َ�َصِد  ِِّن �لّلذَه َ  َق َْ ُ َوَمن َ

َى  ِِ  ََ َُفَمُهمۚ  ٤ًُْما َعِظيًما �ْ�
َ
وَن َ ََِن ََُز�  َّ لَْم ََِآ َِِ� �

َ
َُ َوَ  ُقْظلَُموَن فَتِيً�  � ا ََ َ َِ �لّلذُه ََُزِ�ّ َمن َ ََ

َ �لّلذهِ �قَْكِاَبۖ  ٤ ََ وَن  ُ ََ بِيًنا  َوَ�َ�  َِهِ ًُِِْما �َُظْآ َكيَْف َقْف َن  ٥م  يًبا ِمّ ِّ وُِو� ََ
ُ
ََِن َ َّ لَْم ََِآ َِِ� �

َ
�

ََِن ََمُنو� َّ ْهَدى  ِمَن �
َ
َفُآو� َهذ ُؤَ َِ َ َْ ََِن  ّّ ِ اُغوِت َوَ�ُصولُوَن ل َّ بِْت َو�ق  �قِْكَتاِب َُْؤِمُنوَن َِاْ�ِ

ََِن قََعَنُهُم �لّلذُهۖ  ٥َسَِيً�  َّ وقَذ �َِك �
ُ
ًْ َوَمن ََلْ  َ ِّ ََ ُ ََ َن  ٥� َعِن �لّلذُه فَلَن َ�َِد  يٌب ِمّ ِّ ْم لَُهْم ََ

َ
َ

 � ًْ ًَ� ّ  َُْؤُِوَن �َّاَس ََِص ِ لِهِۖ  ٥�لُْملِْك فَِ ْْ َ  َما ََِاُهُم �لّلذُه ِمن فَ ََ ْم َ�ُْمُدوَن �َّاَس 
َ
َ�َصْد ََِيْنَا  َ

لًْ� َعِظيًما ََل ََِِْآ�هِيَم �قِْكَتاَب َو�ْ�ِْكَمَة َوَ  فَِمنُْهم ّمْن ََمَن َِهِ َوِمنُْهم ّمن َصّد َ�نُْه ۚ  ٥َِيَْناُهم م 
 �ًْ ََهّنَم َسعِ ِِ  [النساء] ♂٥َوَ�َ�  

ر النفس اإلنسانية؛  ،تأخذنا سورة النساء يف جولة مجيلة، عميقة، تطوف بنا يف عامل الواقع ويف أغوا

مجلة من األحكام  -عىل طريقة القرآن البالغية اإلعجازية  -لرتسم لنا معامل الطريق، وُتفصل 

والتنظيامت لألمة املسلمة، ويف أ�ناء بيان األحكام والتعاليم، ُتبني لنا موقف من قبلنا من أهل 

ن ال يرسم لنا معامل اهلُدى وسبيل  الكتاب وسبب إعراضهم عن اهلدى، وابتغاء الضاللة، فالقرآ

ذلك طريق الضالل؛ ليحذره اإلنسان، فكان القرآن الكريم هو الربهان الرشاد فحسب، بل ُيبني ك

م َُآَْهاٌن ▬والنور املبني.. كام جاء يف خامتة السورة خماطبًا الناس كلهم:  ُْ ََ َها �َّاُس قَْد َجا ق 
َ
ََا �
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بِيًنا  َا َِِ�ُْ�ْم َُوًر� م  َْ ََز
َ
ُِّ�ْم َوَ ن ّرَ ََِن ََمُنو ١ِمّ َّ ّما �

َ
لُُهْم ِ� فَأ َِ ُمو� َِهِ فََمُيْد َّ � َِاللّذهِ َو�ْ�َت
ْمَتصِيًما  ا م  ًِ � ٍَ َوَ�ْهِدَِهْم َِِ�ْهِ ِ�َ ْْ

نُْه َوفَ  ♂١رَْ�ٍَة ِمّ

وُافتتحت السورة الكريمة بدعوة الناس كلهم إىل تقوى اهللا، فهو خالقهم، ثم بّينت مجلة من 

وأحكام الزواج، وحقوق املرياث وأحكامه،  لنساء،يف: حقوق اليتامى، وحقوق ااآلداب واألحكام 

واحلدود، وبعضًا من قواعد األخالق واملعامالت، وبيان حقيقة  ،واملحرمات ،وأحكام األرسة

اإليامن بالتحاكم إىل كتاب اهللا ال إىل الطاغوت، التحاكم إىل احلق ال إىل القوة الباطلة.. وموقف 

 بالعدل واحلق. هلالج لج سبيله، والدعوة إىل القيام هللا املنافقني من رشع اهللا ومن واجلهاد يف

وهذا هو دين اهللا.. جاء ليحكم حياة الناس، وجاء لُيعّرف الناس احلالل واحلرام، والصواب 

واخلطأ، واحلق والباطل، واإليامن والكفر، واهلداية والضالل، إذن فهو ليس عقيدة جمردة يف الضمري 

 فيه فيام أمر، والتحاكم إليه فيام رشع، واإليامن بالكتاب كله، فحسب، بل نظام حياة، جيب طاعة اهللا

فاألمر ليس أهواء شخصية، وال اإليامن ببعض الكتاب والكفر ببعض.. بل التزام كل ما جاء من 

ء فيام خيص العقائد والتصورات أو العبادات والشعائر أو الترشيع ونظم احلياة، وال  عند اهللا سوا

 فصل بينهم.

القاعدة األصيلة األصلية التي تقوم عليها األحكام واحلدود والترشيعات واألخالق وهذه هي 

والتوجيهات والتصورات والقوانني.. قاعدة االستسالم املطلق لـ "دين اهللا وكتابه" واإليامن 

والطاعة والقبول لكل ما جاء من عند اهللا.. وهذا هو اإليامن، فإذا ما ترسخ هذا اإليامن، جاءت 

 يالت التي تنظم حياة األمة املسلمة كام حتدثت عنها السورة الكريمة.التفص

ويقع الرشك والكفر عند التويل عن كتاب اهللا، والرغبة عنه لغريه، واإلرادة والرىض بالتحاكم إىل 

وحتدثت السورة الكريمة عن  ولآلخرين!ما هو دونه.. ثم ادعاء اإليامن تضليًال وختديراً للنفس 

إذ أهنم يدعون اإليامن، ولكنهم ُيعرضون  القضية!كتاب" و"أهل النفاق" من هذه موقف "أهل ال

 عن كتاب اهللا والتحاكم إليه.. الفعل الذي وصمه القرآن بالكفر.
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أ�ناء  -ومن احلكمة البالغة أن تستعرض السورة الكريمة األحكام والترشيعات، ثم ُتبني لنا 

من قبلنا، كيف كان موقفهم من "رشع اهللا" وماذا صنعوا �وا الكتاب أمن الذين  اً نموذج -السياق 

لتحذر األمة املسلمة أن تقع فيام وقعوا فيه.. وترشح السورة لنا من خالل النامذج العملية  به؟

الواقعية صور االنحراف وعدم اإليامن، فتحدثت عن مجلة متنوعة من مواقف أهل الكتاب منها ما 

واإلضالل عن سبيل اهللا،  (الضاللالتذكرة واإلشارة.. مثل: ومنها ما هو عىل سبيل  ،هو جديد

حتريف الكلم عن مواضعه، العصيان والطعن يف الدين، الغرور وعبادة الذات وتقديس وتنزيه 

ساحتها، اإليامن بالطاغوت.. وما ُيعبد من دون اهللا، نرصة أهل الكفر والرشك، احلسد عىل اهلداية 

ء واالستقامة، التمني الكاذب، ا إليامن ببعض الكتاب والكفر ببعض، نقض امليثاق، الكذب واالفرتا

 .♠)وقتل الرسل، أكل الربا، غلو النصارى يف عيسى 

كام حتدثت عن فئة املنافقني، وبيان تقارهبم مع موقف الكافرين من أهل الكتاب.. مثل: (إرادة 

اكم إليه مع الصد عنه، خبث التحاكم إىل الطاغوت.. والرغبة فيه، اإلعراض عن كتاب اهللا والتح

ض عن اجلهاد يف سبيل اهللا، القتال يف سبيل  الطوية، والكذب، وادعاء اإلحسان والتوفيق، اإلعرا

الطاغوت، احلرص عىل احلياة، حتريف الكلم، الرغبة يف إضالل املؤمنني، اختاذ الكافرين أولياء، 

ء بآ�ات اهللا، اختاذ موقف وسط بني اإليامن والك فر.. وحتديد املوقف عندما ينترص أحدمها، االستهزا

الرياء والتكاسل عن العبادة، واخلشية من نظرة الناس وكالمهم أشد من خشية اهللا، التذبذب بني 

 اإليامن والكفر.. والتمزق النفيس).

 ":واآلن.. إىل بيان اآليات وموضوعها "عبادة بالطاغوت

له اهللا هلم هداية، فإذا هبم يشرتون به ثمنًا تتحدث اآليات عن موقف هيود من الكتاب الذي أ�ز

النفس اإلنسانية املنحرفة التي  ةقليًال، فباعوا اهلداية، واشرتوا الضاللة.. وهو تصوير ُيبني حال

وتنفق من أجل "الضاللة" وتنبذ "اهلدى" كأن النفس  !تذهب بنفسها لُتضل نفسها عن قصد وعلم
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طيبات واملنافع، وحتسب أن هذا هو الصواب! وذلك تشرتي السموم، واخلبائث، وتعرض عن ال

ية الشيطان، وتزينه للباطل يف القلوب املظلمة الصلدة.  من خراب النفس، وغوا

للهداية، وُيعرضون عن الضاللة، ويريدون  نيستجيبووهذه النفس ال تطيق أن جتد آخرين 

مام النفوس اخلربة املنحرفة الرشاد.. فالنفوس املؤمنة جمرد وجودها واختيارها الصحيح، يكشف أ

فها،  وهذه النفوس املظلمة ال تريد أن ترى النور فهو يفضحها، ويف نفس  وضالهلا!حقيقة انحرا

مل عار الكفر.. تفهي ال حت اإليامن!الوقت ال تقوى عىل االعرتاف بالكفر، إنام تريد أن تظل تدعي 

 إنام تريد أن متارس الكفر وتدعي اإليامن.

اإليامن احلقيقي، كشفوا تلقائيًا كذب ادعاء النفوس اخلربة املظلمة، فإيامهنم جمرد  فإذا جاء أهل

ادعاء يسرت خلفه حقيقة كفرهم، وهلذا كله يريدون ألهل اإليامن أن َيضلوا مثلهم؛ حتى ال ُتوجد 

 طويتهم!نامذج واقعية تفضحهم، وتكشف خبث 

كشفهم للمؤمنني، فهو ب ▐ذي َيعلم أعداء املؤمنني، ويتفضل هو ال هلالج لجواهللا 

وليهم.. وهو نارصهم، وهو احلمى والركن الركني الذي يتلجأ إليه املؤمنني، وهو القوة الوحيدة 

قائم عىل كل يشء، فهو  ▐يقوم كل يشء، وهو  هلالج لجاملتحكمة يف هذا الوجود، وبه 

 احلي القيوم، فكفى به وليًا، وكفى به نصرياً.

ضالل عن سبيل الرشاد، وحال هيود وهم يبذلون غاية ثم ُتفصل اآليات طرفًا من طريقة اإل

ية امل الكلم عن مواضعه، فلكل آية من آيات اهللا  ؤمنني.. فها هو فريق منهم ُحيّرفجهدهم يف غوا

ف الكلم عن مواضعه؛ لَتضل مواضع وقواعد تنزل عليها؛ لتؤدي حكمها وغايتها، فإذا بيهود حتّر 

 الكفر واالستعالن به.. فتلجأ إىل هذه احليلة، بـ وُتضل عن سبيل اهللا، فهي ال تقوى عىل

وهي نفوس  السامع!وعند سامع آيات اهللا فإهنا تتبجح بـ "العصيان" وترص عليه بعد  "!"التحريف

عصية ملتوية كئيبة مظلمة صلبة متنطعة ال تبتغي اهلداية، وال تريد الرشاد.. بل تتبجح عىل الرسل، 

طريقة ملتوية حقرية تكشف عن نفوس صغرية وضيعة.. نفوس وحتاول سبهم ب عليهم!وتتطاول 
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أضيق من َسم اخلياط، ال تتسع إال للباطل والضالل، وتضيق باحلق واخلري، فتطعن يف الدين هبذا 

 للمؤمنني!األسلوب املنحط، ثم يف النهاية حتسب نفسها من الذكاء والفطنة يف خداعها 

ا يف أدب، وبحث عن احلق واحلقيقة.. لكان خرياً هلم ، وقالوا خرياً، واستمعوا أطاعوولو أهنم 

ء  دة!املُستعبَ وأقوم لنفوسهم الذليلة  ولكن �ا رغبوا عن اهلدى، وبذلوا جهدهم وقوهتم يف رشا

الضاللة، و�ا سخروا من الرسالة ومن الرسول، و�ا طعنوا يف الدين، و�ا حّرفوا كالم اهللا وجترؤوا 

 فال يؤمنون إال قليال..  ؛رهمعىل كتابه؛ لعنهم اهللا بكف

فطردهم اهللا من رمحته، وفضله، وتركهم أل�فسهم وكفرهم فلم ينالوا خرياً بحاهلم هذا، حتى 

يؤمنوا بام أ�زل اهللا، ويستسلموا له، وهو إيامن يتوافق مع صحيح كتاهبم، ومصدقًا له.. وهذه فرصة 

ورسوله وكتبه واليوم اآلخر، وهو ليس  عظيمة وفضل عميم ورمحة واسعة من اهللا.. اإليامن باهللا

جاء بام جاء به كل رسول من عند اهللا، فلُيعجلوا  ☻فمحمد بدعًا من الرسل.. 

اإليامن باهللا من قبل أن يأ�يهم العذاب، واللعنة، وقبل أن خيتم اهللا عىل أ�صارهم وأسامعهم، وقبل 

فتتفرق هبم السبل عن سبيل  ؛ئرينأن يضلوا عن الطريق، ويرتدوا عىل أدبارهم خارسين تائهني حا

اهللا.. أو يلعنهم اهللا كام لعن أصحاب السبت من الذين حّرفوا كالم اهللا، وحتايلوا عىل آياته، فمسخ 

نية منحطة، كنفوس اخلنازير التي ال تقع إال عىل  -أو أجسادهم  -اهللا أرواحهم  يف صورة حيوا

 إىل مكان ال هتتدي سبيًال، وال تعرف طريقًا. القاذورات، أو القردة التي هتيم تتقافز من مكان

وهذا التهديد الرعيب إن أراده اهللا فام له من دافع، وكان قدرًا مقدورًا، وأمراً مفعوال.. فال راد له، 

فهو عىل كل يشء قدير، وبكل يشء حميط، وهذا اإل� املطلق القدرة والكامل واجلالل أوىل بالوجل 

، والتوكل عليه، والتعلق به.. ال بأوهام النفوس الذليلة وأهواءها الدنيئة، واخلشية منه، واللجوء إليه

ية الشيطان.  وهذا اإل� أوىل باالستجابة له، ال االستجابة لغوا

وباب التوبة مفتوح، والوعد باملغفرة قائم، ولكن اهللا ال يقبل أن ُيرشك به، ويغفر ما دون ذلك ملن 

ى إثًام عظيًام ُيوجب لصحابه النار، ولن ينفعه يشء من دون يشاء، ومن مات عىل الرشك فقد افرت
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بة عند اهللا، ولن ُحيابيه اهللا أل�ه أرسل له رسول وأ�زل له كتاب، ولن ُتفلح األماين  اهللا، وليس له قرا

الكاذبة الباطلة، ولن َتصدق تزكية النفس لنفسها، فاهللا وحده هو الذي يزكيها ويطهرها ويرفعها، 

نفس بام تسعى، وليس لإلنسان إال ما سعى، واهللا هو الذي سيضع امليزان، فال يظلم وسُتجزى كل 

يضاعفها ويؤيت من لدنه أجراً عظيًام..  -ال رشك فيها وال رياء  -مثقال ذرة، وإن تك حسنة 

▐. 

وُحتذر اآليات النفوس الذليلة احلقرية املقهورة من تقديس ذاهتا، أو عبوديتها لنفسها، أو تطهري 

تنزيه ساحتها.. فالنفوس احلقرية ستشعر بالنقص والفراغ والذلة، األمر الذي معه ال تستطيع و

"الشجاعة" يف مواجهة الذات، و"القوة" يف االعرتاف باخلطأ، و"الرغبة" يف العالج، و"الصرب" عىل 

و� فََ� ﴿ والكرب!السمو والتزكية بال رغبة يف االستعالء  �ُْفَمُ�ْمۖ  َُِز� 
َ
ْعلَمُ  ُهوَ  �

َ
ََ   ََِمنِ  َ  [النجم ﴾�ّ�

)32([.  

إىل الظهور بمظهر مزيف، وتستعيل  -وما أكثر حيل النفس  -هذه النفوس احلقرية ستحاول 

وتستكرب وهي حقرية فارغة ضيقة، وهذا الترصف سيقطع عليها سبيل اهلداية، فال هداية لنفس ال 

هو الذي  ▐والسمو والرفعة، فاهللا  تعرتف باخلطأ، وال هداية ملُتكرب، ومن يريد التزكية

يزكي، ويطهر النفوس، فهو امللجأ الوحيد، وعند اللجوء إليه تكون الرغبة يف التزكية والسمو من 

والتحذير السابق يف  -ومن ضمن الرشك الرياء  -أجل وجهه الكريم وحده، فاهللا ال يغفر الرشك 

 من هذا املعنى.يشري إىل يشء  به}اهللا ال يغفر أن ُيرشك  {إنآية: 

إن رغبة النفس يف السمو وشعور التزكية عميق، وهي ربام تفعل ذلك بصورة تلقائية مما ُيسمى 

ئدة بالنفس" وجيب أن تتجه هذه الطاقة وهذه الرغبة نحو اهللا  "االعتداد بالذات" أو "الثقة الزا

ي تزكية ليست ، فتكون التزكية من عند اهللا، ومن أجل اهللا، وابتغاء مرضاة اهللا.. وه▐

لالستعالء عىل الناس، وال للتميز عن اخللق، وال لالستكبار عليهم، إنام تزكية لتسمو الروح وتتطهر 

لتتصل باهللا، ولتلجأ إىل اهللا، ولتأ�س باهللا، ولتتعلق باهللا.. ويف هذه احلالة سيصغر أمامها اخللق 
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 عن كل يشء، وعندما تكون يف مستغنية باهللا اإل�ي!كله، والكون كله، فهي يف رحاب امللكوت 

هذه احلالة من الغنى.. سينظر إليها الناس حتًام بعني اإلعجاب والتقدير والثناء، وهو أمر ال يشغل 

 بال الروح ابتداء، فال يشغلها ثناء ومديح أو قدح وإعراض، فهي مستغنية باهللا عن كل غريه..

ألو�ك الذين يريدون اهللا، ويبتغون وجهه  - بإذنه -ومشيئة اهللا املطلقة ملن ُيزكيه اهللا.. هي 

:  وليس يف قلوهبم مثقال ذرة من كرب؛الكريم،  أ�ناء اهللا وأحباؤه}  {نحنفهي إذن ليست للذين قالوا

 : وليست هي للذين يتمنون عىل اهللا  معدودات}متسنا النار إال أ�امًا  {لنوليست هي للذين قالوا

جيز به، ولن يظلم اهللا أحدًا مقدار خيط رفيع أو نقرة  ال سوءاألماين الكاذبة الباطلة.. فمن يعم

َِ �قِْكَتاِبۗ ▬صغرية أو مثقال ذرة:  ْه
َ
َماِ�ِّ َ

َ
َما�ِيُِّ�ْم َوَ  َ

َ
ًَ� ُ�َْز َِهِ َوَ  َ�ِْد  ّقيَْس َِأ َْ ُسو َمن َقْعَم

 �ًْ ِّ ُ ِمن ُدوِن �لّلذهِ َوِ�ّا َوَ  ََ َْ ِمنَ  ١ََ ََ�  َوُهَو ُمْؤِمٌن  َوَمن َقْعَم
ُ
ْو َ
َ
َََكٍآ َ اِ�َاِت ِمن  ّّ �ل

 � ًْ ّنَة َوَ  ُقْظلَُموَن ََصِ لُوَن �ْ�َ َُ وقَذ �َِك ََْد
ُ
وليست هي للذين يفرتون عىل اهللا [النساء]  ♂ ١فَأ

وكل األ�امن  -الكذب، وُيضلون عن سبيل اهللا، ويشرتون الضاللة، ويبيعون اهلدى بثمن قليل 

فون الكلم عن مواضعه، ويكذبون عىل اهللا فكفى بذلك إثًام مبينًا؛ وليست هي للذين ُحيّر  -قليلة 

سوخة كالقردة فسد القلب، وهيوي بالروح إىل أسفل سافلني، إىل صورة ممُيدنس النفس، ويُ 

 واخلنازير أو أضل!

، حيرفون ل غريهميرغبون يف إضال الضاللة، [يشرتونوهكذا رأ�نا الذين ُأ�وا نصيبًا من الكتاب: 

يزكون أ�فسهم عىل ما  ،يرشكون باهللا ، يطعنون يف الدين،يتطاولون عىل الرسالة والرسول الكلم،

 وضالل]!فيها من إثم 

*** 

تر  {أ�مورؤية جديدة أ�ضًا يف الذين ُأ�وا نصيبًا من الكتاب:  ،ثم تأخذنا اآليات إىل رحلة أخرى

، يشرتون الضاللة -كام سبق البيان  -ت مرتني: األوىل ذكر الكتاب}إىل الذين ُأ�وا نصيبًا من 

اإليامن باجلبت " :الثانية: وهي النتيجة والطريق الذي ينتهون إليه وهووُحيرفون الكلم... إلخ. و
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 عليهم!وحيسدوهنم عىل هداية اهللا هلم، وفضله  املؤمنني،، وينرصون املرشكني عىل "والطاغوت

 منه!عودة  وهذا هو الضالل البعيد الذي ال

لقد أعطاهم اهللا الكتاب الذي فيه النور واهلداية والربهان، ولكنهم نبذوا كتاب اهللا وراء 

ظهورهم، واشرتوا به ثمنًا قليًال، وطعنوا يف الدين، فصاروا حربًا عىل كتاهبم، وطمسوا نوره، 

طاغوت". واجلبت: هو وال : اإليامن بـ "اجلبتوحّرفوا معانيه.. فكان ال بد هلم من إيامن جديد وهو

والطاغوت: مشتقة من جتاوز احلد  وأفكار.تصورات  وأكل ما ُيعبد من دون اهللا من أصنام وأوثان 

والطغيان.. فالطاغوت قد يكون أحكام وترشيعات باطلة يتحاكمون إليها من دون اهللا، فتكون هي 

د اهللا، ويامرسون "طاغوت" ُيعبد من دون اهللا، ويتجاوزون به حدود اهللا، ويطغون به عىل  مرا

"الطغيان" عىل خلق اهللا، وتعبيدهم للبرش من دون اهللا، وقد يكون "مفاهيم وأفكار وتصورات" 

جيعلوهنا بديًال عن االعتقاد الصحيح يف اهللا والكون واإلنسان واحلياة، فتكون هذه املفاهيم 

 حق اإليامن، ويطغون عىل والنظريات "طاغوت" ُيعبد من دون اهللا، ويتجاوزون به اإليامن باهللا

فُيعبِدون الناس لغري دين اهللا ورشعه،  ؛الناس بفرض هذه النظريات الوضعية بالقوة وبسلطة الدولة

وقد يكون الطاغوت "شخص أو نظام" يفرض نفسه بالقوة عىل الناس، وُيطاع يف معصية اهللا، 

ما حّرم اهللا، أو ُحيرم ما حلل فيامرس "الطغيان" عىل الناس، ويستعبدهم، ويذهلم، ويفرض عليهم 

اهللا؛ فيامرس الشخص أو النظام "الربوبية" عىل خلق اهللا.. والطاغوت باجلملة: هو من يامرس 

ء يف األفكار والتصورات أو النظم  "القوة القاهرة" لرصف صورة من صور العبادة لغري اهللا سوا

رصف العبادة والشعائر لغري اهللا، واحلكم أو الترشيعات أو التحليل والتحريم من دون اهللا أو 

 حيث دار.الظاملة فالطاغوت: هو عبادة القوة الباطلة، واالستسالم هلا، والدوران مع صاحب القوة 

ء بمامرسة الربوبية  ويبدو مناسبة اآليات أهنا تقصد "احلكم والترشيع" والطغيان به عىل اخللق سوا

 وهدايته. هلالج لجاهللا بفرضه بالقوة عىل الناس، ومعاكسة ورفض ترشيع 
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�وا نصيبًا من الكتاب يؤمنون باالثنني معًا: اجلبت: الذي ُيعبد من دون اهللا باختيار أفنجد الذين 

الناس ورغبتهم. والطاغوت: الذي ُيعبد من دون اهللا بقهر الناس وإذالهلم والطغيان عليهم. وهذا 

يلة التي اشرتت الضاللة، حمض الكفر بالكتاب، وحمض اجلرأة عىل اهللا.. ولكن النفوس الذل

أن تنتهي هلذا الطريق، فأصبحوا يقاتلون يف سبيل الطاغوت.. أما ووحّرفت الكلِم من قبل ال بد 

 الذين آمنوا فيقاتلون يف سبيل اهللا، وهذا مفرق الطريق بني اإليامن والكفر.

كني من وها هي قد آمنت باجلبت والطاغوت، لتنرص املرشكني وتؤيد كفرهم، ولتقول للمرش

وصحبه، عنادًا وكفراً وصدًا  ☻أ�تم أهدى سبيًال وأقوم طريقًا من حممد  :قريش

 وأو�كعن سبيل اهللا، واستباحة لكل يشء من أجل إضالل املؤمنني؛ حتى يكونوا يف الكفر سواء، 

ء وفاقا  -الذين لعنهم اهللا   .ومن يلعن اهللا، فلن جتد له نصرياً  -وحقت عليهم اللعنة عدالً وجزا

�اذا يتخذون هذا  اهللا؟!أم هلم نصيب من ُملك  اهللا؟!أهم يملكون رمحة  الكفر؟!وما رس هذا 

بل �اذا قتلوا الرسل واأل�بياء من بني  معهم؟!للرسالة والرسول وقد جاء مصدقًا �ا  املعانداملوقف 

ئيل من   قبل؟!إرسا

صيبًا من املُلك لبخلوا به، ولن يعطوا إهنا الذلة والدناءة والصغار واللعنة.. ولو كانوا يملكون ن

ة!ر نقرة يف ظهر اللناس مقد لن يعطوا هداية وال رمحة وال عطاء وال خري، فهي نفوس شديدة  النَّوا

الشح والضيق واالنغالق.. نفوس أكلها "احلسد" الذي يغيل يف الصدور، احلسد الذي يذهب 

نكاية يف أهل اإليامن، احلسد الذي جيعل  بالعقل فيجعله يؤمن باجلبت والطاغوت، ويكفر باهللا،

صاحبه يبيع كل يشء من أجل إرواء هذا الوحش الذي حيطم النفس ويمزقها، ويشقى هبا، فال 

 تسعد، وال هتنأ مهام كان لدهيا.

وجاءت من نسل إسامعيل  ،جاءت البشارة فيه أن☻ وها هم قد حسدوا حممدًا 

آتاهم اهللا الكتاب واحلكمة واملُلك العظيم، فامذا فعل بنو بن إبراهيم عليهم السالم.. وآل إبراهيم 
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ئيل �ا جاءهتم األ�بياء من نسل  ئيل"؟! منهم من آمن به  إسحاقإرسا وقليل ما  -والد يعقوب "إرسا

. -هم   ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعريا

ر النفس اإلنسانية، تكشف لنا أحوال الذين ُأ�وا نصيباً  من الكتاب.. ماذا  رحلة عميقة يف أغوا

يمكن أن حيدث هلم إن انحرفوا عن الكتاب؟ ماذا يمكن أن حيدث إذا حل "احلسد" حمل "الرمحة 

والبالغ ومحل الرسالة" والرغبة يف هداية الناس ابتغاء مرضاة اهللا؟ رحلة كانت بدايتها "الضالل" 

 املؤمنني!واألوثان ونرصهتم عىل وهنايتها الكفر باهللا، واإليامن بالطاغوت.. والالحق بأهل األصنام 

ء األخروي.. جهنم، وكفى هبا  ثم يف النهاية احلسد الذي يشقى باإلنسان فال يسعد أ�دًا، ثم اجلزا

.  سعريا

*** 

 باهللا؟ولكن.. �اذا تؤمن النفس بالطاغوت، وتكفر 

هتا عىل يأيت اإليامن بالطاغوت لعبودية النفس لـ "ا�ادة" واملحسوس من األشياء، وعدم قدر

، إذ حيدث هلا لغري اهللا دة املُستذلةاملُستعبَ  ..اإليامن بـ "الغيب"، وهذا ما حيدث للنفوس الوضيعة

حالة من الضيق والوحشة التي ال تتسع لرؤية أي يشء وراء عامل ا�ادة، ومن ثم سيؤدي ذلك حتامً 

إحدى "احليل النفسية" فهذه  "!إىل "الكفر العميل" حتى وإن ظلت تدعي لنفسها "اإليامن احلق

 لتدفع عن نفسها التهم املوجه إليها..

ولو بالكذب وخداع  -فهي متارس الكفر يف أوضح صوره، ثم تريد الشعور بالتزكية والسمو 

ذلك أن الكفر يورث مزيدًا من الضيق والوحشة، األمر الذي حتتاج معه النفس  -النفس واآلخرين 

نريان احلسد عندما ترى أهل اإليامن احلق، وهم ماضون يف وتشتعل  والقداسة!إىل شعور الطهر 

طريقهم ال يلتفتون للناس، وال يزكون أ�فسهم، وال يشغلهم أحد إال اهللا، حيسدوهنم عىل هذا 

الغنى، وراحة البال، وصدق العزم، وبشاشة اإليامن، فيتجهون إليهم باحلرب، والطعن فيهم، ويف 
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علهم يتخلصون من  ..حقد صدورهم ووحشتها إىل املؤمنني دينهم، ويف أخالقهم، وُيصدرون كل

 غريهم!هذه القاذورات بقذفها عىل 

ء  إن اإليامن باهللا فيه: االستسالم املطلق هللا، وفيه احلق والعدل، ووالية املؤمنني، وانتظار اجلزا

 ورغبة اخلري لكل الناس. ،األخروي، والزهد فيام عند الناس، وسالمة الصدر

الطاغوت فيه: الرشك والرياء، وفيه الطغيان والظلم، ووالية املرشكني والكافرين، واإليامن ب

ل الناس بالباطل، واالستعالء عليهم،  والشح والبخل، واستعجال الغنيمة يف الدنيا، وأكل أموا

واحلقد واحلسد والبغضاء، والرغبة يف إضالل الناس، وعبادة قوى الباطل.. ونفاقها والدوران معها 

 دارت.حيث 

االستسالم املطلق له؛ ال بد وأن عن ومن ثم.. فإن الرشك والرياء، واإلعراض عن كتاب اهللا، و

والدخول يف هذه املنطقة املظلمة من "الطاغوتية" ال بد  ،يؤدي يف النهاية إىل اإليامن بـ "الطاغوت"

ض، وأن يورث التظامل والتحاسد والبغي، وال بد أن يؤدي إىل مزيد من الكفر واجل حود واإلعرا

 واالنزالق إىل عمق التيه البعيد، والضالل املبني.

*** 

 ويف األمة املسلمة:

 املسلمني!وقعت األمة املسلمة فيام وقع فيه هيود من اإليامن بالطاغوت، ومظاهرة املرشكني عىل 

تداد وكانت بداية ذلك مبكرة يف تاريخ األمة، فلإليامن بالطاغوت أشكال وصور خمتلفة بحكم ام

هذه األمة العاملية، وكام الحظنا يف األمراض السابقة أن القرآن الكريم كان حيكي عن أحوال بني 

ئيل، ويرتك قصتها عربة لألمة املسلمة.. حتى وإن كان حاهلا   -وقت سامع اآليات ونزوهلا  -إرسا

ئيل، ولكن القرآن العظيم يرتكها زادًا وشفاء لألجيال القادمة من األمة،  بعيدًا عن خصال بني إرسا

ئيل..   التي ستواجه نفس أمراض بني إرسا
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ض عن التحاكم إىل كتاب اهللا وما أ�زله من  ولكن يف هذا املرض "عبادة الطاغوت" ومنه: "اإلعرا

رشع" وجدنا اآليات تقص علينا من نبأ هيود، ثم هذه املرة ُتسجل وقوع املرض يف األمة املسلمة، يف 

ويتوقف طويًال عند املرض، وعند املريض.. للتأكيد عىل خطورة ذلك، وَسمى هذه البداية املبكرة، 

 الكافرين!القرآن املرض بـ "النفاق" وسمى الذين يف قلوهبم مرض بـ "املنافقني" ومجعهم مع 

 فجاء موضوع هذه اآليات يدور يف ثالثة حماور:

 األول: أحول هيود وإيامهنم بالطاغوت.

ر نفس املوقف بعيدًا عن املسميات  -مع املنافقني، ومجع أفعاهلم مجيعًا يف مصري واحد  الثاين: تكرا

 يف جهنم مجيعًا. -والشارات 

باجلهاد يف سبيل اهللا، فهو عالج املرض، وعليه جيب  -أ�ًا كان  -الثالث: مواجهة الطاغوت 

 بيان.مواجهة كل مرض بام يكافئه من وسائل.. السيف بالسيف، واحلجة باحلجة، والبيان بال

 يف املنافقني: -بعد بيان أحوال هيود وإيامهنم بالطاغوت  -فقال تعاىل 

ن قَ ▬
َ
َزَِل ِمن َ�بْلَِك َُآِ�ُدوَن َ

ُ
َزَِل َِِ�َْك َوَما َ

ُ
ّ�ُهْم ََمُنو� ََِما َ

َ
ََِن ََزُْ�ُموَن � َّ لَْم ََِآ َِِ� �

َ
اَكُمو� � َْ َت

ن ََْ�ُفآُ 
َ
ِمُآو� َ

ُ
اُغوِت َوقَْد َ َّ ّلُهْم َضَ�ً  ََعِيًد� َِِ� �ق ِْ ن َُ

َ
اُن َ ََ يْ َّ ََ لَُهْم  ٦و� َِهِ َوُ�آِ�ُد �ل ََ� �ِي ن

وَن َعنَك ُصُدوًد�  د  ُّ ََْت �لُْمَنافِصَِ� ََ
َ
ََزَل �لّلذُه نَ� �لّآُسوِل َر�

َ
ََ�  ٦َ�َعالَْو� َِِ�  َما َ َفَكيَْف ِِ

يَبٌة ََِما قَّدَمْت  ِّ َصاَ�تُْهم م 
َ
َماًَا َوَِوْ�ِيًصا  َ ُْ َرْدََا ِِّ  ِِ

َ
َُوَك َ�ْلُِفوَن َِالّلذهِ ِِْن َ ُُّم َجا َِْدَِهْم 

َ
�٦ 

َُفِمِهْم قَوْ 
َ
ْعآِْض َ�نُْهْم وَِعْظُهْم َوقَُ لُّهْم ِ� َ

َ
ََِن َقْعلَُم �لّلذُه َما ِ� قُلُوَِِهْم فَأ َّ وقَذ �َِك �

ُ
ا َ ًِ  ٦ً  ََلِي

رَْسلْنَ 
َ
اَ� �َِِِِْن �لّلذهِۚ َوَما َ ََ َُو ا ِمن رُّسوٍل ِِّ  ِ�ُ َُفَمُهْم َجا

َ
لَُمو� َ َّ ّ�ُهْم َِِ 

َ
َِْفُآو� �لّلذَه َولَْو � َك َفاْسَت
يًما  ُِ َِْفَآ لَُهُم �لّآُسوُل لَوََجُدو� �للّذَه َِّو�ًَا ّر ُموكَ  ٦َو�ْسَت ّٰ  ُ�َِكّ َُ َِّك َ  َُْؤِمُنوَن  َجَآ  فََ� َوَرَ َِ �ِيَما 

يَْت َوََُملُِّمو� سَْملِيًما  َْ ّما َق آًَجا ِمّ َُ َُفِمِهْم 
َ
ُُّم َ  َ�ُِدو� ِ� َ  [النساء] ♂٦ََيَْنُهْم 
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، والسلطان الباطلة (القوةبطغيان  ويؤمنون)، ويتبعون، (خيضعونأو�ك الذين : عبدة الطاغوتف

ضغط ا�ادي ويستسلمون له، ويستعذبون الذل، الذين ينسحقون أمام ال وا�ال)والقهر، الظامل، 

متهم.. وحياهتم من أجل حياة  ن.. فيبيعون أ�فسهم، ودينهم، وكرا   الطاغوت!والضعف، واهلوا

فهم مرشكون باهللا، موحدون للطاغوت.. مؤمنون بالقوة ا�ادية  -وإن زعموا التوحيد  -هؤالء 

معها حيث تغريت.. احلالل ما أحله  القاهرة الظاهرة، يدورون معها حيث دارت، ويتغريون

م ما حّرمه الطاغوت، والدين ما ّرشع الطاغوت.. وإذا مات هذا الطاغوت، وجاء  الطاغوت، واحلرا

مه  مًا.. وحرا ،  حالالً، خضعغريه منقلبًا عىل من سبقه، جاعًال حالل من سبقه حرا العبيد، ورضوا

، وإن شئت ل  طاغوت!! إهنم دجاجلة لكل ه ِمن قبلعنوا َمن كانوا يعبدونواتبعوا، وصفقوا

وا الذل،  -رغم زعمهم التوحيد  -واليهود كانوا مرضب املثل يف عبادة الطاغوت  و�ا استمرأ

واستعذبوا القهر، قّلدوا الفراعنة والطواغيت، ومل يتبعوا األ�بياء واملرسلني.. ومن األمة املسلمة من 

لقهر ا�ادي.. ومل يتبعوا احلق، اتبعوا من يرهبهم اتبع سنن اليهود، فعبدوا القوة الطاغية، وا

ويرعبهم، وصار كل مههم ليس كيفية اخلالص من هذا االستبداد والطغيان، وليس كيفية التحرر 

بل صار كل  -كل اإلنسان  -من العبودية املذلة، وليس معرفة قيمة احلرية التي وهبها اهللا لإلنسان 

اء الطاغوت، وكيفية السالمة من بطشه، حتى ولو كان مههم هو البحث عن موطن قدم حتت حذ

متهم، وحريتهم،  بل  !بمنافقنيوأحسب أن هؤالء ليسوا  وحياهتم!ثمن هذه السالمة دينهم، وكرا

 إخالص!ذهب الطغيان لطاغوت آخر حتولوا نحوه بكل  نخملصون يف عبادة الطغيان والقهر.. وإ

 وانتكست فطرهتم.ضلوا ضالالً بعيدًا.. بعدما غابت عقوهلم، 

يشهدون هللا وحده  رهبم)بكتاب  (القائمونين يعبدون اهللا وحده.. أو�ك الربانيون ذوال

بالقسط، ويقومون باحلق.. ويشهدون باحلق، ويقومون بالقسط.. أصحاب عقول راشدة، وفِطر 

" يث دارإنام "يدورون مع الكتاب ح ،حيث دارالظامل سوية.. أو�ك الذين ال يدورون مع السلطان 
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احلق عند من كان.. ال خيضون لذل املستبدين والطواغيت، ويتبعون كتاب رهبم، ويؤمنون  ومع

 غون رسالة اهللا، وخيشونه، وال خيشون أحدًا إال اهللا.يبلّ  ،برسالة دينهم

طاغوتية الفكر، طاغوتية احلكم، طاغوتية الترشيع، طاغوتية (ومن أشكال اإليامن بالطاغوت: 

 .)ظريات، طاغوتية ا�ادةاألفكار والن

: أدى ظهور الفرق واالختالف والتفرق يف الدين، إىل اعتقاد "احلق املطلق" ورمي طاغوتية الفكر

وال جمال إلعامل العقل والفكر لنزع  ،كل فرقة األخرى بـ "الزندقة والكفر" أو "التبديع والتفسيق"

بان الكامل" يف معتقد كل فرقة وإن كان فيه ، فال بد من "التامهي الكيل" و"الذوالظامل فتيل التفرق

باطل.. وتم فهم "الطائفة املنصورة" عىل أساس أهنا مجاعة خاصة من الناس َتثبت هكذا بمجرد 

أساس "صحة ما حتمله  نقد أو مناقشة، ومل يتم فهمها عىل "االدعاء" وعليه جيب الدخول فيها دون

فق الكتاب وتدور معه حيث إىل: استقامة  -يف النهاية  – تؤديو دار".. من أفكار وأعامل توا

 اإلنسان، وصالح املجتمع، واحلق والعدل يف سياسة احلكم وا�ال.

�فسهم، وعليه، تم لكل فرقة عملية "التخليق الذايت" للحق املطلق، وختليق كل معاين اخلري أل

عو لقتل املخالف ومن هنا نشأت "طاغوتية الفكر" الذي ولألسف كان يد وكل صور الرش لغريهم،

والذي كان يامرس "إرهابًا فكريًا" عىل كل من حياول الفهم أو النقد أو  ،باسم "االبتداع يف الدين"

املناقشة، وهذا اإلرهاب مل حيفظ حتى جناب العلامء واألئمة الكبار، فكل من يعرتض أو يقف أو 

األمر هو الذي  أو كافر ! وهذا أو ُيتوقف يف كفرهينصح أمام "طواغيت الفكر" فهو مبتدع أو فاسق 

 يؤدي إىل تزكية النفس وعبودية الذات التي أشارت إليها اآليات أعاله.

وأدى ذلك إىل االنحراف يف فهم الكتاب والسنة.. وأصبحت آيات اهللا ُتنسخ ال أقول بأحاديث 

للحق املطلق" وأما السنة فأي حديث يصطدم مع عملية "التخليق الذايت  الرجال!آحاد.. بل بأقوال 

فيتم متزيقه، والبحث عن أي طريقة لتضعيفه، وبطبيعة احلال فلن يكون من الصعوبة بمكان أن ُيرد 

كالم األئمة الكبار يف أي مسأ�ة، بل إنه حتى عندما يعتمد البعض شيخًا جيعله هو قطب الدين 
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ور أن كالم الشيخ وحموره، إذا وجد له كالمًا يصطدم مع تم ختليقه من "حق املطلق" فإنه يتص

وال ُينسب إليه.. فأي عقبة تقف يف طريق التخليق الذايت للحق املطلق.. يتم  "!"مدسوس عليه

 متامًا!نسفها 

 ،"الدوران مع الكتاب حيث دار"ية يف مواجهة هذا الطاغوت بـ : (فجاءت التوجيهات النبو

الناس، وعدم انتقاصهم "عدم الكرب برد احلق الذي عند و ،"عدم تزكية النفس وتقديسها"و

 " ).وازدرائهم

والفكر ال ينمو إال يف بيئة من احلرية والتسامح والصدق يف الوصول إىل احلق، والتجرد اخلالص 

.. وعندما يتم سجن عقول األمة يف سجون "طواغيت الفكر" فقد أصبحت أمة من هلالج لجهللا 

بني هلذه األوثان.  السفهاء، ُتقدم عقوهلا قرا

ىل "رسوخ" امللك العضوض يف األمة، وسّلمها بكل سهولة ويرس إىل "امللك وهذا األمر أدى إ

 اجلربي والطواغيت" وسجن اهتامماهتا وحياهتا يف التفاهات وسفاسف األمور.

 ة السالطني" يف تعبيد األمة للطغاة ومن جانب آخر تم ممارسة اإلرهاب الفكري من خالل "كهن

عىل وعي األمة وفاعليتها، وأرسها، وسجنها، وحارصها  وقطع الطريق - خونة!ظلمة كانوا أو  -

باسم الدين والفتوى تارة، وحتت وقع اإلرهاب ا�ادي تارة، فُسجنت األمة بـ "اإلرهاب الفكري 

وُأغلق عليها  ،وُفتحت هلا أ�واب الفسوق والفجور "!املعنوي" و"اإلرهاب ا�ادي الطاغويت

ادهتا، ووحدهتا، ومحل الرسالة، باسم االبتعاد عن "فتنة االنشغال بقضاياها املصريية، وعودة ري

ومن ثم حتويل األمة إىل قطيع يرعى من أجل  الدين!السياسة" فتم التأصيل لـ "العلامنية" باسم 

 "!"الطعام والتكاثر

باالنحراف عن رشع اهللا يف سياسة احلكم وا�ال، فتم  "امللك العضوض": بدأ طاغوتية احلكم

ألمة، وقتل فاعليتها، واستباحة دمائها، وإرهاهبا بالسيف، ويف سياسة ا�ال: تم اغتصاب شورى ا

األمة والثروة، وأصبح احلاكم بعد أن كان جمرد  ومنظومتهوأرسته االستئثار با�ال، وَمتّلك احلاكم 
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، ☻موظف يعمل لدى األمة، ويقوم فيها بالكتاب والسنة.. خالفة عن رسول اهللا 

يف صورة مقلوبة للدين  شاء!قطيع ُيغدق عليه احلاكم متى شاء، ويمنعه متى أصبحت األمة جمرد 

 والرشع!

 ُمعلق بتقوى احلكام وخشيته -وهي حتمل أمانة رسالة اهللا إىل العاملني  -وأصبح مصري األمة كلها 

 واأل�قى!، ويأيت كيفام اتفق، ال بإرادة األمة، وال ببحثها عن األصلح من اهللا

ية الرشع من أحكام العبادات، وبعض املعامالت.. ولكن بعيدًا عن أي يشء يؤثر وُترك لألمة بق

 يف "سياسة احلكم وا�ال" التي اغتصبها احلاكم ومنظومته، وحاد فيها عن الرشع.

َأال إِنَّ َرَحى اِإلْسالِم َدائَِرٌة، َفُدوُروا َمَع اْلِكَتاِب  ..." ويف ذلك جاءت التوجيهات النبوية تقول:

َقاِن، َفال ُتَفاِرُقوا اْلِكَتاَب، َأال إِنَُّه َسَيُكوُن َعَلْيُكمْ َحيْ  ْلَطاَن َسَيْفَرتِ ُء ُث َداَر، َأال إِنَّ اْلِكَتاَب َوالسُّ  ُأَمَرا

: َيا  َيْقُضوَن ألَ�ُْفِسِهْم َما ال َيْقُضوَن َلُكْم، إِْن َعَصْيُتُموُهْم َقَتُلوُكْم، َوإِْن َأَطْعُتُموُهْم َأَضلُّوُكمْ  "، َقاُلوا

وا بِاْملَنَاِشِري، َوُمحُِلوا  ِ، َكْيَف َنْصنَُع؟ َقاَل: " َكَام َصنََع َأْصَحاُب ِعيَسى اْبِن َمْرَيَم، ُنِرشُ َعَىل  َرُسوَل ا�َّ

 ِ ِ َخْريٌ ِمْن َحَياٍة ِيف َمْعِصَيِة ا�َّ  ]172/ [املعجم الكبري للطرباين  " اْخلََشِب، َمْوٌت ِيف َطاَعِة ا�َّ

و�ا جاء امللك اجلربي والطواغيت: كانت الصورة أشد وأشنع وأفجع.. فصار هذا املُلك واحلكم 

، وُأعمل الظلم يف كل .. جمرد "أ�ظمة وظيفية للمحتل"يتحكم فيه العدو علنًا أو من وراء ستار

ت هبا يشء، واملنهجية الصارمة يف قهر وإذالل األمة، حتى أصبحت يف ذيل األمم، وحتى فتك

كلام حاولت النهوض والقيام، وصار الفساد  عليها أمراض االستبداد، وممارسة السحق الرهيب

والظلم والطغيان مكونات أساسية وطبيعية ومأ�وفة يف هذا احلكم، وصار ذلك عرفًا ال يتنكر له 

ء!الناس، بل صار الفساد والطغيان كا�اء  يف كل جمال يتنفس الناس الفساد يف هذه األ�ظمة  واهلوا

 ومكان.

باالنحراف عن الرشع يف سياسة احلكم وا�ال،  -كام ذكرنا  -: وبدأ طاغوتية الترشيع الباطل الظامل

ليل، وانتهى إىل نبذ الرشع بالكلية، وحتريم ما حلل اهللا، وحتليل ما حرم اهللا، وبيع آيات اهللا بثمن ق
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بقيت يف بعض أ�ظمة احلكم أحكام املرياث  عن رشع اهللا وكتابه، وإن واسترياد قوانني أخرى بديلة

ً للرجل، وأحكام الزواج اضطهادًا  والزواج، وحتى هذه مل تسلم، فأصبحت أحكام املرياث متييزا

 وهكذا ُيقال علنًا بكل تبجح يف بالد اإلسالم. للمرأة!

نني  ، ُتفرض بسلطة الدولة، فيامرسون "الربوبية" عىل خلق اهللاجلائرة وأصبحت هذه القوا

 اهللا! لغريتعبيد الناس حماولة و

: فأصبحت النظريات الوضعية الغربية من: مادية وجودية وإحلادية... طاغوتية األفكار والنظريات

ء يف اجلامعات أو يف اإلعالم أو يف صياغة أشكال وصور  إلخ ُتفرض فرضًا عىل أ�ناء املسلمني سوا

اري" الذي جيب أن ينبني عليه املستقبل، احلكم، وأصبحت هي "العلم الصحيح" و"التقدم احلض

 وحمارصة التصور اإلسالمي، وحماربته، والطغيان عىل أهله، وعىل مناهجه.

ع عىل ا�ادة، طاغوتية ا�ادة : وتأيت هذه نتيجة لطغيان احلكم والترشيع والفكر، فيتحول الرصا

فكرهم، وسلوكهم.. وتم ومن أجل ا�ادة هو حمور حياة الناس، وهو اليشء الوحيد املعترب يف 

صياغة احلياة ونظمها السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية والفكرية، لتجعل من ا�ادة ً�، 

مة اإلنسان، وحتوله إىل آ�ة لتضاعف   اإلنتاج!ُتسحق عنده كرا

وكل طاغوت وطاغوتية ال بد وأن يصحب معه الظلم والفساد والطغيان، الذي ُيوقع البأس 

ديد بني األمة، وُيورثها احلقد واحلسد والبغضاء الذي حيلق الدين، ويؤدي إىل التفرق بغيًا الش

وعدوانًا.. وال بد وأن يأيت ومعه "والية الكافرين" ومظاهرهتم عىل املسلمني.. كام جاء يف احلديث 

وا الرشيف: " ُ ِ، َوَيَتَخريَّ ُتُهْم بِِكَتاِب ا�َّ ُ َبْأَسُهْم َبْينَُهمْ َوَما َملْ َحتُْكْم َأئِمَّ ُ إِالَّ َجَعَل ا�َّ [سنن ابن " ِممَّا َأ�َْزَل ا�َّ

 ]4019/  ماجة

ة ويف مرحل -يف بعض الفرتات  -ووقعت والية الكافرين يف األمة يف مرحلة "امللك العضوض" 

األصليني  ني هم احلكاميالفرتات، بل أصبح أعداء األمة التارخي "امللك اجلربي والطواغيت" يف كافة

 والفعليني!!
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ع بني   املُلوك!!وكانت تأيت والية الكافرين طعًام يف احلفاظ عىل املُلك، وقمع املسلمني.. والرصا

أما يف عرصنا احلايل، فلم تعد الوالية باملعنى السابق، إنام احلاكم نفسه جمرد جندي ُيقدم فروض 

مهمته استبدله بغريه، واألمة تغط يف  وإذا غضب عليه أو انتهت املحتل!الوالء والطاعة لسيده 

 هبا!نومها العميق، أو تعاين من أمراضها التي تفتك 

 :الفرق بني امللك العضوض واحلكم اجلربيو

 - األمة!دون بقية  -بدأ امللك العضوض عىل يد بني أمية، عن طريق االستبداد با�ال واحلكم هلم 

يف جانب  ☻ّدلوا سنة النبي وهبذا نقضوا ُعرى اإلسالم يف جانب احلكم، وب

اخلالفة والقيادة، وتبعهم عىل هذه السنة القبيحة من جاء بعدهم.. حتى هناية الدولة العثامنية، وقد 

وقد كان يأيت من حسن الرتبية  -دون مشورة األمة واختيارها  -كان صالح امللوك يأيت كيفام اتفق 

ولكن رغم  -كغزو التتار والصليبيني  -األمة وتقوى اهللا، أو يف اللحظات احلرجة التي متر هبا 

االنحراف يف جانب احلكم وا�ال.. مل يكن ملوك "احلكم العضوض" يف حرب مع اإلسالم ذاته، 

ومل يكونوا يف عداء مع األمة املسلمة.. لقد فتنهم امللك وحب السلطة وا�ال، ولكنهم يف ذات 

دفعون عنها األخطار اخلارجية، وهلم سيادة ا، ويَ دافعون عنهالوقت كانوا جزءًا من هذه األمة، يُ 

ع الصحيح  ع الفاسد الباطل" كان داخليًا عىل األحقية بامللك والسلطان.. و"الرصا وقوة.. فـ "الرصا

احلق" كان خارجيًا لدفع العدوان عن األمة املسلمة، ونرش رسالة اإلسالم، وإن أصاهبا دخن بفعل 

ومن  -إال يف حاالت نادرة من ملوك الطوائف  -عىل األمة املسلمة  اً "فتنة امللك".. ومل حيصل تآمر

جد األمة املسلمة بحضارهتا العريقة الحصل منه  تآمر كان مصريه القتل، واللعنة.. وهلذا استمر توا

 رغم فقدان "اخلالفة الراشدة".

متت السيطرة : وبعد سقوط الدولة العثامنية كآخر مظاهر "امللك العضوض" أما يف احلكم اجلربي

ونجحت  ،حينها "الرجل املريض" االحتالل الغريبعىل "العامل اإلسالمي" أو كام كان يسميه 

ر السيايس  احلمالت الصليبية أخرياً يف تفتيت ووراثة العامل اإلسالمي والسيطرة عىل القرا
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تقسيم العامل  واالقتصادي والثقايف فيه، ومنع أي حماولة لعودة هذا التكتل العمالق من جديد. وتم

اإلسالمي عرب اتفاقيات قامت هبا بريطانيا وفرنسا وروسيا.. إلضعافه، وإحالل "الدولة القومية" 

بديًال عن "اخلالفة اإلسالمية" وجاءت من ورائهم أمريكا لرتث اإلمرباطورية الربيطانية، ولتحمل 

 وة واالحتاد.مرشوع جديد لتقسيم العامل اإلسالمي ليكون أشد ضعفًا، وأ�عد عن الق

ء أكان ملكًا أو رئيسًا  -وأصبحت "مؤهالت احلاكم"  حتت "احلكم  -يف الدول القومية  -سوا

أن يكون خائنًا لإلسالم، حماربًا له.. وأن يبيع أمته، ومقدراهتا،  -اجلربي األمريكي واألورويب" 

املسعور" جتاه دينه  وثرواهتا، وأن حيافظ عىل مصالح أسياده وأولياء أموره.. ويصبح كـ "الكلب

وأمته، ومن حياول االستقالل والسيادة، ومن حياول الدفاع عن اإلسالم، ومن حياول احلفاظ عىل 

مقدرات األمة وثرواهتا، بل ومن ُيظهر قليًال من املروءة والوفاء والصالح.. يكون مصريه العزل أو 

ابقات القرآن الكريم، واالحتفال بليلة القتل أو االنقالب، ثم يسرتون هذه اخليانة للدين واألمة بمس

 !ليظهر اخلونة أهنم محاة الدين والوطن ؛القدر، وباملولد النبوي الرشيف... إلخ

عىل األمة أن حتشد أ�ناءها وعلامءها ملعركة التحرير من هذا  -رشعًا وحضارة وتارخيًا  -والواجب 

ضوض" ولكن إىل "اخلالفة الراشدة".. لتعود ليس مرة أخرى إىل "امللك الع ؛االستبداد والطغيان

يف قيادة أمته عىل كتاب رهبا، وسنة نبيها التي فيها احلكم  ☻اخلالفة عن رسول اهللا 

باحلق والعدل، والشورى واحلرية.. وعىل األمة أن تقطع الطريق عىل "دجاجلة احلكم اجلربي" 

ألعداء بزعم وأد الفتنة.. أال يف الذين يعبدون الطاغوت من دون اهللا، وُيركِعون األمة للخونة وا

 الفتنة سقطوا.

وعىل األمة أن تدرك أ�ه لن تقوم هلا قائمة، ولن يكون هلا أي وجود حضاري إال بأن تتحرر من 

ط اهللا املستقيم.  هذا "احلكم اجلربي" وبأن تقوم هللا باحلق، وتشهد بالقسط، ومتيض عىل رصا

*** 
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: فصام هلا وال انحالل.. هي: الكفر بالطاغوت، واإليامن باهللاوالعروة الوثقى هلذا الدين التي ال ان

َ  سَ ﴿ اَم لََها َو� َّ َ َ  �َفِ ََ ِ َ�َصِد �ْسَتْمَمَك َِاقُْعْآَوًِ �لُْوُْ َّ اُغوِت َوُ�ْؤِمن َِا َّ ِميٌ  َ�َمْن ََْ�ُفْآ َِاق
صوره، كل  بالطاغوت يف : "يكفر، يؤمن" يفيد استمرار حالة الكفروقوله ]256[البقرة: ♂ َعلِيمٌ 

 كل معانيه.   باهللا يفاملتجدد  واإليامن

 ":اليد واللسان والقلب" وعىل املسلم جهاد ومقاومة الطاغوت بـ

ِ صىل اهللا عليه وسلم َقاَل: " ِ ْبِن َمْسُعوٍد، َأن َرُسوَل ا�َّ ٍة َقْبِيل َعْن َعْبِد ا�َّ ُ ِيف ُأمَّ ، َما ِمْن َنبِيٍّ َبَعَثُه ا�َّ

َا  ِريُّوَن، َوَأْصَحاٌب َيْأُخُذوَن بُِسنَّتِِه َوَيْقَتُدوَن بَِأْمِرِه، ُثمَّ إِهنَّ تِِه َحَوا َختُْلُف ِمْن َبْعِدِهْم إِالَّ َكاَن َلُه ِمْن ُأمَّ

َفُهَو ُمْؤِمٌن، َوَمْن َجاَهَدُهْم ُخُلوٌف، َيُقوُلوَن َما َال َيْفَعُلوَن، َوَيْفَعُلوَن َما َال ُيْؤَمُروَن، َفَمْن َجاَهَدُهْم بَِيِدِه 

[صحيح " َخْرَدلٍ بِلَِسانِِه َفُهَو ُمْؤِمٌن، َوَمْن َجاَهَدُهْم بَِقْلبِِه َفُهَو ُمْؤِمٌن، َوَليَْس َوَراَء َذلَِك ِمَن اِإليَامِن، َحبَُّة 

 ]52مسلم/

ِ  َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة، َقاَل:و ِ َيا َكْعَب ْبَن ُعْجَرَة ُأِعي☻: "َقاَل ِيل َرُسوُل ا�َّ ُذَك بِا�َّ

َقُهْم ِيف َكِذِهبِْم َوَأَعاَهنُْم َعَىل ُظْلِمهِ  َهبُْم َفَصدَّ َء َيُكوُنوَن ِمْن َبْعِدي، َفَمْن َغِيشَ َأ�َْوا ْم، َفَليَْس ِمنِّي ِمْن ُأَمَرا

َهبُ  ْقُهْم ِيف َكِذِهبِْم َوَملْ ُيِعنُْهْم َعَىل َوَلْسُت ِمنُْه َوَال َيِرُد َعَيلَّ اْحلَْوَض، َوَمْن َغِيشَ َأ�َْوا ْم َأْو َملْ َيْغَش َفَلْم ُيَصدِّ

ُد َعَيلَّ اْحلَْوَض   ]614[جامع الرتمذي / " ُظْلِمِهْم َفُهَو ِمنِّي َوَأ�َا ِمنُْه َوَسَريِ

ا والقرآن الكريم ُيفصل لنا يف اآليات الطوال حال أهل الكتاب �ا ضلوا عن كتاهبم، واشرتو

الضاللة باهلدى؛ فانتهى حاهلم إىل "عبادة الطاغوت"؛ لتحذر األمة مثل هذه املصري األليم الذي 

 يؤدي إىل عذاب السعري..

نه  وطريق العودة مفتوح، والكتاب نوره مبني، وهو الربهان العظيم.. هيدي به اهللا من اتبع رضوا

ََِن ََمُنو� َِالّلذهِ َو�▬سبل السالم:  َّ ّما �
َ
ٍَ َوَ�ْهِدَِهْم فَأ ْْ

نُْه َوفَ لُُهْم ِ� رَْ�ٍَة ِمّ َِ ُمو� َِهِ َفَمُيْد َّ ْ�َت
ْمَتصِيًما  ا م  ًِ �  [النساء]. ♂١َِِ�ْهِ ِ�َ

***
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  ثاني وعشرون: أكل الربا والسحت 

 قال تعاىل:

▬ َ ْْ ْمَو�َل �َّاِس َِا
َ
لِِهْم َ ْْ

َ
ََا َوقَْد ُ�ُهو� َ�نُْه َوَ ِاهُِم �لآِّ َْ

َ
ۚ َوَ َِ ِِ ْ�َتْدََا لِلَْ�فِآِ�َن ِمنُْهْم َعَا�ًَا  ا

َ
َوَ

ِ�ًما 
َ
 [النساء] ♂١َ

ِت ▬وقال تعاىل يف آيات ا�ائدة:  ْْ الُوَن لِلم  ّْ
َ
  ]42 ا�ائدة:[♂ َسّماُعوَن لِلَْكِاِب َ

لِِهُم �لم   َوََِآى▬ ْْ
َ
ً ّمِنُْهْم ََُمارُِعوَن ِ� �ِ�ثِْم َو�قُْعْدَو�ِن َوَ �ْ ْ َقْعَملُونَ َكثِ ِئَْس َما َ�َُو� َْ َت  ْْ. 

 ّْ ََ ْ ِئَْس َما َ�َُو� َْ َت  ْْ لِِهُم �لم  ْْ
َ
َباُر َعن قَْولِِهُم �ِ�َُْم َوَ ُْ

َ
َّا�ِي وَن َو�� ♂ َنُعونَ لَْوَ  َقنَْهاُهُم �لّآ

  ]63، 62 ا�ائدة:[

ُتقرض إىل املحتاج إىل وقت  الربا: هو إقراض ا�ال بغرض الزيادة، وحتويل ا�ال ذاته إىل سلعة،

وال يدخل  -وُيسمى فقهيًا "ربا النسيئة" أو "ربا اجلاهلية"  -حمدد عىل أن يردها مضاف إليها زيادة 

ء، فقال  ض املخاطرة والنامء والربح واخلسارة.. فهو ليس كالتجارة والبيع والرشا يف عملية اإلقرا

ُْ ▬تعاىل عن الذين يأكلون الربا: 
ْ
ََِن ََأ َّ ُه � َُ ِي َقَتَخّب َّ ََا َ  َقُصوُموَن ِِّ  َكَما َقُصوُم � وَن �لّآِ

لُ
ّآمَ  َُ َيَْ  َو ْْ �  َ � َّ َُ

َ
ََا َوَ َُ �لّآِ َيُْ  ِمثْ

ْْ ْ ِِّ�َما � ّ�ُهْم قَالُو�
َ
ََلَِك ََِ اُن ِمَن �لَْمّسِ  ََ يْ َّ ُِ �ل ََا َ�َمن َجاَ  �لّآِ
 َ َِ َِّهِ فَاََت اُب �َّارِ ُهْم �ِيَها َموِْعَظٌة ّمِن ّر َْ ْص

َ
ْوقَذ�َِك َ

ُ
َد فَأ ََ ِ َوَمْن  َّ ْمُآُِ َِِ� �

َ
 فَلَُه َما َسلََف َوَ

ونَ  ُ ِّ ا  ]275 البقرة:[ ♂ََ

موال الناس والسحت: هو ا�ال احلرام عمومًا.. ا�أخوذ بغري وجه حق، ومنه الرشوة وأكل أ

الفساد... إلخ، وهو ات، واالحتكار، وشهواخلداع، وبتجارة البالباطل، وبالتحايل والغش و

 الدين، ويقتل املروءة. -يستأصل  -يسحت 

والربا والسحت من أشد املحرمات يف دين اهللا، وهو ُحمرم يف كل رشيعة ربانية، وقد حّرمه اهللا 

ئيل، فلم ينتهوا عنه.. بل أخذوا الربا، وأكلوا السحت، بل سارعوا يف اإلثم والعدوان.  عىل بني إرسا
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ومل يقم العلامء منهم بنهيهم عن هذا املنكر الشنيع، والذنب العظيم، فتامدوا فيه، فلبئس ما كانوا 

 يصنعون.

والربا ُيفسد النظام االقتصادي للمجتمع، وحيطم مقومات األخالق فيه، وحيول املجتمع إىل سادة 

ئد القرض.. فضال عن القرض  وعبيد.. سادة ُتقرض ا�ال، وعبيد ترضب يف األرض لتسديد فوا

 ذاته.

والصحيح هو التجارة التي فيها مشاركة ا�ال واجلهد، وإدارة عجلة العمل، وسعي اإلنسان، 

وفيها احلركة والنامء، واملشاركة يف الربح واخلسارة، واملنافسة الرشيفة التي تدفع إىل مزيد من التقدم 

عباء، وتشغيل األ�دي.. فتتكون واإلنتاج، والسعي وعامرة األرض، وحتمل املخاطر، وحتمل األ

منظومة اقتصادية قائمة بالفعل عىل أصول مالية حقيقية، تقدم يف النهاية إنتاجًا ينفع الناس، 

ويتشارك فيه الناس بالعمل واجلهد والربح واملسؤولية، وفيه تنتظم احلركة االقتصادية ودوران 

لُيبدع يف جماالت احلياة، ويف إنامئها،  رأس ا�ال دورة سليمة صحيحة، ينطلق فيها العقل البرشي

 ينفع الناس. وفيام

أما يف الربا: فإن الذي ُيقرض ا�ال، ال خياطر بيشء.. وعىل املقرتض تسديد القرض يف وقت حمدد 

مع "الزيادة" التي هي عني الربا، وبالتايل يلهث املقرتض لتسديد القرض يف الوقت املحدد، وغالبًا 

ئد" القرض، فتزداد تباعًا  ،ما يسعى ليس يف تسديد القرض ذاته ال يستطيع، وغالباً  بل يف تسديد "فوا

أموال الذي ُيقرض ا�ال، وتقل فرصة املقرتض يف حتقيق الربح إال بأكل السحت واحلرام، وبأكل 

أموال الناس بالباطل، فتنشأ منظومة اقتصادية متوحشة، ينعدم فيها الصدق واألمانة، تأكل من 

ثروات البرشية يف يد حفنة  -يف النهاية  -ناس وحياهتم، وتفسد دورة رأس ا�ال، فتتحول أخالق ال

 ائر الناس وأقواهتم يف كل مكان!حقرية قليلة من البرش، متلك مص
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د هيود يف الربا مغنًام، وعمًال سهًال.. كل ما عليهم هو إقراض ا�ال، وترك الناس تعمل وقد وج

الربا أضعافًا مضاعفة، حتى تكدست لدهيم األموال والذهب، فصارت  هم يف النهاية ا ليجنوهلم؛ 

 هي معبودهم وإ�هم.

وال بد وأن يصحب الربا أكل السحت وأكل أموال الناس بالباطل من خالل فرض نظم اقتصادية 

ونظم رضيبية، تسلب ما يف جيوب الناس.. فيضطر الناس ألخذ الرشوة، وشيوع الفساد... إلخ، 

اة إىل غابة برشية ال ترتقي حتى إىل حياة الوحوش الربية التي ال تفرتس إال وهي فتتحول احلي

 حاجة!جائعة، بينام يفرتس البرش بعضهم بعضًا دون 

وتطور األمر مع هيود بصورة خطرية، ووجدوا قوة وسطوة رأس ا�ال، وقدرته عىل إسقاط الدول 

واهنيار العمالت.. فدخلوا هذا املجال واحلكومات عند تراكم الديون، وحدوث التضخم ا�ايل، 

ءه يف العامل؛ فُأ�شأت البنوك عىل هذا األساس الربوي،  بقوة، حتى صاروا هم سادته وحاملني لوا

وصارت املنتجات االقتصادية من: بورصة، وأسواق مالية، وسك عمالت، وجتارة دولية، وبنوك 

تدور يف "دورة الربا" وصار كد البرشية عاملية، ورشكات عابرة للقارات، وبنوك رقابية.. كلها 

 وعرقهم وثرواهتم يرجع يف النهاية إىل املقرضني، وأ�اطرة ا�ال، وعىل رأسهم هيود.. 

فهو نظام  س}املَ يقومون إال كام يقوم الذي يتخبطه الشيطان من  {الوهو نظام كام قال تعاىل عنه: 

ز والرصع واحلرك ومن يتابع جنون  ،ة املضطربة الغري متوقعة"اقتصادي قائم عىل "التقلب واالهتزا

البورصة، وأسواق األسهم، وأسعار العمالت، ومن يعيش الفجوات االقتصادية وآثار التضخم، 

 والربح املجنون، واخلسارة ا�احقة.. يفهم املقصد من كلمة "املس الربوي". 

حتى أصبحت كافة ة، عىل الدول واحلكومات تتم بصورة ممنهج "السيطرة االقتصادية"وصارت 

ة، وتقرتض لكي تستمر وتعيش، ولنا أن نتخيل أن تصبح الدول وشعوهبا أجرية دول العامل مديون

عند صاحب ا�ال، هو الذي يتحكم يف مناهج تعليمها، وثقافتها، وهويتها، بل حيدد هلا ما تأكل وما 
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ة من االحتالل العسكري تلبس، وكيف تفكر، وماذا تشرتي؟! فصار احتالالً اقتصاديًا أشد وطأ

 املبارش. 

فُتباع  -وال يصمد إال األفذاذ  -وعندما تفسد دورة رأس ا�ال، تفسد بالتبع منظومة األخالق 

الضامئر واألعراض بثمن بخس، ويضيع دين الناس، فا�ال رشيان حياة، وإن فسد ماءه فسدت 

لسداد والكسب.. تنتعش التجارة حياة اإلنسان، ويف وجود الربا.. والسعي يف الزيادة ورسعة ا

م، فتحدث فجوة هائلة بني شعوب تغرق يف الرتف والنعيم، ومتلك ثروات البرش، وبني  احلرا

شعوب متوت جوعًا ال جتد حتى فضالت الشعوب املرتفة.. وحتى حياة الشعوب املرتفة، هي حتت 

املية، وحتكمها يف األسعار، بام رمحة القلة التي ُتقرض ا�ال، والتي ال تكف عن العبث باألسواق الع

 بأكملها.وأممًا يضمن حتقيق أرباحها اخلاصة، حتى ولو هلكت وأفسلت دوالً 

*** 

 والسحت؟ولكن.. �اذا تقع النفس يف أكل الربا 

يقل إحساس اإلنسان بالغيب واليوم اآلخر، ويقل لديه إحساسه  -أو انعدام اإليامن  -عند قلة 

ع فيها، وُيقدم عليها سيام عندما ال ُيوجد من ينهى عن هذا األ�م العظيم.. بخطورة اجلريمة التي يق

دة تكون عابدة للسلطة ا�ادية، والسطوة ا�الية، فهي جتد فيها القوة والنفس املقهورة واملستعبَ 

م دة.. ورغهو القادر عىل ملء الفراغ الداخيل يف النفس املُستعبَ  -ال اإليامن  -والبأس، ويكون ا�ال 

 أموال!ذلك تظل جائعة فارغة مهام حصّلت من 

فتتجه إىل هنبه من أي طريق، وال طريق أسهل من الربا، واستغالل حاجة الناس واضطرارهم، 

ذلك الوحش اجلائع داخل  ..فيجدون يف ا�ال سيادة هلم تسمح للنفس بمامرسة دور "الفرعون"

 .للظلم والقهر دةالنفس املستعبَ 
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و"حتريف الكلِم عن  ،عىل عالقة ما بدينها، فإهنا لن ُتعدم وسيلة إىل "التحايل"وإذا كانت مازالت 

حتى متارس احلرام وتأكل السحت، وهي مطمئنة من وخز الضمري، ولوم النفس يف  ؛مواضعه"

 حلظات الصدق واملكاشفة.

تفسخ.. فال كام أن قاعدة األخالق التي تنبثق عن اإليامن، تكون بالفعل يف حالة من االهنيار وال

إيامن حقيقي ابتداء، فضًال عن أن تقوم عليه قاعدة من األخالق متنع أكل احلرام وأخذ الرشوة وأكل 

أموال الناس بالباطل.. بل تنشأ "أخالق احلاجة" و"أخالق التجارة" و"أخالق التسويق" فتصبح 

 لطيفة!األخالق ذاهتا سلعة لرتويج أكل السحت والربا بطريقة ناعمة 

*** 

 يف األمة املسلمة:و

نية من حتريم الربا أشد ما تكون، فقال تعاىل:  جاء التحذيرات القرآ

ونَ ▬ ُْ َّ قََعّلُ�ْم ُ�ْفلِ � ْ اَ�َفًة َو�ّ�ُصو� َْ ْضَعافاً م 
َ
ََا َ  �لّآِ

ْ لُو� ُْ
ْ
ْ َ  َِأ ََِن ََمُنو� َّ َها � ق 

َ
[آل ♂ ََا �

 ]130 عمران:

▬ ْ ََِن ََمُنو� َّ َها � ق 
َ
ْؤِمنِ�َ ََا � ََا ِِن ُكنتُم م  َ ِمَن �لّآِ َِ ْ َما ََ ََُرو� َّ َو � ْ َََُو�ْ  .�ّ�ُصو�

ْ
ْ فَأ فَِِن ّقْم َ�ْفَعلُو�

ْمَو�قُِ�ْم َ  َ�ْظلُِموَن َوَ  ُ�ْظلَُمونَ 
َ
ِ نن َُُِْتْم فَلَُ�ْم ُرُؤوُس َ َِ ِ َورَُسو َّ ، 278 البقرة:[♂ ِ�َآٍْب ّمَِن �

279[ 

ي إعالن حرب بأمر من اهللا ورسوله.. دعإلسالم شيوع الربا والتعامل به، أمر يستفقد جعل ا

ذلك أن الربا ال ُيفسد النظام االقتصادي فحسب، بل ُيفسد املجتمع، واألخالق، والسياسة، 

ي احلرب الشاملة للقضاء عليه.. وإرجاع عدورسالة اإلسالم، األمر الذي يست ويقوض مبادئ

 إلسالمي إىل صورته الصحيحة الربانية.النظام االقتصادي ا

ِ ": ☻وهو من السبع املوبقات.. فجاء عن رسول اهللا  َلَعَن َرُسوُل ا�َّ

ءٌ  ☻ َبا َوُمْؤكَِلُه َوَكاتَِبُه َوَشاِهَدْيِه َوَقاَل: ُهْم َسَوا  ]26 :11[صحيح مسلم /  "آكَِل الرِّ
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َي ِيب َرُجًال َيْس : "☻وعنه  َجاَرَة، َفَسَأْ�ُت: َما َرَأ�ُْت َلْيَلَة ُأْرسِ َبُح ِيف َهنٍَر َوُيْلَقُم اْحلِ

َبا  ]2085، صحيح البخاري /27701[مسند أمحد /  " َهَذا؟ َفِقيَل ِيل: آكُِل الرِّ

ُه َال َيْدُخُل اْجلَنََّة َحلٌْم َنَبَت ِمْن ُسْحٍت، النَّاُر َأْوَىل بِهِ : "☻وعنه  / أمحد [مسند" إِنَّ

14032[ 

دولة اإلسالمية حتى سقوط الدولة العثامنية.. قادرة عىل التحكم يف نظامها ولقد ظلت ال

االقتصادي، وقادرة عىل منع أي ممارسات خمالفة، ذلك ألهنا كانت صاحبة سيادة وقرار، بغض 

 -بغري وجه حق  -البعض  واستئثارالنظر عن االنحرافات التي حصلت يف سياسة ا�ال واحلكم، 

ئب  بجزء من األموال، أو يف فرتة من فرتات هذا  -بغري وجه حق  -شيوع الظلم وفرض الرضا

التاريخ، إال أن األمر واإلصالح كان حتت سيادة الدولة اإلسالمية الغنية بالثروات واملتحكمة 

فية يف التجارة الدولية.. واملتحكمة يف سك عمالهتا  وضبط قيمتها احلقيقية  -بحكم مواقعها اجلغرا

 ضة.من الذهب والف -

وبعد اهلجمة الصليبية عىل العامل اإلسالمي، وسقوط اخلالفة، واهنيار الوحدة السياسية 

للمسلمني، ووقوع الشتات، وقيام الدولة القومية العلامنية نظامًا بديًال عن اخلالفة.. حدث احتالل 

 من الدول الكربى. -بل وكافة بلدان العامل  -اقتصادي خبيث جلميع بلدان املسلمني 

أصبح اقتصاد الدول اإلسالمية من: مرشوعات قومية، وسك للعمالت، وحتديد قيمتها، و

وارتباطها بغريها، والتجارة الدولية، وأسواق البورصات واألسواق ا�الية، والثروات املحلية.. 

 كلها حتت رمحة هيود وأعواهنم.. وحتت رقابة البنك الدويل، وصندوق النقد.

وثروات البرشية كلها تدور يف "دورة ربوية" ال فكاك منها، مهام أدعى  وأصبح رأس ا�ال العاملي

ألن القضية األصلية أن الدول اإلسالمية نفسها حتت  البنوك!البعض "إسالمية" بعض تعامالت 

احتالل اقتصادي، وآخر عسكري، وحتت اهليمنة الكاملة، فهي ال متلك قرارها، فضًال عن أن متلك 
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َلَيْأ�َِنيَّ " : ☻حلية واألجنبية مثل ذلك.. وجاء عن رسول اهللا بعض فروع البنوك امل

َبا َفَمْن َملْ َيْأُكْل َأَصاَبُه ِمْن ُغَباِرهِ   ]2278ابن ماجة /  [سنن " َعَىل النَّاِس َزَماٌن َال َيْبَقى ِمنُْهْم َأَحٌد إِالَّ آكُِل الرِّ

فالبنوك الغربية عندما  -حتى انعدامها  والقضية ليست هي يف جمرد حتديد الفائدة أو تقليلها أو

إنام األمر يف "منظومة اقتصادية  -تريد تصحيح نكباهتا االقتصادية جتعل معدل الفائدة عند الصفر 

كاملة" جيب أن جتتث جذور الربا من املجتمع، وتتحرر من دورته العاملية، وتسرتد الثروات، ومتلك 

ر السيايس واالقتصادي.. فإذا كانت ر الفتاوى الدينية"، وال حتى "تقرير  القرا هي ال متلك "قرا

مناهج األطفال يف الروضة"، وال متلك غذائها أو االحتياطي منه ألكثر من ستة أشهر أو سنة، وهي 

حتت االحتالل املبارش والغري مبارش، فيصبح احلديث عن تعامالت إسالمية حماولة خلداع البسطاء 

 جيوهبم!ما يف  وأصحاب العاطفة الدينية، ألخذ

تغرق يف الديون التي تتجاوز  -وكل البالد اإلسالمية غنية  -وأصبحت أغنى البلدان اإلسالمية 

وأصبح الطغاة وبعض  الفقر!ويعيش كثري من شعوهبا حتت خط  كله!أضعاف إنتاجها القومي 

 وثرواهتا!من اقتصاد الدولة كلها  )% 90(أ�باعهم وأقارهبم يملكون ما يقرب من 

الشعوب املقهورة بالطغاة من جانب، وبالفقر من جانب آخر.. يتجه الكثري من أ�نائها إىل أكل و

انتشار الفساد والرشوة، حتى أصبحت أحد مكونات احلياة، وصورة طبيعية من ثم السحت، و

الربا والسحت،  -إال من رحم ريب  -وال يتم إنجاز يشء إال هبا.. فأكل املسلمون  للتعامل!مأ�وفة 

 بالنعل!متامًا مثلام فعل هيود.. حذو النعل  -إال قليال  -ومل جيدوا من ينهاهم عنه 

ترتفع قيمة ا�ادة فوق  األرض!وعندما ينترش الربا هبذه الصورة املتوحشة حتى يسود وجه 

اإلنسان، فيصبح اإلنسان أقل قيمة، فتجري دماء الناس أهنارًا يف حروب متوحشة.. من أجل ال 

آكيل الربا غارقون يف أهنار من الدماء ال خيرجون منها،  ☻د رأى النبي ولق -يشء 

هدر قيمة اإلنسان، وُيستعبد من كل طريق، ويصبح اإلنسان جمرد آ�ة للحرب واملتاع، فتُ  -عقابًا هلم 

بل ويتقاتل  -وبكل صورة.. بل يسعى اإلنسان املقهور ذاته إىل من يستعبده، ويقف يف الصف 
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فُيباع الرشف والِعرض والدين  ويذله!ليبحث عمن يركبه، ويقهره،  -ه من العبيد أحيانًا مع غري

مة من أجل دراهم معدودة.. وهلذا كان اإلذن بحرب من اهللا ورسوله عىل هذه الغابة البرشية  والكرا

دين وحتطيم فراعنة ا�ال، وفراعنة احلكم، وقطع دابر املستعب ،لردها إىل "عامل اإلنسانية" ؛املتوحشة

 للبرش، واملصاصني لدمائهم، وأقواهتم.
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  ثالث وعشرون: الغلو يف الدين 

 قال تعاىل:

ّقۚ ▬ َ �لّلذهِ ِِّ  �ْ�َ ََ ِْلُو� ِ� دَِنُِ�ْم َوَ  َ�ُصولُو�  ََ �قِْكَتاِب َ  َ� ْه
َ
َٰ ��ُْن  ََا َ ُُ ِعي ِِّ�َما �لَْمِمي

نُْهۖ  فَيِمُنو� َِالّلذهِ َمْآَ�َم رَُسوُل �لّلذ ٌَ ِمّ قَْصاَها َِِ�  َمْآَ�َم َوُرو
َ
َِمُتُه � َُ َوَ  َ�ُصولُو� ثََ�ثٌَة ۚ  َورُُسلِهِۖ  هِ َو

ُ َما ِ� �لّمَماوَ  َّ    ٌ َّ ُ َو ََ ن ََُ�وَن 
َ
اََُه َ َْ ٌدۖ  ُسبْ ُِ ً� ّقُ�ْمۚ  ِِّ�َما �لّلذُه ِِقَذ ٌه َو� ْْ ََ ا ِ� �ِت َومَ �ََتُهو� 

رِْضۗ  َوَ�َ�  َِالّلذهِ َو�ِيً� 
َ
ن ََُ�وَن َ�بًْد� قِّّلذهِ َوَ  �لَْمَ�َِِكُة  ١�ْ�

َ
َ ُُ ّقن ََْمتَنِكَف �لَْمِمي

َُوَنۚ  ُُهْم َِِ�ْهِ َ�ِيًعا  �لُْمَصّآ َُ ْْ َِنَ  ١َوَمن ََْمتَنِكْف َ�ْن ِعَباَدِِهِ َوََْمَتْكِ�ْ فََمَي َّ ّما �
َ
ََمُنو�  فَأ

لِهِ ۖ  ْْ ن فَ ُجورَُهْم َوَ�زِ�ُدُهم ِمّ
ُ
اِ�َاِت َ�ُيَوفِّيِهْم َ ّّ و�  وََعِملُو� �ل ََِن �ْستَنَكُفو� َو�ْسَتْكَ�ُ َّ ّما �

َ
َوَ

 � ًْ ِّ ن ُدوِن �لّلذهِ َوِ�ّا َوَ  ََ ِ�ًما َوَ  َ�ُِدوَن لَُهم ِمّ
َ
ُ�ُهْم َعَا�ًَا َ َها � ١َ�ُيَعِاّ ق 

َ
َّاُس َقْد ََا �

بِيًنا  َا َِِ�ُْ�ْم َُوًر� م  َْ ََز
َ
ُِّ�ْم َوَ ن ّرَ م َُآَْهاٌن ِمّ ُْ ََ ُمو� َِهِ  ١َجا َّ ََِن ََمُنو� َِالّلذهِ َو�ْ�َت َّ ّما �

َ
فَأ
ْمَتصِيًما  ا م  ًِ � ٍَ َوَ�ْهِدَِهْم َِِ�ْهِ ِ�َ ْْ

نُْه َوفَ لُُهْم ِ� رَْ�ٍَة ِمّ َِ  نساء][سورة ال ♂١فََمُيْد

الغلو: هو جتاوز احلد، والتشدد، واإلفراط، واملبالغة، والتعصب.. وهو حالة نفسية وفكرية 

من  -مناقضة لفكرة "التوازن" التي يأيت هبا الدين الصحيح، وُتبني اآليات هنا موقفًا ألهل الكتاب 

قف هيود يف ُيمثل التعصب والغلو واإلفراط، كام بّينت السورة يف آيات سابقة مو -النصارى 

 األ�بياء!التفريط وقتل 

إن الدين الصحيح الذي جاء من عند اهللا، ال يدعو أ�باعه إىل غلو وإفراط أو هتاون وتفريط.. وال 

ُيفرحه تشدد أ�باعه، بل إن الدين الذي جاء من عند اهللا.. جاء لـ "تستقيم" به احلياة، وليكون هو 

ط املستقيم" الذي ال يميل إىل "تشدد وغلو" أو إىل "تفّلت وتفريط" وجاء التعبري القرآين  "الرصا

ۖ ﴿الدقيق عنه:  ِِ ُمْمَتصِيًما فَاِّبُِعوُِ � ََ َا� ِ�َ ّن 
َ
ََ  َِّتبُِعو� َوَ   َوَ ُب  َسَِيلِهِ�  َ�نْ  َُِ�مْ  َ�َتَفّآَق  �لم 

مْ  َ� قُِ�مْ  ُْ ط اهللا املستقيم، فاإلفراط سب .])153( [األ�عام ﴾َ�ّتُصونَ  قََعّلُ�مْ  َِهِ  َوّصا يل غري رصا

 وكذلك التفريط.
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وإن الدين الذي جاء من عند اهللا، مل يأت ليشقى به اإلنسان، أو ليقسو ويتشدد به عىل نفسه أو 

 غريه.. إنام جاء لصالح اإلنسان، وهدايته.. وليكون رمحة ونورًا ملن حوله.

خياطبهم بام يستجيش يف أن  ..ومن مجيل أسلوب القرآن وهو يدعو غريه إىل صحيح الدين

وهم قد حّرفوا الكتاب، واشرتوا به  الكتاب}أهل  {يانفوسهم حقائق اإليامن، فهو ينادهيم بقوله: 

ذكرهم بعهدهم األول، ثمنًا قليًال.. ومع ذلك ُيبقى هلم وصفهم "أهل الكتاب" وينادهيم به ليُ 

، ولكن ♠ي جاء به عيسى ويذكرهم بـ "دينهم" رغم أن اعتقادهم هذا ليس هو "الدين" الذ

�ا كان األمر أمر دعوة وبيان.. خياطبهم القرآن هبذا األسلوب القريب احلبيب الذي يضع أمامهم 

نورًا مبينًا، وبرهانًا ساطعًا، وهكذا  -ملن يريد اهلداية  -احلقائق بتجرد ووضوح وجالء، لتكون 

 به كل مجاعة حسب كل مناسبة. يتنوع األسلوب القرآين حسب املناسبة واملوضوع الذي خياطب

وقبل احلديث عن موضوع اآليات وهو الغلو يف الدين، نشري إىل موقف هيود وتفريطهم يف دينهم 

 كام بّينت اآليات السابقة هلذه اآليات، يقول تعاىل:

َ  َمْآَ�َم ُ�ْهَتاًَا َعِظيًما ▬ ََ َٰ ��َْن َمْآَ�َم َوقَْولِِهْم َِِّا َ�تَ  ١َوَُِ�ْفآِهِْم َوقَْولِِهْم  َُ ِعي لَْنا �لَْمِمي
بَِّه لَُهْمۚ  ُِ نُْهۚ  رَُسوَل �لّلذهِ َوَما َ�َتلُوُِ َوَما َصلَُبوُِ َوقَذ ِ�ن  ٍكّ ِمّ َِ َتلَُفو� �ِيهِ قَِ�  َْ ََِن � َّ َما لَُهم  نّن �

 ۚ ِكيًماَوَ�  َََ ّرَ�َعُه �لّلذُه َِِ�ْهِۚ  ١َوَما َ�َتلُوُِ ََصِيًنا  َِهِ ِمْن ِعلٍْ� ِِّ  �َِِّباَ� �قّظِنّ َُ  ♂١َن �لّلذُه َعزِ�ًز� 
 [سورة النساء]

ئيل، و ♠عيسى  كام  -س عامة ُبعث إليهم خاصة، ومل ُيبعث للنا قدهو آخر أ�بياء بني إرسا

وقد ُرضبت  -إال قليال  -وقد صار الدين لدهيم حرفة ومهنة وجتارة  وجاءهم -زعم النصارى 

هم الذلة واملسكنة، والشتات يف األرض... إلخ من األحوال التي حتدثت عنها اآليات يف سور علي

 سابقة..

، والدين جمرد طقوس ومظاهر فارغة.. ال ُتنشأ يف القلب إيامنًا، وال يف الروح ♠جاء عيسى 

قًا، بل هو التحايل عىل النصوص، وحتريف الكلم عن مواضعه، و التنطع سمواً، وال يف النفس إرشا
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والقلوب قاسية صلدة ال تنبض  ♠يف إقامة الدين، وتوظيفه بام حيقق أغراضهم.. جاء عيسى 

باإليامن وال تعيش رضاه وبشاشته، فجاء لُيعالج هذا اجلانب من "الفساد الروحي والقلبي لبني 

ئيل"..  إرسا

ئيل  ذيب.. وكانت باإلعراض والتك -كام استقبلوا كل رسول ونبي قبله  -فاستقبله بنو إرسا

مريم عليها السالم  -لعنهم اهللا  -البداية مع رد املعجزة اإل�ية يف خلق عيسى من غري أب، فاهتموا 

بوا املعجزة، واهتموا الطاهرة املُطهرة اهتموها بالزنا، فكذّ  -التي اصطفاها اهللا عىل نساء العاملني  -

 البتول عليها السالم!

، وتكذيبه، ورد ♠اهتام املسيح  بالطبعالعظيم.. سيكون الشنيع، والبهتان  االهتاموهبذا 

دعوته والسخرية والتهكم من رسالته، فقد قطع هيود عىل أ�فسهم اهلدى من أول حلظة، حتى قبل أن 

 يسمعوا الرسالة..

من خالل ما فعلوه من الوشاية به إىل امللوك  - ♠دعى هيود أهنم قتلوا املسيح ولقد ا

وأ�ه قد ُصلب، ولكن الذي ُصلب هو شخص آخر شبيه  -و عىل إخواهنم الرومان، وظاهروا العد

 الصليب!!للمسيح يف اهليئة، وهذا األمر قد أحدث خلًال كبرياً يف العقيدة املسيحية حتى عبدوا 

 بل رفعه اهللا إليه.. ومل ُيمِكن هيود منه. يقينًا}قتلوه  {ماواهللا ُخيربنا باحلقيقة 

بالباطل والبهتان، والسعي يف قتل الرسل وتكذيب  واالهتامتكذيب، فهذا هو جانب التفريط: ال

 دعوهتم بالكلية.. حقدًا وحسدًا، وردًا للحق، وجتارة بالدين.

فهو يف غلو النصارى يف املسيح  –وهو موضوع هذه اآليات  -وأما جانب الغلو واإلفراط 

فات النفس اإلنسانية جتاه الدي♠ ط املستقيم، ن احلق، والرصا ، فعىل اجلانب اآلخر من انحرا

اهللا، أو ُخيربهم به  بينهقول النصارى عىل املسيح غري احلق، وأحدثوا الغلو والبدع يف دينهم بام مل يُ ت

أ�ه ثالث ثالثة.. فتشري اآليات إىل فساد اعتقادهم يف فكرة "التثليث"  ♠املسيح، فقالوا عنه 

ويسمونه "ثالوث  !قوهلم بـ "الوحدانية"وحياول النصارى تكذيب هذا الرشك ب ،و"األقانيم"
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هو وحدة  -تعاىل عام يقولون علواً كبريا  -فيعتقدون أن اهللا  "!!و"توحيد الثالوث "!!التوحيد

.. وكل أقنوم قائم بذاته، ثم هم يف النهاية وحدة القدس)الروح  ، االبن،(اآلبجامعة لثالثة أقانيم 

ة التي ُأدخلت عىل عقيدة التوحيد التي جاء هبا املسيح، واحدة... إلخ من تّرهات الفلسفة والوثني

وهي أن اهللا وحده ال رشيك له يف ذاته وال صفاته، وكل غريه خملوق وعبد هللا.. بام يف ذلك املسيح 

 وأمه ومن يف األرض مجيعًا.. وعقيدة التوحيد هي العقيدة التي جاء هبا كل رسول من عند اهللا.

عندهم، وأشارت آيات أخرى يف سورة ا�ائدة قوهلم أ�ه هو  التثليثة واآليات هنا تشري إىل عقيد

ا�أخوذة عن الوثنية  -اهللا، وآيات أخرى أ�ه ابن اهللا... إلخ من االعتقادات املختلفة واملضطربة 

ََِن َقالُو� ِِّن �لّلذَه ُهَو �لَْمِمي▬فقال تعاىل:  –املرصية واهلندية وغريمها  َّ َفَآ � َْ  ُُ ��ُْن َمْآَ�َمۚ ّقَصْد 
رِْض َ�ِ 

َ
ّمُه َوَمن ِ� �ْ�

ُ
َُ ��َْن َمْآَ�َم َوَ ن ُقْهلَِك �لَْمِمي

َ
َر�َد َ
َ
يًْئا ِِْن َ َِ َْ َ�َمن َقْملُِك ِمَن �لّلذهِ   يًعاۗ قُ

رِْض َوَما ََيَْنُهَماۚ 
َ
ۚ  َولِّلذهِ ُملُْك �لّمَماَو�ِت َو�ْ� َُ ا ََ َ َ   َ�ْلُُق َما َ ََ ٍَ قَِدٌَآ َو�لّلذُه  ْ�َ ِّ�ُ ١♂ 

 .[ا�ائدة]

ويدعوهم القرآن إىل االنتهاء عن هذا اإلفك العظيم، والتقول عىل اهللا غري احلق، فاهللا إ� واحد ال 

غنى عن الولد والصاحبة، وغني  ▐رشيك له.. وقد ادعوا عن املسيح أ�ه ابن اهللا.. واهللا 

به يقوم كل يشء، وهو القائم عىل كل يشء، احلي القيوم، فهو الذي  هلالج لجعن كل خملوق، فهو 

ء البرشية  هلالج لجوهذه التصورات اهلابطة عن اهللا  تكشف عن خطورة إدخال الفلسفات واألهوا

الذي اعتقدوا  النصارى.. ل الدينابمعاونة رج –والوثنيات يف رسالة األ�بياء، ولقد أفسد الرومان 

املسيحية، وأعملوه اإلرهاب الوحيش يف عقيدة أهل التوحيد من  -أن مصلحتهم مع اإلمرباطور 

فقط نسخة املجامع املقدسة التي اخرتعت الثالوث ونسبة  فُاعتمدتكل من تكلم بصحيح العقيدة، 

 اهللا!البنوة إىل 

 تالسامواله ملك  هلالج لجوترد اآليات أهل الكتاب إىل التصور الصحيح عن اهللا، أ�ه 

ل يشء، فهو اخلالق، الرازق، ا�الك، الواهب، واألرض.. ال رشيك له يف ملكه، وهو الوكيل عىل ك
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عبد  ♠ال رشيك له يف ملكه وسلطانه، وغني عن كل يشء، وفقري إليه كل يشء.. واملسيح 

أ�قاها  -التي هي اإلرادة واملشيئة املطلقة يف اخللق والتقدير "كن.. فيكون"  -اهللا ورسوله، وكلمته 

تلك  -وروح منه  -ة يف خلق آدم من تراب أعظم واملعجز -إىل مريم، فُولد عيسى من غري أب 

وهذا ما جاء به املسيح الذي ال يستكرب أن يكون عبدًا هللا، فهذا هو  -النفحة التي صار هبا إنسانًا 

لن  -بام فيهم الروح القدس  -املقام الصحيح بني اخلالق واملخلوق، وكذلك املالئكة املقربون 

هو مالك يوم الدين، واجلميع سيقف  هلالج لجمن يستكرب فإن اهللا يستكربوا أن يكونوا عبادًا هللا، و

بني يديه عبدًا خملوقًا.. وسيحاسبهم، فالذين آمنوا وعملوا الصاحلات: فيوفيهم أجورهم، مع الزيادة 

.. ومل يقبلوا حقيقة التوحيد الناصعة  والفضل. وأما الذين استكربوا واستنكفوا وامتنعوا وأعرضوا

، وال ثالوثًا، ابناً األليم، ولن جيدوا من دون اهللا وليًا وال نصرياً.. ولن جيدوا هللا البسيطة: هلم العذاب 

 وال غريه من اخلرافات واألساطري.

، ووصفه بصفات األلوهية، وادعاء أ�ه ♠فنجد يف هذا اجلانب من اإلفراط: تأ�يه املسيح 

عن اعتقاد صحيح الدين،  االستكبارابن اهللا، وعبادته مع اهللا أو من دونه، ويف نفس الوقت 

 واالمتناع عن القبول بالقول احلق، والتامدي يف الغلو.

ط اهللا املستقيم: طرف َكّذب وَهم بقتل الرسول  اهللا  (فغضبوهكذا نجد طريف النقيض من رصا

.. اهللا)عن سبيل  (فضلوا وعىل اجلانب اآلخر طرف َعَبد الرسول، وادعى أ�ه ابن اهللا  عليهم)

ط املست قيم هو توقري الرسول، واتباعه، وطاعته، ونرصته.. وهو يف النهاية عبد هللا، وخملوق والرصا

من خملوقات اهللا، اصطفاه اهللا للرسالة والوحي؛ لُيبلغ عن اهللا.. ولُيذكر الناس بعهدهم مع اهللا، 

طًا مستقيًام. -من يشاء اهللا  -وليهدي به   إليه رصا

كلها.. بأن هذا القرآن هو الربهان الدامغ ملن يبحث عن وختامًا.. يتوجه النداء إىل اإلنسانية 

ق به بني احلق والباطل.. فهو يف بحور الظلامت، ونفّر  به برصاحلقيقة وسط التيه، وهو النور الذي ن

احلق، وهو الربهان، وهو اهلداية، وهو الرمحة، وهو الرسالة األخرية.. وهذا هو طريق اإليامن باهللا 
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واهلداية إىل اهللا عىل  -يف الدنيا واآلخرة  -، ويعتصم به، فله الرمحة والفضل وحده، ومن يؤمن باهللا

ط اهللا املستقيم.. يف كل خطوة خيطوها املؤمن.. فيا له من فضل ورمحة   وعطاء!رصا

*** 

 اإلنسانية؟ولكن.. �اذا يقع الغلو يف النفس 

تقع يف غريه.. فيتناول اإلنسان يمكن القول إن الغلو حالة نفسية عامة، قد تقع يف الدين، وقد 

حياته وعالقاته وسلوكه بصورة من "الغلو" والتشدد، قد تصل به إىل الوساوس واهلالوس 

ب الفكري والروحي.. ومعاداة الناس، واختاذ موقف عنيف جتاههم.. اعتقادًا  والشك! واالضطرا

 ، ق الذي معهم، أو عدم التعامل فيقع شكًال من االزدراء هلم، ورد احل وضلوا!منه أهنم قد انحرفوا

، مصاحبًا له "التواضع واألدب"فينشأ نوعًا من "الكرب" و"االستكبار" بدالً عن  باحلسنى!معهم 

 اإلنساين!حالة من "االغرتاب" عن املجتمع واملحيط 

 تأزمًا حلالة الغلو، ومزيدًا منها يف صورة قد تدفع اإلنسان إىل -إن حدث  -وقد ُيوقع "االغرتاب" 

 املرتبص!حماربة املجتمع بدالً عن حماربة العدو 

وقد ينشأ الغلو كرد فعل عكيس عىل "التفريط والتهاون"، وحماولة للهروب العنيف والشديد من 

 احلق!إىل منتهاه، فينتهي الغلو إىل التفريط يف  احالة التفريط هذه، باختاذ الطريق املعاكس هل

هام ه.. وكل منهام خطأ، وكل مننجد غلواً يف التفلت من قد نجد غلواً يف التمسك باحلق، وقدو

ط املستقيم، وال فضل ألحدمها عن اآلخر، فالغلو  ال  -يف أي يشء  -يؤدي إىل االنحراف عن الرصا

 بد وأن ُيفسد عىل اإلنسان حياته، واعتقاده، وسلوكه.

ذلك الذي يغلو يف دينه.. قد "يتكاسل أو يستكرب" عن اتباع احلق، فك املتهاون املُتفّلتوكام أن 

ويرد اليرس الذي يف الدين،  -رغم إفراطه يف التمسك به  -فإنه كذلك "يستكرب" عن اتباع احلق 

 اهللا!ويقسو عىل نفسه ومن حوله.. فيصد عن سبيل 
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ثم االغرتاب والوحشة  االستكبارفنجد خطورة الغلو تتمثل يف تسلسل أمراضه، فتبدأ بـ: الغلو ثم 

 ثم املحاربة. ثم املعاداة

*** 

 ويف األمة املسلمة:

ولكنه مل يقع يف شخص نبينا  -يف العهد املدين  - ☻وقع الغلو يف عرص النبي 

ءه فقال:  ☻، وقد رد النبي ♥ بعض حماوالت أصحابه الغلو يف إطرا

ِ َوَرُسوُلهُ َال ُتْطُروِين َكَام َأْطَرِت النََّصاَرى اْبَن َمْرَيَم َفِإنََّام َأ�َا َعْبُدُه، َفقُ " : َعْبُد ا�َّ [صحيح البخاري /  "وُلوا

3445[ 

ِ، َعنِ عن الغلو يف الدين عمومًا، ف ☻وقد هنى النبي  النَّبِيِّ  َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد ا�َّ

يَن َمتٌِني، َفَأْوِغْل فِيِه بِِرْفٍق، َوال ُتَبغِّْض إَِىل َنْفِسَك عِ َأ�َُّه َقاَل: "☻  ِ، إِنَّ َهَذا الدِّ َباَدَة ا�َّ

 ]18 :3الكربى للبيهقي /  [السنن "َفِإنَّ اْملُنَْبتَّ ال َأْرًضا َقَطَع، َوال َظْهًرا َأ�َْقى

ُدوا َعَىل َأ�ُْفِسُكْم، َفِإنََّام َهَلَك َمْن َقْبَلُكْم بَِتْشِديِدِهْم َعَىل َأ�ُْفِسِهمْ : "☻ وعنه " ال ُتَشدِّ
 ]4984[التاريخ الكبري للبخاري / 

َيِرُث َهَذا اْلِعْلَم ِمْن ُكلِّ َخَلٍف ُعُدوُلُه، َينُْفوَن َعنُْه َتْأِويَل اْجلَاِهلَِني، " :☻ وعنه

موضع إرسال، وُروي بإسناد صحيح يف  ]208 :10([السنن الكربى للبيهقي/  "َواْنتَِحاَل اْملُْبطِلَِني، َوَحتِْريَف اْلَغالِنيَ 

 ])342 :1مسند زيد/ 

ِ َعِن اْلَقاِس و اْملَْسِجَد، َفِإَذا  ☻ِم بن حممد، َعْن َعائَِشَة، َقاال: َدَخَل َرُسوُل ا�َّ

ٌت َكَدِويِّ النَّْحِل قِ  ِن، َفَقاَل: "َأْصَوا َءَة اْلُقْرآ ُتُه إَِىل َرا ٌة، َفَمْن َكاَنْت َفْرتَ إِنَّ اِإلْسالَم َيِشيُع، ُثمَّ َتُكوُن َلُه َفْرتَ

 ]10776[املعجم الكبري للطرباين/ "َك َأْهُل النَّارِ ٍة َفُأوَ�ِ ُغُلوٍّ َوبِْدعَ 

ينِ " :☻وعنه  يِن، َفِإنََّام َأْهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكُم اْلُغُلوُّ ِيف الدِّ اُكْم َواْلُغُلوَّ ِيف الدِّ  "َوإِيَّ
 ]3871بن حبان/ ا[صحيح 
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كان يصيل يف املسجد ومن املظاهر التي وقع فيها الغلو يف الدين.. جاء أ�ر يتحدث عن شاب 

ويطيل الصالة بصورة ملفتة، وقد عجب الصحابة من طول صالته وعبادته.. وقد حسب يف نفسه 

فالكرب عىل الناس، واالستكبار  ،أ�ه "أفضلهم وأكثرهم عبادة"  فوقع له "الغلو املصحوب بـ "الكرب"

َعْن ، وإن كثرت عبادهتا، فهو مهلكة للنفس اإلنسانية -وإن خالف هوى املغايل  -عن األخذ باحلق 

ْينَاُه لَِرُسولِ  ُ َعنُْه، َقاَل: َكاَن فِينَا َشابٌّ ُذو ِعَباَدٍة َوُزْهٍد َواْجتَِهاٍد، َقاَل: َفَسمَّ ِ  َأ�ٍَس َرِيضَ ا�َّ ا�َّ

َأْقَبَل، َفُقْلنَا لَرُسوَل  َفَلْم َيْعِرْفُه، َوَوَصْفنَاُه بِِصَفتِِه، َفَلْم َيْعِرْفُه، َفَبْيَنا َنْحُن َكَذلَِك إِذْ ☻ 

 ِ ْيَطاِن ُهَو َهَذا، َفَقاَل: "☻:  ا�َّ "، َفَجاَء َفَسلََّم، إِينِّ َألََرى َعَىل َوْجِهِه َسْفَعًة ِمَن الشَّ

 ِ  َأْن َليَْس ِيف اْلَقْوِم َأَحدٌ  ]َأُقْلَت ِيف َنْفِسَك [ َأَجَعْلَت ِيف َنْفِسَك ☻: " َفَقاَل َلُه َرُسوُل ا�َّ

، َوَدَخَل اْملَْسِجدَ  َخْريًا ِمنَْك؟ ُهمَّ َنَعْم، ُثمَّ َوىلَّ ا بِِرْجلِِه، ُثمَّ َصفَّ َكْعَبْيِه َفَقاَم  "، َقاَل: اللَّ َفَخطَّ َخط�

ِ ... ُيَصيلِّ  تِي☻: "َفَقاَل َرُسوُل ا�َّ ُل قِْرٍن َخَرَج ِمْن ُأمَّ أيب يعىل /  [مسند" إِنَّ َهَذا َأوَّ

 ]287 :6، دالئل النبوة للبيهقي / 4441لب العلية البن حجر/ ، املطا3668

 فنجد يف نفسية هذا الشاب:

! وربام اعتقد قلة عبادته ☻أ�ه رأى نفسه أفضل القوم، حتى أفضل من النبي  -

 ☻!النبي مقارنة بنفسه، أو ربام اعتقد أ�ه أفضل القوم بعد  ☻

 ادة.تكّلفه وهو يقف إىل الصالة، ومبالغته يف العب -

 عىل وجه الشاب. ☻ها النبي اء الشيطانية املستكربة.. التي رآالروح السود -

 وكانت هذه أول بدعة وخروج عن الدين.

وهذا التقديس للذات، وعبادهتا، واستكبارها عن احلق، كفيل وحده بإخراج اإلنسان من الدين 

عبادة هللا إىل مادة ُتغذي حالة كله، ومعاداته ألهل اإلسالم.. والعجيب يف هذه احلالة أن حولت ال

 الكرب!
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 وهناك حادثة أخرى وقعت تكشف عن هذا املرض:

َنةِ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصىلَّ  اهللاِ  َرُسوَل  َرُجٌل  َأ�َى: َقاَل  اهللاِ، َعْبدِ  ْبنِ  َجابِرِ  َفَعنْ  ْعَرا َفهُ  بِاْجلِ  ِمنْ  ُمنَْرصَ

، ٌة، بَِاللٍ  َثْوِب  َوِيف  ُحنَْنيٍ مَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصىلَّ  اهللاِ  َرُسوُل وَ  فِضَّ  َيا: َفَقاَل  النَّاَس، ُيْعطِي ِمنَْها، َيْقبُِض  َوَسلَّ

ُد، مَّ ُد َفِإنََّك َملْ َتْعِدْل ويف لفظ آخر " -اْعِدْل  ُحمَ مَّ ْ  إَِذا َيْعِدُل  َوَمنْ  َوْيَلَك : «َقاَل   -"اْعِدْل َيا ُحمَ  َأُكنْ  َمل

َت َوَخ  ِخْبَت  َلَقدْ  َأْعِدُل؟ ْ  إِنْ  ِرسْ اِب  ْبنُ  ُعَمُر  َفَقاَل  »َأْعِدُل  َأُكنْ  َمل  َرُسوَل  َيا َدْعنِي،: َعنْهُ  اهللاُ  َرِيضَ  اْخلَطَّ

َث  َأنْ  اهللاِ، َمَعاذَ : «َفَقاَل  اْملُنَاِفَق، َهَذا َفَأْقُتَل  اهللاِ   َوَأْصَحاَبهُ  َهَذا إِنَّ  َأْصَحاِيب، َأْقُتُل  َأينِّ  النَّاُس  َيَتَحدَّ

ْهمُ  َيْمُرُق  َكَام  ِمنْهُ  َيْمُرُقونَ  َحنَاِجَرُهْم، ُجيَاِوزُ  َال  اْلُقْرآَن، ُءونَ َيْقرَ  ِميَّةِ  ِمنَ  السَّ  ]1063[صحيح مسلم/  »الرَّ

، فإنك مل اعدل"ويقول له:  ويرفض قسمته، ☻ال يرى قدر النبي  فهذا شخص

الغل" و"احلسد" فكشف خرج "أألدب، هذه حالة من "الكرب" الذي لهذا ليس جتاوزًا  تعدل"!

يف القلب، وهي حالة شبيهة بحالة إبليس اللعني يف حرضة املقام العلوي اإل�ي الذي "اخلبث" 

ٌ ّمِنْهُ  ﴿َأ�َاْ وهو يقول:  ْْ ب ]12[األعراف: ♂ ََ ن  ﴿َقاَل  :فجاءه اجلوا
َ
َْ ِمنَْها َ�َما ََُ�وُن لََك َ فَاْهبِ

َْ ََِِّك ِمنَ  ُآ َْ اِغآِ�نَ  َ�َتَكّ�َ �ِيَها َفا ّّ   ]13 األعراف:[♂ �ل

كام  - " من اإلسالم بسبب "الكرب" أ�ضًا..غالةفخروج إبليس من اجلنة بسبب الكرب، وخروج "ال

إِينِّ َألََرى َعَىل َوْجِهِه َسْفَعًة ِمَن يف احلديث السابق عن الشاب: " ☻النبي  جاء عن

ْيَطانِ  والغل" إنام هو انعكاس حلقيقة اخلبث  "الكرب" الذي خيرج "احلسد رضاملا وهذ -" الشَّ

الذي ربام خيفى عىل  -أن ُخيرج هذا اخلبث ▐ املوجود يف القلب.. واقتضت حكمة اهللا 

ّيِِب  ِ�َِم�َ ﴿ :لريى اإلنسان حقيقة نفسه، وحقيقة ما بداخله - نفسه!اإلنسان  َّ َ  �ْ�َبِيَث ِمَن �ق �
 َ َ ََ ُه  َْ ََ �ْ�َبِيَث َ�ْع ونَ َوَ�ْجَع ُ ِْ ْوقَذ�َِك ُهُم �ْ�َا

ُ
ُْكَمُه َ�ِيعاً َ�َيْجَعلَُه ِ� َجَهّنَم َ َْ ♂ َ�ْعٍض َ�

 يداه!ما قدمت عىل ، بل ▐ال عىل سابق علمه فيه هلالج لج  ثم حياسبه اهللا ]37 األ�فال:[

 وذلك من رمحة اهللا وعدله.
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ء مراحل خمتلفة من الغلو شاهبت النصارى يف ادعا ☻ثم وقع بعد وفاة النبي 

فادعى قوم األلوهية يف  -وسبحان اهللا حتى هذه مل تسلم منها األمة املسلمة  -األلوهية للمسيح 

ُْم َفَدَعاُهْم فجاء يف األ�ر: " - ◙عيل  ُعوَن َأ�ََّك َرهبَّ ِقيَل لَِعِيلٍّ إِنَّ ُهنَا َقْوًما َعَىل َباِب اْملَْسِجِد َيدَّ

َعاَم  َفَقاَل َهلُْم َوْيَلُكْم َما َتُقوُلونَ  َام َأ�َا َعْبٌد ِمْثُلُكْم آُكُل الطَّ نَا َوَخالُِقنَا َوَراِزُقنَا َفَقاَل َوْيَلُكْم إِنَّ َقاُلوا َأ�َْت َربُّ

َ َأ�َاَبنِي إِْن َشاَء َوإِْن َعَصْيُتُه َخِشيُت َأْن ُيعَ  ُبوَن إِْن َأَطْعُت ا�َّ ُب َكَام َتْرشَ َبنِي فَ َكَام َتْأُكُلوَن َوَأْرشَ ُقوا ذِّ اتَّ

َ َواْرِجعُ   ]270، ص 12[فتح الباري البن حجر، ج..." وا َفَأ�َْوا ا�َّ

ُه  ☻َعْن َعِيلٍّ َأنَّ النَّبِيَّ وجاء يف األ�ر  َقاَل َلُه: َيا َعِيلُّ إِنَّ فِيَك ِمْن ِعيَسى َمَثال، َأَحبَّ

َهيِْلُك ": َيُقوُل ◙  فكان عيل ،أمهالنََّصاَرى َحتَّى َأْفَرُطوا (يف حّبه)، وأ�غضته اليهود حتى هبتوا 

ف ج  ."يفَّ َرُجالِن: ُحمِبٌّ ُمْفِرٌط، َوُمْبِغٌض ُمْفِرطٌ   .]121، ص 2[أ�ساب األرشا

ومع الغلو واالستكبار.. يأيت معاداة املجتمع املسلم، وتكفريه، وقتاله بدالً عن قتال العدو؛ 

 بـ "اخلوارج".فأشعل الغالة الفتنة والفرقة بني املسلمني، وَتسموا 

هم مبزع.. الذي هو من أفضل أهل زمانه عىل اخلليفة الراشد عيل بن أيب طالب ؓ فخرجوا 

ولعل  "!عرتضوا عىل حكمه، ورفضوه.. بحجة قوهلم: "إن احلكم إال هللاالرشع والعدل، فا إقامة

راض خبث طويتهم، واألم مروبية، تسرت عنههلة حيك "الدين""اخلوارج" هم أول من استخدموا 

 بقلوهبم!التي تفتك 

سرت مرض اخلوارج حالة تعبريية خفية عن الكرب.. إن يف حماولة تكفري املسلمني وقتاهلم كثم يأيت 

ءة  إبليس اللعني "الكرب" وما ينتج عنه.. يتجهون إىل إثبات أن نفوسهم طاهرة نقية بكثرة العبادة وقرا

ويكأهنم  مثلهم!مكانة وطهراً ال يقاربه ثم حيسبون يف أ�فسهم قدرًا و ،القرآن والذكر...إلخ

" العبادة ليس لطلب  استكبارهم عىل اخللق بكثرة و "!رىض أ�فسهم".. بل "رىض اهللا""استخدموا

وأفضل من اخللفاء  ☻!ريوا يف أ�فسهم خري مثال، ربام أفضل من النبي ف عبادهتم!

 !أو هم وحدهم مجاعة املسلمني املسلمني!ثم أفضل من كل  !الراشدين
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 وإن األصل يف العبادة يف التصور اإلسالمي هو: 

 ."هلالج لجتقديس اهللا "، بل "تقديس الذات"ن الغاية من العبادة ليست هي إ -

ن اهللا ال تنفعه طاعة عبد، وال ترضه معصيته.. ولو اجتمع اإلنس واجلن كلهم عىل إ -

 طاعته أو معصيته.

التوبة واالستغفار الدائم كوقود حلياة طأ.. فتأيت ن اهللا يفرح بتوبة عبده، وهو يعلم أ�ه ُخي إ -

 قلب املؤمن.

ء أمام "نفسه" أو أمام اآلخرين، وال "ستكرب هبااملُ "ن اهللا يرد طاعة العبد إ - ي يعتد هبا، تسوا

 املكانة!ويشعر معها أ�ه ال يضاهيه أحد يف الطاعة وال يف 

اخلوف والرتقب هل تياهنا والقلب يف حالة من "الوجل" وإن األصل يف كل عبادة هللا هو إ -

ِذينَ : ؟ قال تعاىلمن عبده أم ردها يف وجهه▐ لها اهللا قبِ  َُْؤُِوَن َما ََِو�  ﴿َوالَّ
َِِّهْم َر�ِجُعونَ  ّ�ُهْم َِِ� َر

َ
َُُهْم وَِجلٌَة �  ]60 املؤمنون:[♂ ّوقُلُو

 حاالت الغلو تبدأ بـ: ومراحل

 التشدد والتنطع والتعصب. -

ء كحالة نفسية ئهموازدراثم التعايل عن الناس،  - ، واالستكبار عليهم بالعبادة والدين، سوا

 أو سلوكية.

 املسلمة، وشعور االغرتاب، ومعاداة اجلميع. مةثم حالة االنفصال عن األ -

املسلمة، كوهنا خمالفة ألهل الغلو.. وفيها استحالل الدماء، وهذه أفظع  ألمةثم حماربة ا -

 .وأشد احلاالت، وهي التي وقع فيها اخلوارج

وال يتجاوزها للمرحلة التالية وهي  ،وقد يقف اإلنسان عند املرحلة األوىل وهي "الغلو والتشدد"

 َرِيضَ  َمالٍِك  ْبنَ  وقد رغب قوم التشدد يف الدين فجاء يف احلديث الرشيف: َعْن َأ�ََس  ،"االستكبار"
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 ُ  النَّبِيِّ  ِعَباَدةِ  َعنْ  َيْسَأُ�ونَ  ☻ النَّبِيِّ  ِج َأْزَوا ُبُيوِت  إَِىل  َرْهطٍ  َثَالَثةُ  َجاءَ  َيُقوُل: َعنُْه، ا�َّ

وا َفَلامَّ ، ☻ ُمْ  ُأْخِربُ وَها، َكَأهنَّ : َتَقالُّ  َقدْ  ☻ النَّبِيِّ  ِمنَ  َنْحنُ  َوَأ�ْنَ  َفَقاُلوا

مَ  َما َلهُ  ُغِفَر  َر؟ َوَما َذْنبِهِ  ِمنْ  َتَقدَّ ا:  َأَحُدُهمْ  َقاَل  َتَأخَّ ْيَل  يلِّ ُأَص  َفِإينِّ ، َأ�َا َأمَّ  َأُصومُ  َأ�َا: آَخُر  َوَقاَل ، َأ�ًَدا اللَّ

ْهَر  ُج  َفَال  النَِّساءَ  َأْعَتِزُل  َأ�َا:  آَخُر  َوَقاَل ، ُأْفطُِر  َوَال  الدَّ ِ  َرُسوُل  َفَجاءَ ، َأ�ًَدا َأ�ََزوَّ  ☻ ا�َّ

ِ  َأَما، َوَكَذا َكَذا ُقْلُتمْ  الَِّذينَ  َأ�ُْتمُ : "َفَقاَل ، إَِلْيِهمْ  ِ  َألَْخَشاُكمْ  إِينِّ  َوا�َّ ، َوُأْفطِرُ  َأُصومُ  َلِكنِّي َلهُ  َوَأ�َْقاُكمْ  ِ�َّ

ُج ، َوَأْرُقدُ  َوُأَصيلِّ   ]4700[صحيح البخاري/ " ِمنِّي َفَليَْس  ُسنَّتِي َعنْ  َرِغَب  َفَمنْ ، النَِّساءَ  َوَأ�ََزوَّ

الشدة" "القسوة" و" كانوا يريدون -☻ الذين جاءوا للنبي  -الثالثة  وهؤالء

، ▐ هللا م، وصدق حبهمهللا صدق نيته وا ثبتيل أ�فسهم؛و"الرتهبن" و"الغلو" عىل 

زن والعبادة التي ليس في شدة وال قسوة عىل النفس وال ترهبن..  هافجاءهم اإلسالم بالرفق والتوا

فمن رمحة اهللا بعبده  ،▐ اهللا حيبها التي العبادة وهي ،☻وهي سنة النبي 

عبادة، فالنوم للمؤمن عبادة، والزواج صدقة، والصوم والفطر عبادة.. يف املؤمن جعل كل حياته 

ِِ  ﴿ُقْل : ُيعرب عنها القرآن الكريم بقوله تعاىل ،صورة كلية شاملة ِِ َوَ�َْياَي َوَمَما ِِ َوُُِم ِِّن َصَ�
ِ َرّبِ �قَْعالَِم�َ  ّ  ]162 األ�عام:[♂ َِ

النبي  ة.. وبمجرد العمل بوصيتفريط، وال "التوازن" ال غلو واملنهج اإلسالمي هو:

زن  ]172 [املعجم الكبري للطرباين/ "ُدوُروا َمَع اْلِكَتاِب َحْيُث َدار☻: " حيصل التوا

بيان ، ولعل من اللطيف يف هذا احلديث هو: حدثفال غلو سيقع، وال تفريط سي ؛املطلوب لإلنسان

 -وصلة اإلنسان يف احلركة، فإذا حتركت احلياة ن احلياة حركة مستمرة، والكتاب حمور ثابت.. هو بأ

ينظر إىل مؤرش الكتاب ويدور معه ويف اجتاهه، وعليه فاإلنسان ال يقعد عند  -وهي يف حركة دائبة 

حمطة من حمطات احلياة، فعينه وقلبه مع الكتاب أ�نام اجته فهو معه.. وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل: 

ٍَ �لمُ  ﴿اهِدَنــــا � َ ط اخلارج من الكتاب واملؤرش الصادر منه جتاه حركة  ]6 الفاحتة:[♂ مَتصِيمَ �لّ�ِ الرصا

يف كل حلظة.. وهلذا يكرر اإلنسان ▐ ! وهلذا حيتاج اإلنسان هداية اهللا الصحيحةاحلياة 

 هذا الدعاء سبعة عرش مرة يف اليوم غري صالة النافلة.
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"اخلوارج" وينحرص احلديث عنهم، ال سيام  عىل إنه من اخلطأ الكبري أن ُينسب الغلو وحده إىل

قد ولعل عنهم،  ☻وهناك بعض الشك يف كثرة األحاديث التي ُرفعت للنبي 

عون ألغراض سياسية، فاخلوارج كانوا يعرتضون عىل ظلم ملوك بني أمية، وبني اضَّ وضعها الو

وك، لكنهم واجهوا العباس.. وهو اعرتاض له وجاهة ويف حمله، وإنكار ملنكر عظيم وقع فيه املل

املنكر بمنكر أشد منه أو مثله.. فالثبات عنهم، واجلريمة التي ارتكبوها هي "استحالل دماء 

حمض ها، وهذا ال شك وقد رموا األمة بالرشك والردة وتلذذوا بتكفري هللا!املسلمني وأمواهلم" تدينًا 

 عن سبيل اهللا.. نحرافاال، والغلوو الباطل

، ووقع من غريهم من طوائف املسلمني، فهناك الغلو يف آل البيت، والغلو فالغلو وقع من اخلوارج

يف الصحابة، والغلو يف بني أمية، والغلو يف مسائل الفقه، والغلو يف احلديث يف ذات اهللا واجلدل 

التارخيي حوهلا، والغلو يف امللوك واالنتصار للظاملني، والغلو يف العلامء واألئمة والصاحلني... إلخ، 

9Fمن اخلطأ واالختزال حرص موضوع الغلو يف الدين يف طائفة اخلوارج، فهو حالة نفسية عامة.ف

)1(  

بال طغيان، واالعتدال بال  باالستقامةومن معه  ☻وجاء األمر اإل�ي للنبي 

ْ َُِِّه ََِما َ�ْعَملُوَن ََ ▬تفريط:  ْو� َِ َْ ِمآَْت َوَمن َِاَب َمَعَك َوَ  َ�
ُ
ٌْ فَاْسَتصِْم َكَما َ ِّ.  �َِِ ْ َوَ  َِْآَكُنو�

ونَ  ُُّم َ  ُِنَ�ُ ْوِ�َاَ 
َ
ِ ِمْن َ َّ لَُمو�ْ َ�َتَمّمُ�ُم �َّاُر َوَما قَُ�م ّمِن ُدوِن � ََ ََِن  َّ  ]113، 112 هود:[♂ �

 

***

                                                           
 ، السلوك النفيس للغالة).66" (ص الفئة الباغيةبحث: " –إن شئت  –راجع  )1(

http://ommaty1401.blogspot.com/2017/07/blog-post.html


 282                                                                                                              رابع وعشرون: اإلعراض عن املواجهة

  رابع وعشرون: اإلعراض عن املواجهة، والتويل عن محل الرسالة 

 قال تعاىل:

ََ وََجَعلَُ�م  نَْ قَاَل ُموَ�  ▬ َََِيا
َ
ََ �ِيُ�ْم َ قَِصوِْمهِ ََا قَوِْم �َُْكُآو� َِْعَمَة �لّلذهِ َعلَيُْ�ْم َِِْ َجَع

َن �قَْعالَِمَ�  ًد� ِمّ َُ
َ
م ّما لَْم َُْؤِت َ ُْ لُوً� َوََِا ِٰ َكَتَب �لّلذُه  ٢م  رَْض �لُْمَصّدَسَة �ّق

َ
لُو� �ْ� َُ ََا قَوِْم �ْد

ِ�َن قَُ�ْم َوَ   ِْ ا ََ ْدََارُِ�ْم َ�َتنَصلُِبو� 
َ
َ  َ ََ و�  قَالُو� ََا ُموَ�  ِِّن �ِيَها قَوًْما َجّبارِ�َن نَّا َقن  ٢َِْآَِد 

لُوَن  َِ ّٰ  َ�ْآُُجو� ِمنَْها فَِِن َ�ْآُُجو� ِمنَْها فََِِّا َد� َُ لََها  َُ ََِن َ�َافُونَ  ٢َّْد َّ �َْعَم  قَاَل رَُجَ�ِن ِمَن �
َ
�

 ُ ُّ َ �لّلذهِ َ�َتَو ََ ُوَن ۚ َو ِْ لُْتُموُِ فََُِِّ�ْم َ� ََ ََ� َد َاَب فَِِ
ْْ لُو� َعلَيِْهُم � َُ و� ِِن ُكنُتم �لّلذُه َعلَيِْهَما �ْد

ْؤِمنَِ�  ََت  ٢م 
َ
ًََد� ّما َد�ُمو� �ِيَهاۖ  فَاََْهْب َ

َ
لََها � َُ َ َك َ�َصاَِِ� َِِّا َهاُهَنا قَالُو� ََا ُموَ�  َِِّا قَن َّْد َوَر

ََْ�َ �قَْصوِْم �قَْفاِسصَِ�  ٢قَاِعُدوَن  ِ�ۖ  فَافُْآْق ََيَْنَنا َو
َ
ِٰ َوَ ْملُِك ِِّ  َ�ْف

َ
قَاَل  ٢قَاَل َرِبّ ِِِ�ّ َ  َ

رِْضۚ  فَ 
َ
ََعَِ� َسَنًة ۛ ََتِيُهوَن ِ� �ْ� ْر

َ
َ �قَْصوِْم �قَْفاِسصَِ� فَِِّ�َها ُ�َّآَمٌة َعلَيِْهْم ۛ َ ََ َس 

ْ
[سورة  ♂٢َ� َِأ

 ا�ائدة]

مع قومه.. ولقد خاض هذا النبي  ♠تستعرض هذه اآليات احللقة األخرية من قصة موسى 

معركة أشد وأصعب  -بعد االنتصار فيها بفضل اهللا  -الكريم معركة طويلة مع الفرعونية، ليجد 

ئيل، تلك األمراض التي حتدثت عنها اآليات مع آثار الفرعونية واالستبدادية يف  نفوس بني إرسا

 الطوال.

ئيل إىل دخول األرض املقدسة التي كتبها اهللا هلم، وُيذكرهم موسى  وهذه اآليات تدعو بني إرسا

لكون أمرهم وحريتهم، وفّضلهم بنعمة اهللا عليهم، فقد جعل فيهم أ�بياء، وجعلهم يم ♠

ونعم اهللا ال تعد وال حتىص، وليس نعمة أعظم من  -حينها  -املني هم ما مل يعط أحدًا من العاطوأع

أن يكون بينهم نبي من أويل العزم من الرسل؛ ُيبلغهم كلمة اهللا، ووحيه، وينقل خطاهم، ويضعهم 

عىل الطريق.. دون كبري جهد من تفكري وبحث منهم، فاألمر اإل�ي املبارش حارض بينهم، فجمع 
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فأصبحوا  -بعد الذلة والعذاب حتت سلطانه  -لة مع التحرر من فرعون اهللا هلم النبوة والرسا

 يملكون قرارهم واستقالهلم.. فأي نعمة أعظم من النبوة واحلرية.

ئيل ال تشعر هذه النعمة، وال تشعر غريها.. بل تتسافل وتت  -طاول وجتبن ولكن نفوس بني إرسا

تقي، وال تريد أن تكرب.. إنام َيكرب يف صدورها صورة التي ال تريد أن تر -املناكيد  كام هي عادة العبيد

 الذي انطبع يف نفوسهم بطول فرتة االستبداد. الفرعون!الفرعون، وأخالق 

ئيل  ونجاهتم من فرعون وجنده.. بعد أن  -بعد اخلروج من مرص  -والنبي الكريم يدعو بني إرسا

ئيل فيها أدنى جهد، بل ظنوا أهنم قد هلكوا  أهلكه اهللا هلم بمعجزة إ�ية خالصة، مل يكن لنبي إرسا

عندما اقرتبوا من البحر! ولكن اهللا العظيم الكريم، يعفو ويصفح، ويتناوهلم بالعفو تلو العفو، 

ولكنهم ظنوا أن ِحلم اهللا عليهم أ�ه خاصية وحماباة هلم،  يرجعون!واملغفرة تلو املعفرة.. علهم 

 وأحباؤه، فبدالً عن الشكر والعرفان كان الكفر أهنم أ�ناء اهللا -كام سبق البيان  -فزعموا 

 والطغيان..

النبي الكريم يدعوهم إىل دخول أرض جديدة.. ووطن جديد، ُمقدس، ُمطهر، ُمبارك.. كتبه اهللا و

 هلم، ويف هذا ترشيف عظيم، لو أهنم يشعرون.

 العزم عىل وحيذرهم نبيهم من االرتداد عن هذا الطريق، واهلرب من التكاليف، ويدعوهم إىل

امليض فيه.. فهو يعرف طبيعتهم املتشككة، واملتفككة.. ويف االرتداد عام كتبه اهللا هلم ال شك 

ن املبني.  اخلرسا

 : ؟! وهل بمواجهة هؤالء اجلبارين هلالج لجوهل هؤالء ُيعجزون اهللا  جبارين}فيها قومًا  {إنقالوا

 ألرض املقدسة.كيف؟! واهللا هو الذي يدعوهم، وقد كتب هلم ا هلكتهم؟!ستكون 

: عىل اهللا توكلنا ربنا افتح بيننا وبني القوم الظاملني.. النترصوا وكان خرياً هلم  ولو أهنم قالوا

وأقوم، وماذا يريدون أكثر من أن يكون بينهم نبي من أويل العزم من الرسل، وكتابة اهللا هلم هذه 
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كن تأ�ى النفوس املقهورة الذليلة إنه بمجرد ذلك هلو النرص املبني، والفوز العظيم.. ول األرض؟!

ضًا    وجحودًا!إال كفورا وإعرا

ال جمال لنبض اإليامن يف القلوب، وال مساحة للتفكري يف العقول.. قلوب قاسية صلدة، وعقول 

:  ضيقة!منغلقة  ولو  منها}لن ندخلها حتى خيرجوا  {إنابل قطعوا عىل أ�فسهم طريق اخلري، فقالوا

: إن فيها ق ، وأن ُيعيننا.. لَيرس اهللا هلم، أمرناومًا جبارين.. فادعوا اهللا لنا أن ييرس أهنم قالوا

وأكرمهم، ولكن العبيد ال تريد بذل اجلهد، فالنفوس مرتهلة عن كل يشء يدعوها إىل االستقامة، 

واتباع احلق.. وال نية ابتداء لقتال عدوهم، وجهاده، ويبدو أهنم كانوا ينتظرون معجزة خارقة حتقق 

 منهم!م النرص، وتفتح هلم األ�واب.. حتى يدخلوها دون كبري عناء أو جهد هل

.. ولعل نعمة اهللا هنا، ولكن ال ختلو مجاعتهم من خري، فتشري اآليات إىل رجلني، أ�عم اهللا عليهام

هي نعمة اإليامن احلق باهللا، ونعمة العقل وحسن النظر.. ولقد نالوا هذه النعمة ألهنم "خيافون" 

أس القوم جناب اهللا الكريم ال املخلوقني اجلبارين.. خيافون سخط اهللا وعذابه، ال ب خيافون

ادخلوا عىل قلب رجل  }ادخلوا عليهم الباب{ :قومهام إىل طريق النرص اجلبارين، ويدعو الرجالن

، وقلوبكم  واحد، باسم اهللا، وعىل وعد اهللا، ويف حسن ظن باهللا، ويف توكل عىل اهللا.. اقتحموا

دة هللا.. تطلب العفو واملغفرة، ال ُتبدل كالم اهللا، وال تطلب التكرب والتجرب والعلو يف األرض ساج

 .بإذن اهللا بغري احلق، ويف ذلك الغلبة والتمكني لكم يف األرض

وهنا تربز العبودية ا�ادية  أ�دًا}ندخلها  {لنولكن العبيد قطعت عىل نفسها اخلري متامًا فقالت: 

 يف نفوس العبيد.. للظواهر، وأ�رها

فالذي يؤثر فيهم هو الصورة ا�ادية احلارضة أمامهم، وكل غيب مهام كان أ�ره الواقعي ا�ادي.. 

فهو ضعيف التأ�ري يف قلوهبم، فإهنم يف حالة من اهللع واخلوف واجلبن من البرش، وال يشعرون قدرة 

وعندما تنتهي املعجزة، تزول آثارها اهللا، وقوة اهللا، ومشيئة اهللا.. ال يشعروهنا إال عندما تقع، 
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، فاهللا  �كون هؤالء اجلبابرة أشد من أهلك هلم فرعون.. أ هلالج لجرسيعًا، فيعودون كام كانوا

 ، وحترض صورة اهللع من اجلبابرة املخلوقني.تالبدهيياختتفي هذه  الفرعون؟

 {لنملرة األوىل: فريدون دعوة النبي الكريم، ودعوة الرجلني الصاحلني من قومهام.. فقالوا يف ا

هكذا بصورة قاطعة ال تقبل اجلدل أو  أ�دًا}ندخلها  {لنويف الثانية:  منها}ندخلها حتى خيرجوا 

ر الدعوة أو األمل يف   استجابة!العودة أو تكرا

واألرض، مالك كل  تالسامواوال يتوقف أمر العبيد عن هذا احلد.. بل يتطاولون عىل اهللا جبار 

 : ئيل  قاعدون}�ت وربك فقاتال إن ها هنا أ {اذهبيشء، فقالوا لينتهي هبذا القول مستقبل بني إرسا

 املعارص حينها، ولتكون هذه خامتة االستبداد وأمراضه: 

 رفض دعوة النبي الكريم واملصلحني معه. -

 رد فرصة متكني اهللا هلم يف األرض.  -

 وعىل النبي الكريم. ، هلالج لجالتطاول عىل اهللا  -

 عن اخلالق، ومراعاة جناب اجلبارين، دون اهللا العيل الكريم. اخلوف من املخلوقني عوضاً  -

كأ�ه ليس رهبم كذلك.. وكأن رهبم هذا  وربك}أ�ت  {اذهبهكذا كان املشهد األخري هلم: 

الصلة باهللا، مهام ادعوا اإليامن،  عوا وة به، وهذه هي احلقيقة، إهنم مقطعدوهم، وكأهنم عىل غري صل

قلوهبم، وأ�ى للقلوب القاسية أن تشعر؟! وتطاوهلم القبيح يوحي ال يشعرون نبض اإليامن يف 

كذلك بسوء الظن، وسوء املعتقد، وخبث الطوية أن موسى وربه لن يقدروا عىل القوم اجلبارين، 

عقول مطموسة ال تفقه شيئًا ثم تدعي النباهة وحسن  العبيد!فيا لفطنة وذكاء  املواجهة!فيهربون من 

باإلساءة والعصيان والتطاول يف:  لكم}كتب اهللا  {التيسان والترشيف يف: فردوا اإلح االختيار!

 وربك}!أ�ت  {اذهب
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ئيل.. يتوجه موسى  ويف هذه اللحظة الفارقة، التي ُتعلن انتهاء مستقبل هذا اجليل من بني إرسا

يبث شكواه ويلجأ إليه، ويقول: {ريب إين ال أملك  -وهو سبحانه أعلم بحاله  -إىل ربه  ♠

 نفيس وأخي، فافرق بيننا وبني القوم الفاسقني}.. لقد أدى النبي دوره، وبّلغ رسالته، وصرب عىل إال

قومه، وتناوهلم باحلسنى.. حتى بلغ األمر "مرحلته األخرية" فسأل موسى ربه أن ُيفرق بينه وبني 

 القوم الفاسقني..

، ال يبتغبالفسقولقد شهد موسى عىل قومه  ون صالحًا وال فالحًا بل .. فقد فسدوا وانحرفوا

 تكرباً وعنادًا..

ئم.. لقد كتب اهللا عليهم  ء وفاقا عىل ما اقرتفته أ�دهيم من جرا فيجئ العقاب اإل�ي هلم.. جزا

التيه يف األرض، هييمون عىل وجوههم ال يدرون أي طريق يسلكون، فتقطعت هبم السبل، بعد أن 

هم الكريم، فردوا وعد اهللا هلم بالنرص؛ لينتهي هذا قطعوا هم سبيل اهللا املبذول إليهم عىل يد نبي

من أخالق االستبداد،  –ولو قليًال  –اجليل الذي انطبع االستبداد فيه؛ ولتتطهر اجلينات الوراثية 

 ونفسيته، وأخالقه..

ُكتب عليهم التيه يف األرض أربعني سنة.. لقد انقطع الرجاء يف صالح وعالج هذه النفوس 

ة، لقد أكلت أمراض االستبداد كياهنم وقلوهبم وعقوهلم وأرواحهم، فكان إعالن الذليلة املقهور

ب األرض املقدسة، وهم يقولون:  ومثل هؤالء ال حيزن عليهم  وربك}أ�ت  {اذهبالوفاة عىل أ�وا

أحد، وال يبكيهم أحد، وال يتحرس عليهم أحد، فإهنم قوم فاسقون.. أصبحوا كمثل قوم فرعون، 

آن هبذا الوصف الشنيع "الفسق" وهو: االنحراف عن الطريق، وخراب النفوس الذي وصمهم القر

ئيل،  والعقول واألرواح، التي فسقت، وفسدت، وانحرفت.. ورضيت هبذا، فانتهى حال بني إرسا

إىل حال قوم فرعون، وإذا كان فرعون استخف بقومه ألهنم كانوا قومًا فاسقني.. فقد استخف 

ئيل ألهن م فسقوا عن أمر رهبم، وألن نفوسهم اخلربة أصبحت مرتعًا للشياطني، الشيطان ببني إرسا
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ية الشيطان، وبينهم نبي  ُتزين هلم الباطل، ومتكر هبم، وتوسوس هلم، فوقعوا بفساد قصدهم يف غوا

 الرمحن!

ولقد شهد عليهم نبيهم بـ "القوم الفاسقني"، وشهد اهللا عليهم كذلك أهنم "القوم الفاسقني" 

 وحال الفاسقني كام بّينه القرآن الكريم هو:  متتاليتني!ني يف آيتني فُذكرت مرت

 التكرب يف األرض بغري احلق. -

 هتا.تكذيب اآليات، واجلهل بحقيقتها ودالال -

 اإلعراض عن سبيل الرشد.  -

 اختيار سبيل الغي والضاللة..  -

ئيل، قال تعاىل:  َِ ▬وهكذا فعل بنو إرسا لَْو�
َ
�ْ� �ِ ُ ََ ِّ َوَ�َتََْنا 

ُُ يً� قِّ ِّ ٍَ ّموِْعَظًة َوَ�ْف ِمن ُ�ِّ َ�ْ
َمنَِهاۚ  ُْ

َ
ُاو� َِأ َُ

ْ
ُمْآ قَْوَمَك ََأ

ْ
ٍَ َفُخْاَها َُِصّوٍ� َوَ رِ�ُ�ْم َد�َر �قَْفاِسصَِ�  َ�ْ

ُ
َ  ١َسأ ِِ ْ�ُِف َ�ْن َََا

َ
َسأ

ِ �ْ�َِقّ نن َََآْو� ُ�ّ  ْْ َِ ِ رِْض َ
َ
وَن ِ� �ْ� ََِن َقَتَكّ�ُ َّ ِد َ  � ِْ ََ �لآ   ٍَََة ّ  َُْؤِمُنو� ََِها نن َََآْو� َسَِي

ِّ َقّتِخُاوُِ َسَِيً�ۚ  ََ
ََ �قْ ّ�ُهْم َكّاَُو� َِيََاِِنَ  َقّتِخُاوُِ َسَِيً� نن َََآْو� َسَِي

َ
ا َوَ�َُو� َ�نَْها َ� لَِك ََِ

 .[األعراف] ♂ ١َ�فِلِ�َ 

 وحال الفاسقني كذلك هو:

 نقض امليثاق.  -

 متزيق النسيج االجتامعي.  -

 الفساد يف األرض..  -

ئيل، قال تعاىل:  َ  َِهِ ِِّ  �قَْفاِسصَِ� ...  ▬وهكذا فعل بنو إرسا ِْ وَن َ�ْهَد  ٢َوَما َُ ُْ ََِن ََنُص َّ �
ََ َوُ�فْ  ن َُوَص

َ
َمَآ �لّلذُه َِهِ َ

َ
ُعوَن َما َ ََ رِْضۚ �لّلذهِ ِمن َ�ْعِد ِميَثاقِهِ َوَ�ْص

َ
وقَذ �َِك ُهُم  ِمُدوَن ِ� �ْ�

ُ
َ

وَن  ُ ِْ  [البقرة] ♂ ٢�ْ�َا



 288                                                                                                              رابع وعشرون: اإلعراض عن املواجهة

َْ ِِن ▬وحال الفاسقني كذلك هو: التويل عن اجلهاد يف سبيل اهللا، ومحل الرسالة، قال تعاىل:  قُ
 َ ََ ْمَو�ٌل �ْ�

َ
ُُِ�ْم َوَ َْ َِ َِْو�ُجُ�ْم وََع

َ
َو�َُُ�ْم َوَ َْ ْم ن ُْ �َْناُؤ

َ
ْم َو� ُْ ْوَن َ�َن َََاُؤ ََ ْ ََ ْ�ُتُموَها َوِ�َاَرًٌ 

  ّٰ َُ و�  ُّ َّ َ ََ ِ وَِجَهاٍد ِ� َسَِيلِهِ َ� َِ َن �لّلذهِ َورَُسو ّب َِِ�ُْ�م ِمّ َُ
َ
ُن َِآَْضْوَ�َها َ ِْ َ َكَماَدَها َوَمَما ِِ

ْ
 ََأ

ْمآِِِۗ 
َ
 [التوبة] ♂ ٢َو�لّلذُه َ  َقْهِدي �قَْصوَْم �قَْفاِسصَِ�  �لّلذُه َِأ

َْضْو� َ�نُْهْمۖ ▬وحال الفاسقني كذلك هو: خشية الناس أشد من خشية اهللا:  ََ  َ�ْلُِفوَن قَُ�ْم قِ
 [التوبة] ♂فَِِن َِآَْضْو� َ�نُْهْم َفِِّن �لّلذَه َ  ََآَْ�  َعِن �قَْصوِْم �قَْفاِسصِ�َ 

َْ قَاَل ُموَ�  قَِصوِْمهِ ن▬وحال الفاسقني كذلك هو: إيذاء الرسول، والزيغ عن اتباع طريق احلق: 
ِ�ّ رَُسوُل �لّلذهِ َِِ�ُْ�ْمۖ 

َ
ِِ َوقَد ّ�ْعلَُموَن � َُوََ َِ  ََا قَوِْم لَِم ُِْؤ ََُهْمۚ فَلَّما  َِ�َغ �لّلذُه قُلُو

َ
َو�لّلذُه َ   �ُغو� َ

 [الصف] ♂٥َقْهِدي �قَْصوَْم �قَْفاِسصَِ� 

ض عن ا لتوبة هللا، وعدم الشعور بعظم جرمهم، والصد عن وحال الفاسقني كذلك: هو اإلعرا

ِْفِْآ قَُ�ْم رَُسوُل �لّلذهِ لَّوْو� ▬سبيل اهللا، واالستكبار عن اتباع اهلدى:  ََ لَُهْم َ�َعالَْو� ََْمَت ََ� �ِي ن
وَن  ْمَتْكِ�ُ وَن َوُهم م  د  ُّ ْقَتُهْم ََ

َ
َُوَسُهْم َوَر� َِْفآَْت  ٥ُر ْسَت

َ
ٌَ َعلَيِْهْم َ ِْفِْآ لَُهْم َقن  َسَو� ْم لَْم سَْمَت

َ
لَُهْم َ

ِْفَِآ �لّلذُه لَُهْمۚ   [املنافقون] ♂ ٦ِِّن �لّلذَه َ  َقْهِدي �قَْصوَْم �قَْفاِسصَِ�  َق

ء، وتبديل القول، والرعونة يف االستجابة.. فيقول تعاىل عن  وحال الفاسقني كذلك: هو االستهزا

ئيل:  َاَب ُسّجًد� نَْ قُلَْنا �دْ ▬بني إرسا ْْ لُو� � َُ ئُْتْم رََغًد� َو�ْد ِِ يُْث  َُ لُو� َهذ ِاِِ �قَْصْآَ�َة فَُ�ُو� ِمنَْها  َُ

ْمۚ  ُْ اََا ََ ََ ِْفِْآ قَُ�ْم  ٌة ّ� َّ ُِ ِمََِ�  َوقُولُو�  ْْ ِ�ُد �لُْم ََ ِي  ٥وََس َّ � َ ْْ لَُمو� قَْوً  َ� ََ ََِن  َّ َ�َبّدَل �
َا َْ ََز
َ
ََ لَُهْم فَأ َن �لّمَماَِ ََِما َ�َُو� َقْفُمُصوَن  �ِي لَُمو� رِْجًز� ِمّ ََ ََِن  َّ � َ  [البقرة] ♂٥ََ

نَْ قُلَْنا ▬به، واستكرب بغري احلق هو إبليس اللعني: روأول الفاسقني.. الذي فسق عن أمر 
َ�َتّتِخُاوََُه لِلَْمَ�َِِكةِ �ْسُجُدو� ِ�َدَم فََمَجُدو� ِِّ  َِِْلِيَس َ�َن ِمَن ��ِْ 

َ
ِهِ َ َّ ْمآِ َر

َ
ّنِ َ�َفَمَق َ�ْن َ

ْوِ�َاَ ِمن ُدوِ� َوُهْم قَُ�ْم َعُدّو َِئَْس لِلّظالِِمَ� َََد ً 
َ
َُّرِّ�َتُه َ  ]50 الكهف:[ ♂َو
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ًء وفاقا  -ومن يفسق هذا الفسق، لن يستطيع اإليامن  ّصْت  ▬بام كسبت يداه:  -جزا َُ َكَالَِك 
 ِ َّ ّ�ُهْم َ  َُْؤِمُنونَ َ�َِمُت َر

َ
ََِن َفَمُصو�ْ � َّ � َ ََ  ]33 يونس:[ ♂ َك 

ء ِ�يُدو� �ِيَها  ▬ه يف اآلخرة: ووجزا
ُ
ن َ�ْآُُجو� ِمنَْها َ

َ
َر�ُدو� َ

َ
َو�ُهُم �َّاُر ُ�َّما َ

ْ
ََِن فََمُصو� َ�َمأ َّ ّما �

َ
َوَ

 ِ ِي ُكنُتم َ
َّ َُوقُو� َعَا�َب �َّارِ � ََ لَُهْم  َُونَ َو�ِي  ]20 السجدة:[♂  هِ َُِ�ّاِ

ئيل كل دالئل الفسق.. فكان ال بد من انتهاء هذا اجليل، واخلروج إىل   وهكذا فعل بنو إرسا

ء؛ لينشأ جيل جديد، جيل ال يعرف أمراض القهر والذل واملهانة واالستعباد والطغيان..  الصحرا

ء الواسع، البعيد عن "نظم االستبداد" ت؛ و ،يعيش يف جو الصحرا يستمر التيه طوال هذه السنوا

ء يف نفوس اجليل اجلديد احلرية  لتنقطع الصلة باجليل القديم املريض؛ وليطبع جو الصحرا

وسعة التأمل، والعزة، وسعة الصدور، والصرب، والقوة، والشجاعة،  ،والزهد والرىض ،واالنطالقة

للجيل السابق هلم، وليكون "التيه"  والبسالة، واإلقدام، وصدق اإليامن؛ لتكون تنشأة خمالفة متاماً 

رمحة من اهللا الرمحن الرحيم لألجيال التالية؛ لتخوض هي املعركة، وتدخل األرض املقدسة، وتبدأ 

رحلة جديدة من البالء واالبتالء، وليمحص اهللا املؤمنني، ويمحق الكافرين، ومل يكتب اهللا عليهم 

عندما خيرج اجليل احلر املُعاىف من الذل  .."عذاب "االستئصال" أل�ه سيخرج منهم من "جياهد

 واملهانة.

ختشى الناس، وتتوىل عن اجلهاد، وعن حتمل تكاليف التمكني، واالستخالف  التيوهذه النفوس 

يف األرض بمنهج اهللا.. ال يمكنها أن ختلف األ�بياء، وال أن حتمل الرسالة، وال أن تكون النامذج 

عن سبيل اهللا..  -بفسوقها  -بل هي تصد  حياة!لرسالة إىل واقع الربانية الصحيحة التي ترتجم ا

ال  -وحتسب حساباهتا بصورة مادية ضيقة: كم ستكسب من ا�ال؟ وكم ستخرس؟ وسيكون العبيد 

 فكان هلم "التيه" يف األرض. أحرص الناس عىل حياة ! -شك 

 

*** 
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 اخلوف؟ولكن.. �اذا خيشى العبيد املواجهة، ويتمّلكهم 

اعة واخلوف، واملواجهة واالرتداد.. كلها يف األصل أحوال نفسية داخلية، تعرب عن حقيقة الشج

املُسّلامت العقلية املستقرة يف اإلنسان، ويف حالة التعرض للقهر والذل املستمر، ودون استعداد 

القطيع ملواجهة هذا القهر واالستبداد، ودفع الظلم.. ويف نفس الوقت انتظار معجزة إ�ية، ُتنقذ "

البرشي" بطريقة سحرية غامضة األسباب، أو بصورة خيالية حاملة يأيت فيها: "القائد املُلهم" أو 

"املهدي املنتظر" أو "البطل اخلارق" وعندما ال حيدث هذا، حتدث حالة من خيبة الرجاء، واالرتداد 

اء األسامء والشعارات النفيس الداخيل، وسوء الظن باهللا، وانخفاض الشعور اإليامين احلقيقي، وبق

 فقط!

ويتكون عوضًا عن اإليامن باهللا.. اإليامن بـ "القوة الظاهرة" والتعلق باملظاهر ا�ادية، فيكون 

، وبعد عدم وقوع ▐اخلوف من الناس أشد من اخلوف من اهللا.. بعد وقوع سوء الظن به 

، فتكون اخلشية منهم، والرجاء فيتحول رصيد اإليامن إىل "اجلبابرة" وإىل قوهتم ؛املعجزة املنتظرة

 والفراعنة!فتتكون يف نفوس العبيد حالة من "الربوبية الداخلية" جتاه اجلبابرة  ؛عندهم

وهو بالفعل َيطول ألن العبيد تنتظر معجزة لن تأيت لتنقذهم مما  -وبطول القهر، وبطول االستبداد 

حقيقة يقينية.. جتعلهم عىل يقني من عدم تتحول "الربوبية للفراعنة" يف نفوس العبيد إىل  -هم فيه 

املواجهة، فليس هناك مساحة لـ "الرتدد" يف اختاذ املوقف، أو مراجعة االختيار، أو االستجابة 

 اهللا!لداعية.. ولو كان هو رسول 

وبذلك يتمّلكهم اخلوف الشديد.. رغم أن أعدادهم قد تكون باملاليني، وُيمثلون قوة يف حد 

بية النفسية جتاه الفراعنة، جتعلهم يف حالة من "الوجل واخلشية واخلوف التعبدي لكن الربو ذاهتا!

يتحول اخلوف إىل "تبتل وحب" للجبابرة  -يف احلاالت الشديدة  -التلقائي" جتاه الفراعنة.. بل 

رة" العبودية، و"ذل" القهر عن   النفوس!والفراعنة، يف حماولة لرفع "مرا
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ألهنم ليسوا أرسى اخلارج فحسب، بل أرسى  حريتهم!ون من أجل وعبيد هبذا احلال، ال يقاتل

للداخل.. فأرواحهم ترسف يف األغالل، وعقوهلم مكبلة بالقيود، وقلوهبم غلف عن الفهم، بل إهنا 

 وطمعًا!، خوفًا من يريد حتريرها تقاتل مع اجلبابرة

العبيد يتوجهون بـ  وعىل جانب آخر، فرغم هذه احلالة من الذلة والقهر واالستعباد.. فإن

ر املؤمنني، املتحررين من عبودية الفراعنة  والذين حيطمون هذه  واجلبابرة!"السخرية" من األحرا

فمدى  تصورهم!األوثان املزعومة، فريى العبيد يف هذا الفعل جنون، ومهلكة عظيمة.. هكذا 

 ون!الفرععقوهلم ال يتجاوز سياط اجلالد، وسقف أرواحهم ال يتجاوز سقف قرص 

ويف النهاية وعبيد هبذه الصورة ال تستطيع محل أي رسالة فضًال عن أن تكون رسالة من عند اهللا.. 

 يكون مصريهم االستبدال.

*** 

 ويف األمة املسلمة:

أروع األمثلة يف صدق اإليامن، واتباع  - ☻الذي رباه النبي  -َقّدم اجليل األول 

إن هاهنا {مل يقل جيل الصحابة:  -يف غزوة بدر  -ىل الرسول.. فعندما حانت حلظات املواجهة األو

: " }قاعدون ئِيَل وإنام قالوا ا ِ، َال َنُقوُل َكَام َقاَلْت َبنُو إِْرسَ ِ َيا َرُسوَل ا�َّ َأ�َْت  ِملُوَسى: {اْذَهْب َوا�َّ

ا َهُ�َ  َك َفَقاتِال إِنَّ َوَعْن َيَساِرَك َوِمْن َبْنيِ َيَدْيَك، َوِمْن ، َوَلِكْن ُنَقاتُِل َعْن َيِمينَِك، َقاِعُدوَن}َوَربُّ

 ]3690[مسند أمحد / " َخْلِفَك 

و�ا وقع االستبداد يف هذه األمة، وصار احلكم ملكًا ظا�ًا وجبابرة.. وسلكت األمة ما سلكته 

ئيل، فسنن اهللا لن تتخلف، ولن حتايب أحدًا.هيود  .. َحّل هبا نفس ما وقع لنبي إرسا

عن املواجهة، وعن دفع الظلم والطغيان.. وكلام قامت فئة تدفع،  -يف جمموعها  -أعرضت األمة 

أن الطواغيت والفراعنة يتخذون  -وهي تريد حترير األمة  -وترى  امليدان!وجدت نفسها وحيدة يف 

 األحرار!ليقاتلوا  -من جند وعسكر  -من األمة نفسها مطية 
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وخيرج غريها فال ينقطع منادي اإليامن وحترير  -يه البعيد وتغرق األمة يف الت -وتفنى الفئة املؤمنة 

 اإلنسان.

 لكن حالة "الفسوق" احلاصلة يف األمة، حتول دون السامع، فضًال عن االستجابة.

 ومن حاالت الفسوق:

 التكرب يف األرض بغري احلق. -

 هتا.تكذيب اآليات، واجلهل بحقيقتها ودالال -

 اإلعراض عن سبيل الرشد. -

 ل الغي والضاللة.اختيار سبي -

 نقض امليثاق. -

 متزيق النسيج االجتامعي. -

 الفساد يف األرض. -

 التويل عن اجلهاد يف سبيل اهللا، ومحل الرسالة. -

ء، وتبديل القول. -  االستهزا

 الرعونة يف االستجابة. -

وغرقت األمة يف التيه البعيد، وطالت فرتة التيه.. ونسأل اهللا العيل القدير أن خيرج اجليل اجلديد 

مقطوع الصلة بأمراض االستبداد، وبعقلية االستبداد، ولقد وقفت األمة عىل األرض املقدسة.. 

وهي بيت املقدس، وعددها يتجاوز املليار والنصف مليار، ال جتد حيلة وال تستطيع سبيًال أمام 

ئيل:  أ�ت  {اذهببضع ماليني من هيود، وتقول للمؤمنني بلسان احلال واملقال مثلام قال بنو إرسا

  !قاعدون}ها هنا  اوربك فقاتال إن
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ووقفت نفس املوقف أمام أعوان هيود وإخواهنم من الطغاة واجلبابرة والفراعنة والطواغيت.. 

ويف الوقت ذاته تتطاول وهتزأ بالفئة املؤمنة  اهللا!تتجىل اخلشية منهم يف قلوب األمة أشد من خشية 

 املجاهدة!

 ومن مظاهر التيه:

ها املذاهب الوضعية الغربية.. وأضاعت كتاهبا الذي فيه ذكرها، فانحرس ذكرها نجد األمة تتخطف

ولو اتبعت كتاب  واحلروب!بني العاملني، � إال يف نسبة قضايا الفساد، واالنحطاط، والتخلف، 

َْ : ﴿رهبا لصدق وعد اهللا هلا برفع ذكرها، ومكانتها، وريادهتا بني العاملني كام قال تعاىل
َ
َا قََصْد � َْ َز

ْمۖ  ُْ فََ�  َِِ�ُْ�ْم كَِتاًَا �ِيهِ َِْكُآ
َ
 ])10( [األ�بياء ﴾َ�ْعصِلُونَ  َ

بًا.. حتسب أهنا عىل  فاختلت رؤيتها للحياة، وضاع منها سبيل  يشء!ومتزقت األمة شيعًا وأحزا

 الغي!الرشد، وسلك الكثري من أ�نائها سبل 

فراعنة واجلبابرة، وهم يتالعبون بآ�ات اهللا، وغرقت األمة يف التيه عندما ذلت أعناقها لكهنة ال

 ويتبعون املتشابه منه، وحيرفون الِكلم عن مواضعه.

وغرقت األمة يف التيه وهي ُتسّلم مستقبلها وثرواهتا وأ�ناءها للجبابرة؛ ليبيعوا األمة كلها يف سوق 

 من أجل احلفاظ عىل عروشهم. ،النخاسة الدولية

تالعب هبا جمموعة من املنتفعني واملنافقني واملنحرفني باسم  وغرقت األمة يف التيه، عندما

"الدين" وباسم "احلرية" ورحوا خيلطوا خلطًا مضطربًا شنيعًا بني املنهج والتصور اإلسالمي، 

لم يرض موا لألمة "توليفة" حتاول "اسرتضاء" اجلميع، فواملنهج والتصور العلامين اجلاهيل، ليقدّ 

ها وأرواحها وشباهبا وثرواهتا الكثري والكثري يف سبيل الغي هذا، ومل مائأحد، وأ�فقت األمة من د

 تزداد إال غرقًا يف التيه البعيد.

وغرقت األمة يف التيه، وهي عاجزة عن التعامل الصحيح مع كتاب رهبا، وسنة نبيها 

، وصارت تتخبط يف أقوال الرجال، وتغرق يف الركام الكثري الذي حيارص ☻
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ل الكتاب إىل جمرد تراتيل ومتائم ال مدلول حقيقي هلا يف القلوب والعقول واألرواح، الكتاب؛ فيتحو

 فصارت تردد ما ال تفهم، وال تعلم.. فأضاعت حبل النجاة، فغرقت يف التيه.

وغرقت األمة يف التيه، وهي تبحث عن سبيل اخلروج مما هي فيه.. بينام هي تعمل من خالل خطة 

ف العدو، وبثقافة وفكر العدو، وباخرتاق العدو.. ثم يف النهاية تيه العدو، وبإذن العدو، وبإ رشا

 جديد.

وغرقت األمة يف التيه، وهي تقدم أ�ناءها ليتعلموا حتت أعني املحتل، وتنفق األمة ثرواهتا من أجل 

أن يكون أ�ناءها من روضة األطفال حتى أعىل املستويات اجلامعية تكوينهم العقيل والنفيس 

فال خترج هذه الثمرة إال نكدا، حتى العقول  !العلامنيةيسري عىل خطى احلضارة الغربية والروحي 

املبدعة يف املجاالت التطبيقية العملية، مل تنتفع منها األمة بيشء، بل تذهب إىل الغرب.. لتكون له 

 جديدة!عضدًا ودماء 

رغم  -ذائها، فأصبحت وغرقت األمة يف التيه، وهي عاجزة عن حماوالت االستقالل، حتى يف غ

فأصحبت أسرية حتى  يشء!تستورد كل يشء، وتستهلك كل  -غناها، وموقعها اجلغرايف، وثرواهتا 

 يف أ�سط األشياء.. هذا فضًال عن استقالهلا يف غري الغذاء من تصنيع وتقنية وفكر وحضارة... إلخ.

ل مؤسساته الدولية وغرقت األمة يف التيه، وهي تذهب تتسول حقوقها من عدوها، ومن خال

والعطف عىل حاهلا، وتبث  الرىض!نصفها، وتنتظر منه نظرة املتحكمة يف البرش، وحتسب أ�ه سيُ 

الشكوى بني يديه.. بينام هو اجلاين املجرم، وتنتظر األمة وتنتظر.. وتؤمن حتى درجة اإلحسان 

 أن عدوها سوف يأيت هلا بحقوقها، فال يكون إال التيه. واليقني!

 -رمحة من اهللا وفضًال  -األمة يف التيه، وهي ترد الفرص واملنح الربانية التي تأ�يها وغرقت 

لتخرج من عذاباهتا، ولتعود من جديد،  -يف كل جيل  -للعودة من جديد، وتأ�يها حلظات فارقة 

ء، وتطاول؛ فتعود لـ "التيه" من جديد.  فتتعامل بكل رعونة، وسفه، وسخرية، واستهزا
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يف التيه، عندما تكرر أخطاء أسالفها بصورة تامة دقيقة، وتسري يف نفس ما سار فيه وغرقت األمة 

األسالف، فال ترى املنح الربانية، وال تدرك الفرص السانحة، وال اللحظات الفارقة.. وال تريد أن 

ر األخطاء، وأخذ األمور بحمية وعصبية جاهلية،  تتعلم، وال أن تصرب عىل التعلم، بل تريد تكرا

 التيه!بقفز فوق سنن اهللا؛ فتتكرر نفس النتيجة.. و

التي أخرجها اهللا للناس؛ لتحمل رسالته، وتقيم رشعه،  -وبطبيعة هذا التيه.. لن تكون هذه األمة 

 "!قادرة عىل محل الرسالة، فحاهلا ليس حال "األمة الرسالية"، بل "أمة التيه -وحتقق حقه وعدله 

نتخبط يف طريق إخراج "اجليل اجلديد" من رحم "أمة التيه"  ازلنوما، وقد طال التيه.. وازداد بعداً  

 -بإذن اهللا  -ومازالت املحاوالت مستمرة، ومازال األمل قائًام، ووعد اهللا حقًا.. واجليل قادم 

وعىل قدر اجلهد، وعىل قدر اختاذ طريق العالج الصحيح، وعىل مستوى النجاح يف عالج االستبداد 

بزوغ الفجر اجلديد، واجليل اجلديد الذي حيمل مشعل الرسالة، ويميض يف  وأمراضه.. سيكون

نه. ط اهللا املستقيم.. جهادًا يف سبيله، وابتغاء رضوا  طريق الرسل، عىل رصا

 

***
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  ع للكذب وتصديقهخامس وعشرون: التَسم 

 قال تعاىل:

ِتۚ ▬ ْْ الُوَن لِلم  ّْ
َ
 [ا�ائدة] ♂٤ ...َسّماُعوَن لِلَْكِاِب َ

إنام هو: اإلنصات للكذبة، وتصديقهم، وترويج مقوالهتم،  الكذب.الَتسّمع للكذب ليس هو 

والتشجيع  له!عون" يوحي باالجتامع عىل سامع الكذب والطرب والتلذذ بسامع كذهبم.. فلفظ "سّام 

ق عليه.. وهي حالة "حب الكاذبني" ألهنم ُيعِربون عن مكنون صدور املستمعني من "النفا

 والكذب الداخيل".

وبالطبع من يتسّمع للكذب هبذه الطريقة، سيكون موقفه من سامع الصدق هو التكذيب له، 

فيكون حاهلم: سامعون للكذب، ُمعرضون عن الصدق، غري منتبهني له، وال عابئني به، وال راغبني 

 فيه، وال باحثني عنه.

، ويدافعون عنهم، الدجالونلون عىل الكذبة ومعناه أ�ضًا: إذا ُوجد املصلحون بينهم، فإهنم ُيقبِ 

ويؤمنون هبم، بل ويتعصبون هلم! بينام إذا تكلم املصلحون بالصدق أعرضوا عنهم، وحاربوهم، 

 بالكذب!واهتموهم 

عليهم  اهللا يكتبوهي حالة انقالب موازين، وتفسخ أخالق، وخبث طوية، وفساد فطرة.. و

 وال يرجعون عنها. ،االضاللة هبذه الذنوب التي ال يتبون منه

و"االستامع" قضية كربى من قضايا اإليامن.. فإن أجهزة االستقبال الفطرية والنفسية داخل 

اإلنسان، عندما تكون مهيئة لسامع احلق، ومستعدة لالستجابة له، وباحثة عن الصدق واخلري، فإن 

احلق.. فإذا وفقها اهللا أجهزة االستامع، وأجهزة االستقبال تكون يف حالة متحفزة وجاهزة هلذا 

فإهنا تتلقى سامع احلق بشوق،  -يوفق كل من يبحث عنه بصدق  ▐وهو  -لسامع احلق 

وهلفة، وحب، ووجل، كأهنا ملكت الدنيا.. فإن سامع اإليامن، وسكونه داخل أجهزة االستقبال 
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لسكينة والغنى النفسية يكون بمثابة "التكامل النفيس الروحي" الذي يشعر معه اإلنسان بالرىض وا

ها  والبشاشة والرمحة.. ومن هنا ينبت اإليامن، وترتعرع شجرته الطيبة، وثامره اجلميلة التي ترا

 األعني، وتلمسها األ�دي، وتلحظ آثارها العقول.

وعندما تكون أجهزة االستقبال الفطرية والنفسية يف اإلنسان.. عطبة أو ُمعطلة أو خربة، ال تبحث 

لالستجابة له، ولو ُفتحت هلا أ�واب السامء، إنام هي متقوقعة داخل ذاهتا  عن حق، وغري مستعدة

املظلمة، ال ُحيركها إال "عبودية الذات"، فإن أجهزة االستامع واالستقبال، تكون يف حالة "نافرة" عن 

سامع احلق، إنام متحفزة لسامع "الكذب" واالستجابة له، ورسعة تصديقه، والتعصب له، ورسعة 

واملفاصلة واملقاتلة عىل هذا الكذب.. فتكون النفس داخليًا يف حالة من التناقض  به!! اإليامن

 -وإن كان بني آالف األحباب  -والتناقص واخليانة والكذب.. فيشعر اإلنسان داخليًا بالوحشة 

ومن هنا ينبت  -حتى عىل نفسه  -ويشعر بالقسوة والغلظة  -وإن ملك الدنيا  -ويشعر بالسخط 

 نكدا!يف األرض البوار، وال ُخيرج إال  اخلبيثة، وترتعرع شجرته الكفر

 والقرآن العظيم ُيلخص هذه احلالة كلها يف كلمتني: {سّامعون للكذب}.

ل الناس  ومع التسمع هلذا الكذب.. يكون أكل السحت.. وأخذ الرشوة، والربا، وأكل أموا

ا�ال احلرام املقطوع  -ة، ويكون "السحت" بالباطل، فيكون الكذب هو البناء الداخيل للنفس اخلبيث

 هو بناء اجلسد اخلبيث. -الربكة 

وهكذا فعل هيود.. تسمعوا للكذب، وروجوا له، وأكلوا السحت.. واشرتوا بآ�ات اهللا ثمنًا 

ضعه، وجعلوا من دين اهللا سلعة، ومن اإليامن جتارة للدنيا، فضلوا قليًال! وحّرفوا الكلِ  م عن موا

 يل اهللا كثرياً.وأضلوا عن سب

 

*** 
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 للكذب؟ولكن.. �اذا تَتسّمع النفس وتستجيب 

إن النفس الطيبة ال تستجيب للكذب وال تصدقه، حتى ولو مل متلك "الدليل ا�ادي القاطع" عىل 

الكذب، لكن شعورها الداخيل ينفر بطبيعته من الكذب، وتستشعر أجهزة النفس الداخلية 

دارا ب، وتنفر منه، وتشعر باحلذر والقلق واحليطة جتاهه، وهذه من اخلاصة هبا.. الكذ توالرا

 عالمات اإليامن التي يشعرها املؤمن.

فإهنا جتد يف الكذب مادة حياة، وتسلية، وترد الدليل ا�ادي القاطع عىل  :وأما النفس اخلبيثة

لية تم برجمتها الكذب، فينقلب عندها احلق باطًال، والباطل حقًا، فنجد أن أجهزة االستقبال الداخ

 فقط عىل استقبال "الكذب" والتفاعل معه، والفرح به.

وعندما تصاب النفس بـ "أمراض االستبداد" و"الذل والقهر واخلوف املستمر من البرش" فإهنا 

ومع طول  ويصبح هو خصلة "احلكامء العقالء" يف ظنهم!تأ�ف الكذب، والتملق، واملراوغة.. 

 الصدق!ح لدى النفس "القابلية" لتصديق الكذب، وتكذيب ممارسة الكذب واخلداع.. يصب

وما  ذاته!وإن أعظم كذب هو الكذب عىل النفس.. وخداعها، وتضليلها عن طريق اإلنسان 

األمر  -والصدق مع النفس حيتاج إىل "مواجهة وشجاعة"  !بنفسهأعجب أن َيضل اإلنسان نفسه 

حة".. وإ –الذي ينفر منه العبيد  ن الصدق مع النفس هو بداية طريق نجاة، فطا�ا و"اعرتاف ورصا

 معها، وتربأة ساحتها، فمتى تستجيب النفس للحق؟! ومتى تتغري؟! واملراوغةظل اخلداع النفيس، 

 : عليه نفسه، مع الصدق اإلنسان يستطيع وحتى 

 طاقته، يفجر مشاعره، يستكشف حاجاته، ُيدرك نفسه، يعرف.. سيصدقها التي تلك يعرف أن

وال تستجيب لدواعي الرش فيها،  يظلمها، أال الغليظ امليثاق نفسه مع ويأخذ احلب، عقد معها ديعق

 يعانقها ورجع.. وأ�اب تاب.. فعل وإن وال يفتح قلبه للشيطان، وال ُيعرض عن داعي الرمحن،

 . جديد من وحيبها ويأ�فها
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 فكرية، قيود بال هي، كام نفسه إىل ينظر أن عليه والتوافق، االنسجام هذا إىل اإلنسان يصل وحتى

 أوقات ويف السمو، حلظات يف.. هي كام إليها َيتَّعرف.. أحد مع ظاملة مقارنة وال جامدة، تقاليد وال

طن إىل وَيّتعرف واخللل، الضعف مواطن ويستكشف. الغفلة  من يمتلك ثم.. والقوة اجلامل موا

 كيف فيعرف.. قوة من متلكه ما اً وأ�ض ضعف، من فيها بام لالعرتاف يكفي ما والشجاعة احلرية

 .فيها القوة مواطن يستثمر وكيف واخللل، الضعف يعالج

 أن بعد" نصدقها" أن نطلب وعندها.. هبا احلقيقي واإلحساس املطلوب، �فآالت حيدث.. عندها

 يف انضعه وال عنها، اً بعيد هنرب وال منها، نتوارى ال.. ومكنوناهتا حاجاهتا من نخجل ال عرفناها،

فنلبي دواعي اخلري فيها وننميها، ونكبح جوامح الرش فيها  !ثوهبا غري اً ثوب نلبسها وال مزيف، قالب

 ونمنعها.

 أل�ه.. هي عليها يكذب أن له ليس الدنيا، كل عىل يكذب أن - ما حلظة يف - اإلنسان اضطر ولو

، وتريد أن احلياة يف فاعلية ذات تكون أن تريد نفس يف الكذب مادة لوجود مساحة هناك ليس

ط اهللا املستقيم  .تستقيم عىل رصا

 واحرتامهم، اآلخرين، نظرة عىل قدممُ  أمامنا، وصورهتا.. وتقديرها النفس، احرتام كان لذا،

 .النفس مع الصدق عالمات من وهذه.. وتقديرهم

 ليتهافاع تبدأ.. التقدير وذاك احلب هذا منا وترى.. النفس مع املحبة هذه إىل نصل وعندما

؛ هي وجودها شعرت أن بعد.. الوجود هذا يف ذاهتا إثبات عن وتبحث الظهور، يف وقوهتا وحركاهتا

 .فتكون اخلالفة الصحيحة، واحلرية احلقيقية

 

*** 
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 ويف األمة املسلمة:

َسَيْأِيت َعَىل النَّاِس َسنََواٌت "وأخرب عنه:  ☻اهللا وقع هلا ما حذر منه رسول 

اَعاُت، ُيَصدَّ  ُن فِيَها اْألَِمنيُ َخدَّ اِدُق، َوُيْؤَمتَُن فِيَها اْخلَائُِن، َوُخيَوَّ ُب فِيَها الصَّ [سنن " ُق فِيَها اْلَكاذُِب، َوُيَكذَّ

 ]4036/ ابن ماجة

 به! ونله، ويتلذذ ونللكذب، وُيروج ونيتسّمع -إال من رحم ريب  -وصار قطاع كبري من األمة 

ُحيارب املصلحون، وُيلفق هلم التهم الباطلة؛ حتى ُيعرض ويتعصبون له. وعىل اجلانب اآلخر، 

 الناس عن سامعهم.. فصارت الكلمة ألهل الدجل والكذب، ال ألهل اإليامن والصدق.

يف عرص  -ويف عرصنا هذا أصبح الكذب "صناعة عاملية" بل "حرب كونية" عاملية عابرة للقارات 

جامعات وكليات؛ لُتعلم كيفية "صناعة  بل وصارت له -االتصاالت والفضائيات واإلنرتنت 

الكذب" و"اغتصاب العقول" و"تدمري احلقائق" و"التالعب بالوقائع واألحداث" حتى صارت 

سة وكلفة من احلروب العسكرية   املبارشة!"احلرب اإلعالمية" أشد وحشية ورشا

ل اإلنساين" .. وأصحب "العقالعسكريةوصار تأ�ريها عىل الشعوب أشد فتكًا من أقوى اآلالت 

والصانعون له  -عون للكذب السّام  -عامليًا هيود  اً لشاشة التلفاز التي يتحكم يف أغلبهاعمومًا أسري

 واملروجون له.

من املعلومات الصادقة  -ال يتوقف حلظة  -وأصبح اإلنسان كذلك غارقًا يف فيضان هائل عنيف 

صادق وأصل كاذب... إلخ، وال  والكاذبة، والتي هلا أصل صادق، ووجه كاذب، أو هلا وجه

ل عقل اإلنسان هذه الكمية اهلائلة من املعلومات.. فبالتايل يتوقف عن "االستيعاب" ومن ثم يتحمّ 

فيتجه إىل "الراحة واملتعة" يف فيضان آخر من األفالم واملسلسالت والربامج وهو فيضان  ؛"العمل"

تعقيدًا واحرتافية ودقة، وأعمق تأ�رياً..  ال يتوقف.. وهو يروج للدجل والكذب ولكن بصورة أكثر

إذ اإلنسان يف هذه احلالة ال يتلق معلومات جامدة يف قالب إخباري أو تعليمي.. إنام يتلقى التوجيه 

والتأ�ري ومادة الكذب، من خالل املتعة والكوميديا واحلبكة الدرامية، وقصة احلب، ومن خالل 
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ورقة وعذوبة رفيقته؛ فيكون الكذب وصناعة أدواته  وسامة وشهامة ونبل بطل املسلسل، ومجال

أحد أهم وسائل إضالل البرشية عن سبيل اهللا، وأحد أهم الوسائل يف قلب احلقائق، وحتويل 

 الصاحلني!!الِصّديق القديس إىل وغد خمادع، وحتويل الشيطان الدجال إىل أحد أولياء اهللا 

، ثم هلالج لجضليل، وخداع البرشية.. إال اهللا وال عاصم يف هذا العامل من صناعة الكذب، والت

صدق النفس، وطهارة ساحتها الداخلية، وجهوزيتها النفسية لسامع احلق واالستجابة له، 

ف اخلري والبحث عنه.. كام قال تعاىل:  �ً ّ�ْسَمَعُهمْ ▬والسترشا ْْ ََ َ  �ِيِهْم   ]23 األ�فال:[♂ َولَْو َعلَِم �

خلري" عن قصد وطلب وإرادة ورغبة يف البحث عن الصدق، وسبيل فام عىل اإلنسان إال "إرادة ا

ط املستقيم، وحينها سُيسمع اهللا اإلنسان، ولو كانت الدنيا كلها تعيش عىل الكذب  اخلري، والرصا

وتتنفسه.. هذا وعد اهللا.. أن ُيسمع القلوب التي فيها اخلري، والسامع هنا ليس هو جمرد "إنصات 

لداخيل مع "احلقيقة احلارة اردة" إنام هو "االستجابة" وتفاعل النفس ااألذن" وتلقي "معلومة ب

 " التي تنزل بردًا وسكينة ولذة عىل النفس الظامئة للحق، املتعطشة للخري.اهقاملتل

وأما النفس اخلبيثة التي ال تريد احلق والصدق وال تبحث عنه، وليس هلا من اخلري نصيب.. فلو 

ت بجانبها.. بل لو ُفتحت هلا أ�واب السامء ما واملواعظ ألعرضت، ونأالف احلقائق سمعت باألذن آ

 صّدقت شيئًا، والوصف القرآين ملثل هذه احلالة جاء يف آيات كثرية:

ْعآُِضونَ ▬ ْسَمَعُهْم َ�ََوّقو�ْ ّوُهم م 
َ
 ]23 األ�فال:[♂ َولَْو َ

َِ َ�َظل و▬ َنا َعلَيِْهم ََاَاً ّمَِن �لّمَما ْْ ْ �ِيهِ َقْعآُُجونَ َولَْو َ�َت َْ َ�ُْن  .� اُرََا ََ َّ َْ
َ
ْ ِِّ�َما ُسّكَِآْت � قََصالُو�

وُرونَ  ُْ  ]15 ،14[احلجر : ♂قَوٌْم ّمْم

َآََا ََِها َ�َما َ�ُْن لََك َُِمْؤِمنِ�َ ▬ َْ َِِنا َِهِ ِمن ٍَََة ّقَِتْم
ْ
 ]132 األعراف:[♂ َوقَالُو�ْ َمْهَما َِأ

ُدو� ََِها َو�ْستَيْ ▬ َْ قَِبُة �لُْمْفِمِدَنَ وََج ََ لْماً وَُعلُّو�ً فَاَُظْآ َكيَْف َ�َن  َُ َُفُمُهْم 
َ
 ]14 النمل:[♂ َصَنتَْها َ
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ْ ِِْن َهذَا� ِِّ  سِ ▬ َفُآو� َْ ََِن  َّ َِْدَِهْم قََصاَل �
َ
اٍس فَلََمُموُِ ََِ َِ َا َعلَيَْك كَِتاَاً ِ� قِْآ َْ ٌآ َولَْو ََّز ْْ

بِ�ٌ   ]7 األ�عام:[♂ م 

ُدونَ ▬ َْ ْ�َ ِ َّ َُوَََك َوقَِ�ّن �قّظالِِمَ� َِيََاِت �  ]33 األ�عام:[ ♂فَِِّ�ُهْم َ  ََُ�ّاِ

وكل ذلك بسبب "إرادة الرش" يف النفس، وعبادة الذات، وتكذيب احلق، ورؤية املغنم يف الكفر 

يته.. عندما جيد  "الثغرات والكذب، عندما ُيزين الشيطان لإلنسان الباطل، ويعمل عىل غوا

والفجوات" النفسية التي ترتك إرادة الرش تسبح يف داخل اإلنسان، بل تتحكم فيها، وال منع هلا.. 

الرش.. باحلجج الباطلة، واألكاذيب  إرادةوهنا يأيت دور الشيطان لتوسيع تلك الثغرات، وتغذية 

عده للضمري، وال عودة امللتوية؛ حتى ُيضل اإلنسان الضالل البعيد الذي ال رجعة منه، وال يقظة ب

ط املستقيم.  منه للرصا

لذا، فعىل املصلحون عدم امللل من إعراض البعض عن سامع اخلري، واالستجابة له.. بل عليهم 

ويعملون عىل  -عن غري قصد  -حتسس أجهزة االستقبال النفسية لدى الذين خيدعهم الكذب 

صدق ووضوح وشفافية، وعدم انتظار إصالح األعطاب الداخلية بحلم وأ�اة ورفق ولني ورمحة و

ء أو شكورا أو حتى رؤية ثمرة اإلصالح، والصرب والكفاح يف تثبيت احلق، وإنشاء عامل الصدق،  جزا

 .هلالج لجوحتمل كلفته ورضيبته.. واليقني يف وعد اهللا، إنه ال ُخيلف وعده 

 

***
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  واإلعراض عنه ،سادس وعشرون: التالعب بشرع ا 

 قال تعاىل:

فَْو�هِِهْم َولَمْ ََ ▬
َ
ََِن قَالُو� ََمّنا َِأ َّ ََِن ََُمارُِعوَن ِ� �قُْ�ْفآِ ِمَن �

َّ َها �لّآُسوُل َ  َ�ُْزََك � ق 
َ
 ُِْؤِمن ا �
َُُهْم ۛ ََ  قُلُو َ ٍٍ ََِن َهاُدو� ۛ َسّماُعوَن لِلَْكِاِب َسّماُعوَن قَِصْو َّ ُِوَكۖ َوِمَن �

ْ
فُو آِ�َن لَْم َََ َن �قَْ�َِم ِمن ُ�َآِّ

َاُرو�ۚ  َوَمن َُآِدِ �لّلذُه  ُْ وِِيُتْم َهذ َا� َفُخُاوُِ نن ّقْم ُِْؤَِوُِْ َفا
ُ
فِتَََْتُه فَلَن َ�ْعِد َمَو�ِضعِهِۖ  َقُصولُوَن ِِْن َ

ََِن لَمْ  َّ وقَذ �َِك �
ُ
يًْئاۚ  َ َِ ُ ِمَن �لّلذهِ  ََ َآ قُ  َ�ْملَِك  ِهّ ََ ن ُق

َ
ََُهْمۚ َُآِدِ �لّلذُه َ ْزٌيۖ  َولَُهْم  لُو َِ �َْيا   ّ لَُهْم ِ� �

َآًِ َعَا�ٌب َعِظيٌم  َِ ِتۚ  ٤ِ� �ْ� ْْ الُوَن لِلم  ّْ
َ
ْو  َسّماُعوَن لِلَْكِاِب َ

َ
ُ�م ََيَْنُهْم َ ُْ َُوَك َفا فَِِن َجا

ْعآِْض َ�نُْهْمۖ  نن ُ�ْعآِْض َ�نُْهْم فَلَ 
َ
يًْئاۖ َ َِ وَك   ُُ كَ  ن ََ َُ ۚ  ِِّن نْن  َِ ُ�م ََيَْنُهم َِاقِْصْم ُْ ْمَت فَا

 �َ َِ ُُّم َقَتَوّقْوَن ِمن  ٤�لّلذَه ُ�ِب  �لُْمْصِم ْ�ُم �لّلذهِ  ُُ ُموَََك وَِعنَدُهُم �ّ�ْوَر�ًُ �ِيَها  َوَ�يَْف ُ�َِكّ
وقَذ �َِك َِالُْمؤْ  َ�ْعِد َ� لَِكۚ 

ُ
َا �ّ�ْورَ  ٤ِمنَِ� َوَما َ َْ ََز

َ
ََِن  �ًَ �ِيَها ُهًدى َوَُوٌرۚ َِِّا َ َّ َ�ُْ�ُم ََِها �ََِّي وَن �

فُِظو� ِمن كَِتاِب �لّلذهِ َوَ�َُو� َعلَيْهِ  ْْ َباُر ََِما �ْسُت ُْ
َ
َّا�ِي وَن َو�ْ� ََِن َهاُدو� َو�لّآ ّّ ِ ْسلَُمو� ل

َ
ۚ  فََ� َ ََ َهَد� ُِ

وُ  ََ ْ وََ ُ ََ َْ َ ْوِن َوَ  س ََ َْ ََُمًنا قَلِيً�ۚ � �َّاَس َو�  ِِ وقَذ �َِك ُهُم  � َِيََا
ُ
ََزَل �لّلذُه فَأ

َ
َوَمن ّقْم َ�ُْ�م ََِما َ

ََُن  ٤�قَْ�فُِآوَن 
ُ
َِف َو�ْ�

َ
ََف َِاْ�

َ
َّْفَس َِاَّْفِس َو�قَْعْ�َ َِاقَْعْ�ِ َو�ْ� ّن �

َ
َوَ�َتََْنا َعلَيِْهْم �ِيَها َ

ّن َِالمِّ  َُِن َو�لِمّ
ُ
ۚ َِاْ� ٌَ ا َّ ََ قِ ََزَل  ِنّ َو�ْ�ُُآو

َ
ۚ  َوَمن ّقْم َ�ُْ�م ََِما َ ُ َّ ّدَق َِهِ َ�ُهَو َكّفاَرًٌ  َّ َ�َمن َِ

وقَذ �َِك ُهُم �قّظالُِموَن 
ُ
ًقا لَِّما َ�ْ�َ َََدَْهِ ِمَن  ٤�لّلذُه فَأ ِدّ َّ َٰ �َِْن َمْآَ�َم ُم َ  َثَارِهِم َِعِي ََ َوَ�ّفيَْنا 
قًا لَِّما َ�ْ�َ َََدَْهِ ِمَن �ّ�ْوَر�ًِ َوُهًدى َوَموِْعَظًة  ًِۖ �ّ�ْوَر� ِدّ َّ ََ �ِيهِ ُهًدى َوَُوٌر َوُم ِ�ي َوََِيَْناُِ �ْ�ِ

ََزَل �لّلذُه �ِيهِۚ  ٤قِّلُْمّتصَِ� 
َ
َِ ََِما َ ِ�ي ِ�ْ� َُ ْه

َ
ُ�ْم َ ْْ وقَ َومَ  َوْ�َ

ُ
ََزَل �لّلذُه فَأ

َ
ذ �َِك ن قّْم َ�ُْ�م ََِما َ

قًا لَِّما َ�ْ�َ َََدَْهِ ِمَن �قِْكَتاِب َوُمَهيِْمًنا َعلَيْهِۖ  ٤ُهُم �قَْفاِسُصوَن  ِدّ َّ َا َِِ�َْك �قِْكَتاَب َِاْ�َِقّ ُم َْ ََز
َ
 َوَ

ََزَل �لّلذُهۖ  َوَ  َِّتبِْ  
َ
ُ�م ََيَْنُهم ََِما َ ُْ ۚ فَا َََك ِمَن �ْ�َِقّ ََُهْم َ�ّما َجا ْهَو�

َ
ٍّ َجَعلَْنا ِمنُ�ْم ِ�َْعًة قِ  َ

ُُ

ْمۖ  فَاْستَبُِصو ُْ َبْلَُوُ�ْم ِ� َما ََِا َدًً َوقَذ ِ�ن ِ�ّ ُِ ّمًة َو�
ُ
ََ �لّلذُه َ�ََعلَُ�ْم َ ا َِ َ�ِت ۚ َوِمنَْهاًجاۚ  َولَْو  ْْ َ�ْ� �

َْتلِفُ َِِ� �لّلذهِ َمآِْجُعُ�ْم َ�ِيعً  ََ ََزَل �لّلذُه  ٤وَن ا َ�ُيََبُِّئُ�م ََِما ُكنُتْم �ِيهِ 
َ
ُ�م ََيَْنُهم ََِما َ ُْ ِن �

َ
َوَ

ََزَل �لّلذُه َِِ�َْكۖ 
َ
ن َقْفتُِنوَك َعن َ�ْعِض َما َ

َ
َارُْهْم َ ُْ ََُهْم َو� ْهَو�

َ
ّ�َما َُِآ�ُد  َوَ  َِّتبِْ  َ

َ
فَِِن ََِوّقْو� َفاْعلَْم �
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ََُُوَِِهْمۗ �للّ  يَبُهم ََِبْعِض  ِّ ن َُ
َ
َن �َّاِس قََفاِسُصوَن  ننّ  ذُه َ � ِمّ ًْ ُِوَنۚ  ٤َكثِ ْ�َم �ْ�َاهِلِّيةِ َقبْ ُْ فَ

َ
َ 

ٍٍ َُوقُِنوَن  ْكًما قَِّصْو ُُ َمُن ِمَن �لّلذهِ  ُْ
َ
 [ا�ائدة] ♂ ٥َوَمْن َ

والتي  - للكذب} {سّامعونيف املرض السابق "التسمع للكذب وتصديقه" الوارد يف قوله تعاىل: 

ذا الدرس من السورة، فّضلت اقتطاع هذا اجلزء من اآليات ملناقشته بصورة يف ه -وردت مرتني 

 -يف هذا املرض  -بإذن اهللا  -منفردة، �ا وجدت أ�ه مرض مستقل بذاته، واآلن سنناقش 

ضمن سياق هذا الدرس كامًال، ولنرى ماذا فعل هيود  -"التالعب برشع اهللا واإلعراض عنه" 

 نفس مسلكهم؟!ملسلمة ا بدينهم؟ وكيف سلكت األمة 

ئم  -كام جاء يف بعض الروايات  -ومناسبة نزول هذه اآليات   -أن قوم من اليهود ارتكبوا جرا

ئم احلدود والقصاص، وكانوا يريدون تبديل أحكام  -ختتلف الروايات يف حتديدها  وهي من جرا

وذ، ثم حدث التهاون مع اهللا فيها، فلم يكونوا يف مبدأ األمر يقيموهنا عىل أصحاب املكانة والنف

 اجلميع فيام بعد.

وعىل من يسارع يف  -بعدم احلزن عليهم  ☻فجاءت اآليات خماطبة الرسول 

ء واالستهتار به.. وجعله عرضةباإلعراض عن رشع اهللا، والتالعب واال -الكفر  ء  ستهزا لألهوا

دها أ�سنتهم، ولكن هؤالء الذين يقولون: آمنا بأفواههم، وترد الشخصية!واألطامع، واملصالح 

قلوهبم مل تؤمن، ومل تستسلم هللا.. فدين اهللا: هو إسالم القلب هللا، وهؤالء هم املنافقون عىل عهد 

يقولون آمنا بأ�سنتهم، وقلوهبم مل ُتسلم هللا.. بل  -ويف كل جيل  - ☻رسول اهللا 

 والكفر!تضمر الرش، 

فتوايس اآليات الرسول الكريم  -مهمة وهي الفتة خطرية و -وجتمع اآليات املنافقني مع اليهود 

بأن ال حيزن عىل هؤالء وال عىل هؤالء من اليهود السامعون للكذب، واملصدقون له، واملؤمنون به.. 

السامعون ملن ُحيرف كالم اهللا من بعد مواضعه، وكالم اهللا له مواضع، ومناسبات، وأحكام.. فها 
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ون هبا، ها هم بعد طول األمد، وقسوة القلوب، ها وعمل املؤمنرهم "من بعد" مواضعها واستقرا 

 نية!ُحيرفون كالم اهللا، عن عمد وقصد ال عن جهل أو حسن 

ليحكم بينهم، وهم قد حكموا أل�فسهم قبل أن  ☻وها هم يأ�ون للرسول حممد 

: لو قال ما نحب ونريد أخذنا به، وها قد قاله  وإن قال غري ما هنوى ونشتهي  رسول!يأ�وه !! قالوا

تصور ال ينم إال عن نفوس منحرفة، تدور مع اهلوى واملصلحة حيث  منه!ددنا عليه قوله، وحذرنا ر

  قلوهبا!دارت، ال تتبع اهلدى، وال هتدي سبيًال، مل تؤمن 

هؤالء هم الغارقون يف "الفتنة" قد فتنوا أ�فسهم، حني جعلهم اهلوى يتالعبون بدين اهللا ورشعه 

هلم من دون وأحكامه، فعبدوا ذواهتم وسل بام  -فحقت عليهم الفتنة  اهللا!طاهنم ومكانتهم وأموا

فهذه القلوب  قلوهبم!ولن يملك هلم رسول اهللا شيئًا.. فأو�ك مل يرد اهللا أن يطهر  -مت أ�دهيم قدّ 

مل ترع جناب اهللا، ومل ُتسلم قلوهبا هللا، بل اختذت من دينه بضاعة للكسب واملكانة والرياسة عىل 

القلوب مل تنبض بحب اهللا، وال خشيته، وال رجاءه، فحق عليها الطرد من جنة  الناس.. هذه

 ثم والبغي.واألحقاد والعداوة والبغضاء واإل اإليامن، لتعش يف عامل النجسات واألضغان

والقلب هو وعاء اإليامن، ومستقبِل لنور اهللا.. وهو بحاجة دائمة إىل "الطهر" و"النقاء" 

 -هًال لتلقي النور الذي يكشف ظلامت النفس، ويزكيها، ويسمو هبا.. واهللا و"الشفافية"؛ ليكون مؤ

 هو الذي يطهر القلوب، ويمألها باإليامن والرىض. -واألرض  تالساموانور 

وأما هؤالء الذين مل يطهر اهللا قلوهبم، هلم يف الدنيا خزي، ومذلة، وسخط، وشقاء، وضنك.. ويف 

 اآلخرة: هلم عذاب عظيم.

الون للسحت، وا�ال احلرام.. من الفتاوى الباطلة، وفتاوى يهود هم سامعون للكذب أكّ هؤالء ال

أهل ا�ال والسلطان، والرشوة يف الدين وغريه.. إن جاءوك ملحاولة التالعب برشع اهللا، 

واستخالص فتاوى حسب مقاسهم، ومصاحلهم، فإن شئت حكمت بينهم، أو أعرضت عنهم.. 

وال عىل دعوته، وال  ☻ء ال رضر منه عىل رسول اهللا ويف اإلعراض عن مثل هؤال
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عىل بالغ رسالته، وال عىل شخصه الكريم، فاهللا عاصمه من الناس.. وإن جاء هؤالء فليحكم هلم 

بالقسط فاهللا حيب املقسطني.. فاحلكم بالقسط هو عىل هذا  ☻رسول اهللا 

د اهللا من كل اإلطالق، ساقط عنه أي اعتبارات أو عداوات أو اختالفات.. احل كم بالقسط هو مرا

ء اخلصوم، وال مكانتهم، وال سابق عداوهتم، وال يتداخل فيه األحكام  حكم، ال تتداخل فيه أهوا

بل جترد كيل كامل هللا وحده ال رشيك  -التي كان يريد هيود استخالصها من رسول اهللا  -املسبقة 

يزن موقف كل خصم بدقة وحكمة دون  له، جترد قائم عىل اإلخالص التام هللا، وعىل القسط الذي

د اهللا، ورشعه.  اعتبار لفرق املكانة بني الناس، والعدل الذي يويف كل صاحب حق حقه، وفق مرا

للهرب من حكم كتاهبم  ؛☻وتكشف اآليات عن حماولتهم حتكيم رسول اهللا 

وكيف  ؟!ذلك"التوراة" وهي فيها حكم اهللا.. وكيف ُحيكمون رسول اهللا، ثم يتولون من بعد 

جيهلون احلكم، وعندهم التوراة فيها حكم اهللا، ثم يتولون من بعد ذلك؟! وكيف يتولون من بعد 

م من بعد فجاءوا بنية حتريف الكلِ  التوراة؟!ذلك وقد جاء حكم رسول اهللا مطابقًا �ا عندهم من 

فينفي اهللا ورشع رهبم هلم واضح، قاطع.. لكنهم تولوا عنه، وما أو�ك باملؤمنني،  مواضعه!

ت من أحكام اهللا، وعدم الرىض عنهم اإليامن بعد هذا اإلعراض، وبعد هذه النية يف التفلّ  هلالج لج

ئهم.  هبا.. واتباع أهوا

ونورًا للناس.. وليحكم هبا الناس يف حياهتم، ولتستقيم هبا تصوراهتم،  لقد أ�زل اهللا كتبه هدى

عن الوجود، و"رشيعة" حتكم واقع احلياة، التصور الصحيح  عبدون هبا رهبم.. "عقيدة" ُتنشأوليتَ 

نجيل والقرآن.. من أجل ذلك، وإعراض هللا.. فقد أ�زل اهللا التوراة واإلو"شعائر" تربط القلوب با

 أ�زل اهللا فهو من الكفر، والظلم، والفسق، واجلاهلية. عامأي أحد 

عليهم األمد، وحتول الدين  ، لكن هيود بعدما طالأهل الكتابلقد أ�زل اهللا التوراة لُيحكم هبا بني 

 -وكل األ�امن قليلة  -اشرتوا فيها بآ�ات اهللا ثمنًا قليًال لقاء التحريف أو السكوت  ؛إىل جتارة وسلعة

ء اجلامهري.. بدالً عن خشية اهللا، وتقواه، وهلذا  وأصبحوا خيشون أصحاب ا�ال والسلطان، وأهوا
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افرون.. وقد خصت اآلية هنا عدم احلكم بغري ما فمن مل حيكم منهم بام أ�زل اهللا فأو�ك هم الك

ء أصحاب ا�ال  أ�زل اهللا بـ "الكفر" حيث سياق اآلية يتحدث عن نبذ رشع اهللا مراعاة ألهوا

بدالً عن خشية اهللا، فغريوا  -وأصحاب السلطان  -والرياسة والكرباء والطغاة، وخلشية الناس 

عاة للسلطان الذي "ُيرشع" للنا س بام مل يأذن به اهللا، ومراعاة ألصحاب "املصالح حكم اهللا، مرا

ء  ا�ادية"، الذي يريدون "أكل السحت وا�ال احلرام" واحلرية يف رسقة الضعفاء، ومراعاة "أهوا

اجلامهري" التي تريد االنحالل واالنفالت وعبادة الشهوات.. وهؤالء الذين مل حيكموا بام أ�زل اهللا.. 

 فأو�ك هم الكافرون.

ت اآلية التالية توضح أحكام القصاص، وأ�ه ال فرق بني رشيف ووضيع، وال غني وال ثم جاء

فقري، وال صاحب حسب وجاه ونسب، وبني من ليس له من ذلك شيئًا.. جاءت األحكام لتساوي 

بني اجلميع، وهذه هي الضامنة األوىل األولية لتحقيق العدل، وأمن املجتمع، وسالمة بنيته.. وعدم 

العدل يقابله الظلم، فخصت اآليات من مل حيقق القسط والعدل يف األحكام بـ "الظلم".. حتقيق هذا 

 .الظاملون}مل حيكم بام أ�زل اهللا فأو�ك هم  {ومن

ئيل مصدقًا �ا بني يديه من ♠وتشري اآلية التالية إىل رسالة عيسى  ، وأ�ه جاء إىل بني إرسا

يل هو كذلك هدى ونورًا ومصدقًا �ا سبق من رشيعة نجوأهنا هي الرشيعة، وما جاء يف اإلالتوراة 

، وهي جاءت بجرعة روحية لتعالج قسوة القلوب، وجفاف النفوس، فجاءت ♠موسى 

وليست رسالة  -وليحكم هبا أهلها، فهي خاصة هلم  -عليهام السالم  -أخيه موسى  متممة لرشيعة

 رشيعة وشعرية. وكل دين جاء من عند اهللا.. جاء عقيدة و -عامة لكل البرش 

فه عن  وخصت اآلية هنا من مل حيكم بام أ�زل اهللا بالفسوق.. والفسق هو فساد القلب، وانحرا

ط املستقيم، والضالل عن طريق  وقد وقع ذلك بالفعل للنصارى عندما أفسدوا  اهلدى!الرصا

بني أ�فسهم؛ عقيدهتم، وفسقوا عن أمر رهبم، ووقعت العداوة والبغضاء بينهم وبني هيود، وبينهم و
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ء السبيل، فجاءت اآلية: {ومن مل حيكم بام أ�زل اهللا فأو�ك هم  فضلوا وأضلوا عن سوا

 الفاسقون}..

ْ �ّ�ْوَر�ًَ ▬وقد جاء يف آيات أخرى قوله تعاىل:  َ ُِصِيُمو� ّٰ َُ  ٍَ ْ�َ َ ََ ََ �قِْكَتاِب لَْمُتْم  ْه
َ
َْ ََا َ قُ

َزَِل َِِ�ُْ�م مِّ 
ُ
ََ َوَما َ َِْياَاً َوُ�ْفآ�ً َو�ِ�ِ�ي ُِ ََِّك  َزَِل َِِ�َْك ِمن ّر

ُ
ْ�ً ّمِنُْهم ّما َ َُِّ�ْم َوقََ�ِ�َدّن َكثِ ن ّر

َ �قَْصوِْم �قَْ�فِِآ�نَ  ََ َس 
ْ
 ]68 ا�ائدة:[ ♂فََ� َِأ

وهكذا نجد التأكيد الشديد، واملبالغة التامة يف تأكيد قضية احلكم بام أ�زل اهللا؛ لتحذر األمة  

سلمة أن تسلك ما سلكه "أهل الكتاب" قبلها، وما فعلوه برشع رهبم، فجاءت اآليات الثالثة امل

 تقول:

 ا نبذوا رشع اهللا، واستقبحوه، وفضلو نالذي الكافرون}مل حيكم بام أ�زل اهللا فأو�ك هم  {ومن

 ،غريه من ترشيعات البرش عليه، من أجل اهلوى أو من أجل السلطان وا�ال وأصحاب املصالح

ء الناس.وبدّ   لوا رشع اهللا، واتبعوا أهوا

الذين ُيفرقون بني الناس يف أحكام اهللا، وال  الظاملون}مل حيكم بام أ�زل اهللا فأو�ك هم  {ومن

 يعدلون.. فللرشيف والغني حكم، وللوضيع والفقري حكم.. فإن كان غنيًا عفو عنه، وإن كان فقرياً 

 ملون.وأو�ك هم الظا اهللا!أقاموا عليه حكم 

الذين فسقوا عن أمر رهبم، وضلوا الطريق،  الفاسقون}مل حيكم بام أ�زل اهللا فأو�ك هم  {ومن

وفسدت عقيدهتم، وفطرهتم، ومل يعودوا بعد أهًال ملعرفة حكم اهللا، وال التحاكم إليه، فاستمسكوا 

ء السبيل.  بالباطل، وضلوا عن سوا

عدل اخلالص، والقسط التام.. ال كفر فيها بتبديل فكانت قضية احلكم بام أ�زل اهللا قائمة عىل ال

ء البرش عليه، وال ظلم فيها بعدم العدل بني الناس، وال فسق فيها  حكم اهللا ورشعه، وتفضيل أهوا

ده..   بالضالل عن سبيل اهللا، أو اجلهل بأحكامه ومرا
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ء احلياة لوجود األمة قضية ُمتثل أصًال من أصول اإليامن، ومادة إقامة احلق والعدل بني الناس، وما

 املسلمة هللا، والسالكة طريق اهلدى والنور واالستقامة.

إىل الرسول  -بعد عرض قضية أهل الكتاب مع أحكام اهللا  -ثم تتجه اآليات الكريامت 

له واألمة املسلمة من ورائ ☻ ه؛ لُتبني مكانة كتاب األمة املسلمة، والغاية من إنزا

ًا لرسالة موسى وعيسى عليهام السالم، ومصدقًا للتوراة هلم، فقد جاء هذا الكتاب مصدق

جب  واإلنجيل، وهو "املهيمن" واحلاكم عليهام ، وهو املرجع النهائي، وهو كذلك الكتاب الوا

االتباع للناس كافة، والرسالة األخرية لكل البرشية، والرشيعة الناسخة �ا قبلها، وعىل رسول اهللا 

ء الذين ال يعلمون، وال يستجيب لرغبة أن حيكم هبذا الكتاب، وال  ☻ يتبع أهوا

 -بدعوى االعتبارات والظروف  -أو�ك الذين يريدون الفتنة باالنحراف عن "بعض" ما أ�زله اهللا 

فال تساهل يف أمر الرشيعة ولو يف جزء يسري منها.. مهام كانت االدعاءات والدعوات كـ "وحدة 

خمتلفون.. وال يمكن التضحية بيشء من الرشيعة يف  الصفوف" ولن يكون الناس أمة واحدة، فهم

مقابل يشء لن حيدث، فلن تأ�لف قلوب املؤمنني املستسلمني لرشع اهللا مجلة وتفصيًال، مع قلوب 

جعل اهللا لكل منهم طريقًا ومنهاجا،  كله، وقداملنافقني.. الذين ال يرغبون يف هذا الرشع بعضه أو 

اع الكتاب وإخالص القلوب هللا، والتسابق إىل مرضاة اهللا، وهم يف ابتالء.. الواجب فيه اتب

لنا، وما خيتلج يف صدورنا، وإليه املرجع واملنتهى  والتسابق يف اخلريات، واهللا حميط عليم بأحوا

 واحلكم بني الناس فيام كانوا فيه خيتلفون.

 بـ :  ☻وُتعيد اآليات األمر للرسول 

 احلكم بام أ�زل اهللا.  -

 ء أهل الكتاب واملنافقني. عدم اتباع أهوا  -

 احلذر من أن حياولوا أن يفتنوا رسول اهللا عن "بعض" ما أ�زله اهللا. -
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عن حكم اهللا، فإنام هو لفساد قلوهبم، ولضياع  -املنافقون وأهل الكتاب  -هؤالء  وإن تويل

دى والنور إيامهنم.. وسيصيبهم اهللا بذنوهبم، وإن أكثر الناس لفاسقون عن أمر اهللا، وعن اتباع اهل

 والقسط والعدل، بل اتبعوا اهلوى والشهوة وحظوظ النفس، وظلم اآلخرين.

هؤالء يريدون "حكم اجلاهلية" التي يتخذ فيها الناس بعضهم بعضًا أربابًا من دون اهللا.. اجلاهلية 

التي ُتراعي أصحاب الرياسة واملصالح والسلطان، والتي تظلم الضعيف، وحتايب الغني، والتي 

ل فيها األحكام حسب األهواء، حكم اجلاهلية الذي هيش له املنافقون، ويفرحون به، ويرغبون تتبد

يف التحاكم إليه.. ويرتكون احلق والعدل الرباين اخلالص، الذي به تستقيم احلياة، ويأمن املجتمع، 

أحسن من حقًا من  يوقنون؟وتقوم احلياة الطيبة، وتتساءل اآليات: من أحسن من اهللا حكًام لقوم 

اهللا حكًام.. ولن يشعر معنى اآليات وجواهبا إال الذين يوقنون باهللا، وبرسله، وبكتبه، وباليوم 

 يعلمون!وبرشعه، ولكن املنافقني ال وبحكمته، وبرمحته، اآلخر، الذين يوقنون بعدل اهللا، 

يف  -ه واألمة املسلمة من ورائ - ☻ونلحظ يف اآليات التي توجهت للرسول 

 كم بام أ�زل اهللا:قضية احل

اهللا} التأكيد عىل احلكم بام أ�زل اهللا فُذكرت مرتني يف سياق واحد: {فاحكم بينهم بام أ�زل  -

 .اهللا}احكم بينهم بام أ�زل  {وأن

ء هو خرم للعدل الرباين،  - ء أحد يف قضية احلكم، فاتباع األهوا التأكيد عىل عدم اتباع أهوا

تتبع أهواءهم  {والرت مرتني يف سياق واحد: وانتقاص للقسط، وخروج عن الرشع، فُذك

 .أهواءهم}تتبع  {والو  احلق}عام جاءك من 

احلذر من فتنة املضلني عن رشع اهللا، ولو كان فقط ترك "بعض" ما أ�زله اهللا، فأهل الفتن  -

واألهواء سيحاولون إضالل األمة فقط عن "بعض" رشع اهللا، بدعوى املالبسات 

أو جتميعًا للصفوف بالتساهل يف يشء من أمر  املختلفني!والظروف، أو تأ�يف قلوب 

الرشيعة؛ واإلضالل عن البعض ُمدخل للكفر والظلم والفسق واجلاهلية، جيب أن حتذر منه 
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فام بالنا باألمة  -وهو من هو  - ☻األمة املسلمة.. ويف اآلية توكيد للرسول 

 ☻سول اهللا وتوحي اآليات بأن التحذير هلا، والسياق عن ر ؟!من بعده

 مبالغة يف احلذر.

وهكذا نجد هذا التوكيد، والتحذير، والتكرار يف سياق واحد يف قضية واحدة هي "احلكم بام أ�زل 

ء منها،  اهللا" حتى ال يبق يف القلوب شك فيها، أو يتصور البعض أ�ه يمكن اخلروج عن بعض أجزا

رة، ُيوحي باإلشارة إىل طبيعة النفوس فضًال عن اخلروج منها بالكلية.. وتوكيد اآليات هبذه الصو

ء واملصالح الذاتية مما  جتاه هذه القضية، وأن االنحراف عن احلق والعدل والرشع.. واتباع األهوا

خيتلج يف الصدور، ومما يتوىل فيه كثري من الناس عن الكتاب.. فجاءت هذه اآليات عىل هذا النسق، 

عىل أمهيتها، عىل مستوى اإليامن.. فهي قضية إيامن وهبذا السياق؛ لتحسم القضية كلها، ولتؤكد 

 ابتداء، وعىل مستوى احلضارة ومستقبل األمم.. فهي قضية وجود.

*** 

 غريه؟ولكن.. �اذا ُتعرض النفوس عن رشع اهللا، وتبتغي 

حتى نستطيع اإلجابة عىل هذا السؤال، جيب أن نعقد املقارنة بني: "منظومة العدالة الربانية" 

 ة الظلم الفرعونية"..و"منظوم

كم العدل الرحيم، الذي له ) الترشيع: وهو من عند اهللا احلَ 1تقوم منظومة العدالة الربانية عىل: (

) القضاء: 3) العدل: وهو حتقيق العدل الرباين بال حماباة وبال تفرقة بني الناس. (2اخللق واألمر. (

، وصالح القايض، واملحكمة، واحلكم، وهو حتقيق االستقامة واالعتدال يف القضاء بني الناس

 وطريقة تنفيذه.. بمعنى: اإلحسان والقسط يف كل يشء.

ه 1تقوم منظومة الظلم الفرعونية عىل: ( ريكم إال أُ  {ما) الترشيع: وهو ترشيع الفرعون حسب هوا

عبيد، ) الظلم: التفرقة بني الناس وحماباة بعضهم عىل بعض.. والتفرقة بني السادة وال2. (أرى}ما 

ء. ( ف، وطبقة الرعاع والفقرا ) القضاء: بالفسوق واجلور والفجور، وفساد 3وطبقة النبالء واألرشا
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القايض، وهزلية املحكمة، واحلكم، وتسلط أصحاب النفوذ وا�ال والقوة عىل القضاء، وجعله 

 جمرد صورة مرسحية، ومتثيلية سخيفة.

ية، املستقيمة الفطرة، الصادقة اإليامن إىل "منظومة بطبيعة هذا احلال، وتلقائيًا تتجه النفوس السو

تتجه إليها ألهنا: قضية إيامن ابتداء.  عدالً؟وما أشد منها  حكًام؟العدالة الربانية" فام أحسن منها 

سوى  نظومة قضاء مستقيم.. ال يتأ�ر بيشءوألهنا منظومة عدل خالص لوجه اهللا الكريم، وألهنا م

أصحاب امللل  -عندما قامت أول مرة  -بتغاء مرضاة اهللا. منظومة جعلت أمر اهللا، ورىض اهللا.. ا

واألديان األخرى، تريد التحاكم إليها، والقضاء عندها، �ا وجدت فيه من العدل اخلالص من 

مًا يدخلون يف دين اهللا أفواجًا من أجل هذا  اهلوى، واملتجرد من املصلحة.. منظومة جعلت أقوا

شعره الفطرة السوية، وتلمس معانيه القلوب، دون احلاجة إىل كثري كالم، أو العدل الرباين الذي ت

 طول بيان.

دة، ولكن ليس كل النفوس سوية، وال مستقيمة الفطرة، وال صادقة اإليامن.. هناك نفوس ُمستعبَ 

عشقت الفرعون وشاركته شعور "اخلوف واحلب والرجاء" فجعلته ربًا من دون اهللا! هناك نفوس 

لدة طال عليها األمد فنست كتاهبا ورشع رهبا، فقست قلوهبا، وفسقت عن أمر رهبا.. وهذه قاسية ص

ألهنم  ؛النوعية من النفوس سوف تتجه تلقائيًا وبطبيعة احلال إىل "منظومة الظلم الفرعونية"

سيجدوا فيها ما يبحثون عنه من: جتارة بالدين واألحكام، ومن اجلور والظلم عىل الناس، ومن 

ء والضعفاء من املح سيتغري الترشيع حسب  الناس!اباة وتقديم أصحاب اجلاه وا�ال، وسحق الفقرا

اهلوى واملزاج، وسيتغري احلكم حسب مكانة صاحب الرياسة وا�ال، وسيكون القضاء واملحكمة 

وفيه ستقام سوق الفتاوى  واملنفذ!طوع أمر الفرعون.. بل سيكون الفرعون هو املُرشع، والقايض، 

باطلة، وبيع آيات اهللا بثمن قليل، بل بيع صكوك الغفران، وبيع اجلنة، ومنح القدسية، واللعنة.. ال

سوق للتجارة، ومن يملك ا�ال والقوة هو صاحب اليد العليا.. فتتكون حالة من "تأ�يه" للفرعون، 

دالة ربانية، وحالة من "العبودية" ملن خيضع للفرعون. وال تتصور هذه النفوس املنحرفة أن هناك ع

 الفرعون!فهي ال ترى إال سياط اجلالد، ورىض 
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 ويف األمة املسلمة:

سلكت نفس مسلك أهل الكتاب يف قضية احلكم والترشيع.. ووقعت فيام حذر منه القرآن 

.. ووقع فيها من الكفر والظلم والفسق ☻الكريم، وفيام حذر منه رسول اهللا 

.. فاستبدلت رشع اهللا بالقوانني املخالفة لرشع اهللا، ووقع واجلاهلية يف أمر الترشيع وإقامة العدل

، ووقع الفسق والفساد يف القضاء واملحاكم والقضاة، ووقعت يف اجلاهلية إليهاالظلم يف التحاكم 

 إليها!بالتويل عن بعض ما أ�زله اهللا 

قع عليها يف بالدها، ترغب يف ا لتحاكم بل انقلبت اآلية.. صارت األمة من شدة الظلم الوا

عادلة  –يف نظرها  –يف جانب الترشيع، فإهنا  باطلةوالقضاء عند "املحاكم الغربية"! ألهنا وإن كانت 

بعدما كانت  األمة!فصار الغرب العلامين مرضب املثل يف العدل الذي تفتقده  والقضاء!!يف التحاكم 

، عندما أقامت منظومة هي مرضب املثل يف اإليامن والعدل واحلكم والقضاء -أول مرة  -األمة 

حتى يف جمرد إقامة العدل حتى عىل أساس  -ولألسف  -العدالة الربانية، أما اليوم.. فقد فشلت 

وضعي غري إسالمي، فصارت فرعونية خالصة، حماكم هزلية.. يقيض فيها أصحاب الرياسة وا�ال 

 والنفوذ.

" ما أ�زله اهللا إليها، وها قد حذر األمة من االفتتان يف الدين باالنحراف عن "بعض هلالج لجواهللا 

وإنا  اهللا!عن "كثري" مما أ�زله  -يف كثري من البالد املسلمة  -ها تنحرف ليس عن "بعض" بل اوجدن

 هللا وإنا إليه راجعون.

َام اْنَتَقَضْت ": ☻جاء عن رسول اهللا  ْسَالِم، ُعْرَوًة ُعْرَوًة، َفُكلَّ لُتنَْقَضنَّ ُعَرى اْإلِ

َالةُ ُعْرَوٌة، َتَشبَّ  ُهلُّن َنْقًضا اْحلُْكُم، َوآِخُرُهنَّ الصَّ تِي َتلِيَها، َوَأوَّ  ]21655[مسند أمحد/  " َث النَّاُس بِالَّ

َوإِْن َصاَم َوَمْن َدَعا بَِدْعَوى اْجلَاِهلِيَِّة، َفِإنَُّه ِمْن ُجَثى َجَهنََّم "، قِيَل: : "☻وعنه 

؟ َقاَل:  ِ َوإِْن َصىلَّ َوَصاَم، فَ "َوَصىلَّ ُكُم اْملُْسلِِمَني اْملُْؤِمنَِني ِعَباَد ا�َّ ِ الَِّذي َسامَّ أيب  [مسند "اْدُعوا بَِدْعَوى ا�َّ

 ]1571يعىل/ 
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ُ َعنُْه، َقاَل: َأ�َْيُت النَّبِيَّ و َوِيف ُعنُِقي َصلِيٌب ِمْن ☻ َعْن َعِديِّ ْبِن َحاتٍِم َرِيضَ ا�َّ

ِ {" َذَهٍب، َقاَل: َفَسِمْعُتُه َيُقوُل: َُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَهنُْم َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن ا�َّ ، َقاَل: ُقْلَت: َيا َرُسوَل }اختَّ

ُْم َملْ َيكُ  ِ، إِهنَّ ُموَن  َأَجْل،وُنوا َيْعُبُدوَهنُْم، َقاَل: "ا�َّ ، َفَيْسَتِحلُّوَنُه، َوُحيَرِّ ُ َم ا�َّ َوَلِكْن ُحيِلُّوَن َهلُْم َما َحرَّ

ُموَنُه، َفتِْلَك ِعَباَدُهتُْم َهلُمْ َعلَ  ، َفيَُحرِّ ُ  ]114:  10[ السنن الكربى للبيهقي/  "ْيِهْم َما َأَحلَّ ا�َّ

للرشع والعدل، واستقباح ما أ�زله اهللا، وتفضيل  ةفوقع الكفر: بنبذ رشع اهللا إىل القوانني املخالف

 عليه. الفرعونية الباطلترشيع 

ني الناس عىل أساس مكانتهم، وأمواهلم، ونفوذهم، ورياستهم.. وإذا ووقع الظلم: بالتفرقة ب

إِنََّام :"☻ادعى قوم حتاكمهم إىل الرشع، أقاموه عىل طريقة هيود.. قال رسول اهللا 

َق فِيِهُم الضَّ  يُف َتَرُكوُه َوإَِذا َرسَ ِ َق فِيِهُم الرشَّ ُْم َكاُنوا إَِذا َرسَ ِذيَن َقْبَلُكْم َأهنَّ ِعيُف َأَقاُموا َعَلْيِه َأْهَلَك الَّ

َقْت َلَقَطْعُت َيَدَها ٍد َرسَ ِ َلْو َأنَّ َفاطَِمَة بِنَْت ُحمَمَّ  ]3475[صحيح البخاري/  " اْحلَدَّ َواْيُم ا�َّ

ووقع الفسق: بفساد القايض، واملحكمة، وطرق التحاكم، والتنفيذ، وجعلها كلها حتت سلطة 

 .الفرعون وأمره، وليست مستقلة بذاهتا

كان بسبب التفرقة بني الرشيف والضعيف، وترك  -من أهل الكتاب  -وإذا كان هالك من قبلنا 

إقامة احلدود عىل أصحاب الرياسة واملكانة.. فام بالنا إن فعلنا ذلك باإلضافة إىل عدم التحاكم إىل 

، واملبالغة ال شك إننا عىل خطر عظيم، يستلزم احلسم القاطع، والتوكيد املستمر ابتداء؟!الرشع 

 الشديدة يف هذه القضية حتديدًا بالطريقة التي عرضها القرآن الكريم.

من أسباب  - النبويكام جاء يف احلديث  -وإن غياب العدل، والتفرقة بني الرشيف والضعيف 

ثم ئن والتحاسد واإلألن هذا الظلم يدمر بنية املجتمع، ويورثه األحقاد والضغا ؛هالك األمم

عل الرشيف يعترب يف نسبه وماله حصانة حتميه من العقاب، فيزداد ظلًام وعدوانًا.. والبغي.. وجي

وعىل اجلانب اآلخر: جيد الضعيف  طريق!ويزداد عبودية هلذا ا�ال، وهنًام يف حتصيله من كل 

إحساسًا بالظلم القاهر، قد يدفعه إىل التنكر هلذا الدين الذي حيسبه يظلم وُيفرق بني الناس، وقد 
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واإلفساد.. فتفسد العالقة بني مكونات املجتمع، وتنهار وحدته اإليامنية  االنتقام!فعه كذلك إىل يد

 اجلامعة.

جاء  ذاإ فاحذروا}ؤتوه وتيتم هذا فخذوه، وإن مل تُ أُ  {إنولقد صار التعاطي مع الرشع عىل طريقة: 

نا، أخذنا به.. فهو رشع ربنا صالح غرينا، وعىل غري وإن جاء يف  !احلكم يف صاحلنا، وعىل هوا

نا.. نبذنا الرشع، واخرتعنا من األعذار واألوهام واألحكام، ما نتفلت به من الرشع.. ونتبع  هوا

 اجلاهلية، وما أو�ك باملؤمنني.

ولقد بدأت الفتنة عن "بعض" ما أ�زل اهللا.. يف بدايات "امللك العضوض" بعد انقضاء اخلالفة 

نحرف الفساد يف سياسة "احلكم وا�ال" ياهلية" تطل برأسها، وبدأ الراشدة، وبدأت فتنة "املُلك اجل

باألمة شيئًا فشيئًا، حتى صار إىل مرحلة االنحراف عن "كثري" مما أ�زله اهللا إلينا.. ومل يتبق إال بعض 

 خالصًا! جاهلياً أحكام األرسة واملرياث، األمر الذي يستكثره بعض املنافقون، ويريدونه علامنيًا 

بحاجة إىل العودة إىل البدء من جديد، وإىل قيام "منظومة العدالة الربانية" كام قامت أول ونحن 

 مرة يف مرحلة رشد األمة:

بحاجة إىل نبذ القوانني املخالفة لرشع اهللا، وإعادة احلكم بكتاب اهللا، واستنباط األحكام  -

نني عىل أساس كتاب اهللا، ووحيه إىل رسول اهللا   .☻وسن القوا

إىل إقامة العدل، وحترير األمة من االستبداد والظلم والطغيان، ورد الناس  وبحاجة -

 سواسية ال فرق بني أحد إال بالتقوى.

وبحاجة إىل إصالح منظومة القضاء، والقضاة، واملحاكم.. بام يتناسب مع حتديات األمة،  -

 وما وصل إليه العقل البرشي من حسن التنظيم واإلدارة.

العدل والقسط يف كل يشء، أل�ه قضية إيامن ابتداء، وأل�ه ال وجود بحاجة إىل اإلحسان و -

 لألمة من دونه، وال فاعلية هلا بدون حتقيقها لـ "منظومة العدالة الربانية"..
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وهي بحاجة أوالً للتحرر من اآلصار واألغالل التي تفتك بجسدها املرتهل، وهي إىل شفاء بإذن 

َ  ِِنّ ﴿ة اهللا لن تتبدل: اهللا، وإىل عودة.. ولو بعد حني، وسن َّ �   َ  ُ ِ ّْ َِ ٍٍ  َما ُق ّٰ   ََِصْو و� َُ ُ ِ ّْ َِ  َما ُق
�ُْفِمِهمْ 

َ
10F.])11( [الرعد ﴾ََِ

)1(  

 

***

                                                           
 ".انحرافات يف احلركة اإلسالميةفصل "اضطراب مفهوم الرشيعة" من كتاب " –إن شئت  –راجع  )1(

http://ommaty1401.blogspot.com/2016/12/blog-post.html
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  جل جالله سابع وعشرون: التطاول على ا 

 قال تعاىل:

َُاو� دََِنُ�ْم هُ ▬ َّ ََِن � َّ ََِن ََمُنو� َ  َ�ّتِخُاو� � َّ َها � ق 
َ
وُِو� �قِْكَتاَب ِمن ََا �

ُ
ََِن َ َّ َن � ُزًو� َوقَعًِبا ِمّ

 ۚ ََ ْوِ�َا
َ
ْؤِمنَِ�  َ�بْلُِ�ْم َو�قُْكّفاَر َ َُاوَها ُهُزًو�  ٥َو�ّ�ُصو� �لّلذَه ِِن ُكنُتم م  َّ � ًِ�َ ّّ ََ� ََاَدْقُتْم َِِ� �ل ن

ّ�ُهْم قَوٌْم ّ  َقْعصِلُوَن  َوقَعًِباۚ 
َ
ْن ََمّنا َِالّلذهِ َوَما  ٥َ� لَِك ََِ

َ
َْ َِنصُِموَن ِمّنا ِِّ  َ ََ �قِْكَتاِب َه ْه

َ
َْ ََا َ قُ

ُ�ْم َفاِسُصوَن  َ ََ ْْ
َ
ّن َ
َ
َُ َوَ َزَِل ِمن َ�بْ

ُ
َزَِل َِِ�َْنا َوَما َ

ُ
ًََة ِعنَد  ٥َ ن َ� لَِك َمُثو ٍّ ِمّ ََ ِ َََُِّئُ�م َ

ُ
� َْ َْ َه قُ

وقَذ �َِك َ�ّ �لّلذهِۚ  َمن ّقَعَنُه �للّ 
ُ
اُغوَتۚ  َ َّ ََ ِمنُْهُم �قْصَِآَدًَ َو�ْ�َنَاِِ�َآ وََ�َبَد �ق َب َعلَيْهِ وََجَع ِْ ذُه وََغ

 َِ  َعن َسَو�َِ �لّمَِي
 َ َض
َ
آَُجو� َِهِۚ   ٦ّمَ�ًَا َوَ ََ و� َِاقُْ�ْفآِ َوُهْم قَْد 

لُ ََ َُوُ�ْم قَالُو� ََمّنا َوقَد ّد ََ� َجا ن
ْعلَُم ََِما َ�َُو� ََْ�ُتُموَن َو�لّلذ

َ
لِِهُم  ٦ُه َ ْْ

َ
ثِْم َو�قُْعْدَو�ِن َوَ نُْهْم ََُمارُِعوَن ِ� �ْ�ِ � ِمّ ًْ َوََِآى  َكثِ

ِئَْس َما َ�َُو� َقْعَملُوَن  َْ َتۚ   ْْ ْْ  ٦�لم 
َ
َُْم َوَ َباُر َعن قَْولِِهُم �ْ�ِ ُْ

َ
َّا�ِي وَن َو�ْ� لِِهُم لَْوَ  َقنَْهاُهُم �لّآ

َنُعوَن  ّْ ِئَْس َما َ�َُو� ََ َْ َتۚ   ْْ َِْدَِهْم َوقُعُِنو� ََِما  ٦�لم 
َ
ِْلُوقٌَةۚ  ُغّلْت � َوقَاقَِت �ْ�َُهوُد ََُد �لّلذهِ َم
َزَِل َِِ�ْ 

ُ
نُْهم ّما َ � ِمّ ًْ َ�ِ�َدّن َكثِ

ۚ  َوقَ َُ ا ََ َ َتاِن َُنفُِق َكيَْف َ َِ َْ َََد�ُِ َمَُْمو ِْيَاًَا قَالُو�   ََ ُِ َِّك  َك ِمن ّرَ
وْقَُدو� ََاًر� قِّلْ 

َ
ََ َِِ�  ََوِْم �قْصَِياَمةِۚ  ُ�َّما َ ا َْ ِْ َ ْْ قَْصيَْنا ََيَْنُهُم �قَْعَد�َوًَ َو�

َ
َها �لّلذُه ۚ َوُ�ْفًآ�ۚ  َو�

َ
َفأ ِْ
َ
آِْب َ َْ

رِْض فََماًد�ۚ  َو�لّلذُه َ  ُ�ِب  �لُْمْفِمِدَ
َ
ََ �قِْكَتاِب ََمُنو� َو�ّ�َصوْ�  ٦َن َوََْمَعْوَن ِ� �ْ� ْه

َ
ّن َ
َ
َولَْو َ

لَْناُهْم َجّناِت �َّعِيِم  ََ ْد
َ
َزَِل  ٦قََ�ّفْآََا َ�نُْهْم َسيَِّئاِِِهْم َوَ�

ُ
ََ َوَما َ ِ�ي قَاُمو� �ّ�ْوَر�ًَ َو�ْ�ِ

َ
ّ�ُهْم َ

َ
َولَْو �

لُو� ِمن فَوْقِِهمْ  َْ
َ
ِِّهْم َ� ن ّرَ ََ َما  َِِ�ِْهم ِمّ نُْهْم َسا ٌْ ِمّ َدًٌۖ  َوَ�ثِ ِّ ْصَت ّمٌة م 

ُ
نُْهْم َ رُْجلِِهمۚ  ِمّ

َ
َوِمن َ�ِْت َ

َِْت رَِساَ�َُهۚ  َو�للّ   ٦َقْعَملُوَن  َْ َ�َما ََّل َِّكۖ  نن ّقْم َ�ْفَع َزَِل َِِ�َْك ِمن ّرَ
ُ
َها �لّآُسوُل ََلِّْ  َما َ ق 

َ
ذُه ََا �
ُمَك ِمَن �َّ  ِّ ٍَ  ٦اِسۗ  ِِّن �لّلذَه َ  َقْهِدي �قَْصوَْم �قَْ�فِآِ�َن َقْع ْ�َ  َ ََ ََ �قِْكَتاِب لَْمُتْم  ْه

َ
َْ ََا َ ُق

نُْهم ّما  � ِمّ ًْ ُِّ�ْمۗ  َوَقَ�ِ�َدّن َكثِ ن ّرَ َزَِل َِِ�ُْ�م ِمّ
ُ
ََ َوَما َ ِ�ي ّٰ  ُِصِيُمو� �ّ�ْوَر�ًَ َو�ْ�ِ َزَِل َِِ�َْك َُ

ُ
َ

َ �قَْصوِْم �قَْ�فِآِ�َن مِ  ََ َس 
ْ
َِْياًَا َوُ�ْفًآ�ۖ  فََ� َِأ ُِ َِّك    [ا�ائدة] ♂٦ن ّرَ

ْ َوَ�تْلَُهمُ ▬ ْغنَِياَ َسَنْكُتُب َما قَالُو�
َ
ٌْ َوَ�ُْن َ َّ فَصِ ْ ِِّن � ََِن قَالُو� َّ َ  قَْوَل � ََ  ّقَصْد َسِمَ  � َََِيا

َ
��

ّقٍ َوَ�ُصوُل  َُ  ِ ْْ َِ ِ  ]181 عمران:[آل  ♂َُوقُو�ْ َعَا�َب �ْ�َآِ�قِ  َ
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 تكون؟تتحدث اآليات الكريامت يف هذا الدرس عن موضوع "الوالية" واملحبة والنرصة.. ملن 

وهو موضوع مرتبط باإليامن والعقيدة ابتداء.. فاملحبة القلبية والنرصة الظاهرية أمر ال بد وأن يكون 

الناحية النفسية ال بد وأن تكون املحبة القلبية هي خالصة هللا  ألهل اإليامن، وإخوة اإلسالم. ومن

وحده، فام جعل اهللا لرجل من قلبني يف جوفه.. إنام هو قلب واحد جيب أن يكون حب اخلالق 

كام  -هو املحور الذي يدور حوله كل حب، وكل نية، وكل قصد.. و�ا كان أهل الكتاب  هلالج لج

ئمهم  عادون اهللا، وحياربون أولياءه، ويناصبون البغض للمؤمنني، والكفار، يُ  -سُتبني اآليات جرا

والسخرية منهم، ومن صالهتم ودينهم.. فال يمكن بحال من األحوال أن جيتمع يف قلب املؤمن 

 دينه!حمبة ملن حيادون اهللا ورسوله، وحياربون 

ن الذين ال الفاسقو -هذا من ناحية القلب، أما من ناحية الواقع والنرصة.. فإن أهل الكتاب 

والكفار، سوف يبتدؤون العداء واحلرب عىل املؤمنني، وسيحاولون إزاحتهم عن دينهم،  -يعقلون 

وإخراجهم منه، ويبتغون أن يردوهنم كفارًا حسدًا.. ويف هذه احلالة جيب عىل املؤمن أن: يدرك 

ع، وطبيعة املعركة، وسبب العداء، وآثاره، وأ�عاده، ويس تعد هلذه املواجهة، حقيقة وأصل هذا الرصا

 -يف الدين  -ومن ثم فإن والية هؤالء األعداء  والباطل!ويعد القوة الالزمة هلذا التدافع بني احلق 

 -ُيعد خرمًا وقدحًا يف إيامن املرء، وال يفعلها إال املنافقون.. الذين يرتبصون باملؤمنني الدوائر 

 ل.وهكذا حال املنافقني يف كل جي -عليهم دائرة السوء 

عبًا" يتخذون دين اهللا "هزوًا ول نفتفتتح اآليات بالتحذير من والية أهل الكتاب والكفار الذي

والذين يناصبون العداء للمؤمنني، ويريدون ردهم عن دينهم.. وختتتم اآلية باستجاشة عوامل 

ن فالتقوى واخلشية والوجل واحلب هللا، هي التي تعصم القلب أ القلوب،وكوامن "التقوى" يف 

يتجه باحلب ألعداء الدين، ومتى صلح القلب، صلحت النية، واستقام القصد، ومتى صلحت 

 النية، صلح العمل بإذن اهللا.
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وألمهية موضوع "الوالية" يفصل القرآن تفصيًال تامًا لسبب النهي عن والية أعداء الدين، 

 صنعًا!ويستعرض أحوال أو�ك الذين حيسبون أهنم ُحيسنون 

ُ َعِن ﴿ هذا التفصيل، نذكر بآ�ة سورة املمتحنة التي جاء فيها: وقبل امليض يف َّ ُم � ُْ َ  َقنَْها
و� َِِ�ِْهمْۚ  َُ وُهْم َوُ�ْصِم ْن َ�َ� 

َ
َِِن َولَْم ُ�ْآُِجوُ�ْم ِمْن دََِارُِ�ْم َ ّّ ََِن لَْم ُقَصاِِلُوُ�ْم ِ� � َّ َ  ِِنّ  � َّ  ُ�ِب   �

 َ�َِ  ])8( [املمتحنة ﴾�لُْمْصِم

عبًا، ومل لمني، ومل يتخذوا دينهم هزوًا ولففي هذه اآلية جاء االستثناء يف الذين مل يعادوا املس

يف السلوك،  والرمحة .. فأو�ك هلم الربهنم من ديارهم، وال حياربوا دينهميقاتلوهنم ومل خيرجو

يدة جيب أن تكون بني والقسط يف التعامل، أما الوالء وهو النرصة والتنارص واجلهاد فهو مسأ�ة عق

. ☻املسلمني، والوالء فيها هللا ورسوله   والذين آمنوا

وهذا هو املنهج الرباين.. وهذه طريقته يف صياغة وتشكيل العقل والشخصية املسلمة؛ لتكون 

عادلة يف سلوكها، مستقيمة يف تصوراهتا، منضبطة يف مشاعرها وعواطفها.. باختصار: "عىل 

ط املستقيم".  الرصا

ن نشاهد طريقة القرآن يف البيان والرشح والتفصيل، الذي يأخذ بالعقول واأللباب واألرواح واآل

 والقلوب.. وهو ُيبني احلقائق.. واحلقيقة هنا: النهي عن والية أعداء الدين.

ء هبا، واعتربها لعبًا  والصالة  وعبثًا!!وُيبني السبب األول: وهو السخرية من الصالة، واالستهزا

األول بعد شهادة "ال إ� إال اهللا حممد رسول اهللا" وهي املحطة الروحية والقلبية التي هي الركن 

يتزود هبا املسلم عىل مدار يومه، وهي االتصال باملأل األعىل، وذكر اهللا، فهي مرحلة التطهر القلبي 

ينفصل  والنفيس والروحي.. وهي الوقوف واخلشوع بني يدي اهللا، وعندما خيشع فيها املؤمن، فإنه

عن احلياة وعن متاعها ومشاغلها؛ لريتفع إىل آفاق ال يعلم مداها إال اهللا، يسقط فيها حاجز الزمان 

 .. هلالج لجواملكان، وتنسكب فيها العربات، وختشع فيها القلوب هللا 
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وعند املؤمنني.. ال يمكن أن  ▐وأمر هبذه العظمة، وهذه املكانة، وهذا القدر عند اهللا 

ء  يكون حمًال للسخرية  واالهتامم!بل هو حمل العظمة والتقدير واحلرص  واللعب!واالستهزا

ء بالشعرية، وبالدين كله..  -ون قلالذين ال يع -فعندما يسخر منها السفهاء  فإن ذلك استهزا

وانتقاص من قدرها، وإنام ُيعظم شعائر اهللا، أو�ك الذين يف قلوهبم اخلري والتقوى. وعندما يسخر 

وال يدركون معنى التقوى واخلشية والوجل، ومعنى تعظيم شعائر اهللا، وال الذين ال يعقلون 

يشعرون معنى الصالة، فأو�ك قلوهبم خربة، وأرواحهم ميتة.. ال يمكن أن تكون هلم مع املؤمنني 

 والية، وال رابطة، وال وشيجة، وال صلة. وهذا هو السبب األول.

تهم وغضبهم وحقدهم وعدائهم للمؤمنني.. ما وتتوجه اآليات بتقريع أهل الكتاب عن سبب نقم

  املؤمنون؟ما اجلرم الذي اقرتفه  النقمة؟هي مسوغات هذه 

 قبل؟!أ�نقمون منهم ألهنم آمنوا باهللا وبرسوله، وما أ�زل إليه، وما أ�زل من 

وهل يمكن ألهل كتاب أن ينقمون ممن آمنوا برسلهم ووقروهم، وآمنوا بام أ�زل عليهم، وما أ�زل 

 رسلهم؟! عىل

ال يمكن.. بل يستحيل، إذا كانوا بالفعل يبحثون عن قضية "إيامن" و"حق"، ولكن يمكن أن 

تكون النقمة والعداء واحلقد واحلسد والبغض، عندما يكون "الفسق" هو الغاية، وعبادة الذات، 

أمر يكشف واملصالح ا�ادية هو السبيل.. عندها يكون وجود املؤمنني بدينهم وصالهتم وعبادهتم، 

يدعي اإليامن بكتابه، وهو يؤمن بالدنيا  وعمنعن عيوب وكفر من يدعي اإليامن وهو يعبد ذاته، 

ء املكانة الروحية والرياسة عىل الناس، أو املكانة عىل الناس بالسلطان وا�ال  ومكانته فيها سوا

فها وفسقها، سُتشعر الشخصية املنحرفة الكافرة  اع.. فالشخصية املستقيمة املؤمنةواملت بانحرا

وحماولة  ؛وتكون دليًال قائًام وكاشفًا عن الفسق.. ومن ثم يكون الكره للشخصية املستقيمة املؤمنة

ف؛ فتكون النقمة عىل أشدها. ،جرها إىل الفسق  أو احلرب والعداء إذا استعصت عىل االنحرا



 321                                                                                                         هلالج لجسابع وعشرون: التطاول على ا 

اهلدى، وابتغاء سبيل  وُتبني اآليات سبب هذه النقمة، وهو "الفسق" فسق القلوب عن البحث عن

 -فيام أرى  -اهللا.. وفسق األرواح وفساد األخالق، ومتى ذكر القرآن الكريم كلمة "الفسق" فإنه 

كأ�ه ُيوحي بفساد اخلامة البرشية فسادًا ال ُيرجى معه صالح، كمثل أن يفسد الطعام فال يعود صاحلًا 

لفسق" ليوحي باملعنى الروحي لفساد لغذاء اإلنسان مرة ثانية.. ولعل القرآن يستعمل كلمة "ا

 القلوب واألرواح.. نعوذ باهللا من ذلك.

خاصة  -ثم ُتبني اآليات السبب الثاين من عدم والية أعداء الدين: وهذه املرة يأخذ أهل الكتاب 

بالتقريع الشديد، ليجعلهم يف رش مكانة، ويف أضل سبيل.. وال يمكن أن يتالقى من هو يف  -اليهود 

ويرشق يف  -مقام العبودية هللا  -ة، ويضمر يف قلبه الكفر والرش، مع من هو يف خري مكانة رش مكان

 قلبه اإليامن واخلري.. يستحيل أن تكون هناك والية بينهام.. إال يف قلوب املنافقني.

التي يتبجحون هبا، وال  وبذنوهبملقد جعلهم اهللا يف رش مكانة.. بفساد قصدهم وسوء نيتهم، 

بام قّدمت أ�دهيم  -ا، فجزاهم اهللا بسوء أفعاهلم، ولعنهم، وغضب عليهم.. وجعل منهم يتبون منه

فأخرجوا أ�فسهم بأ�فسهم من  -أو أرواحهم وأجسادهم  -القردة واخلنازير، ومسخ أرواحهم  -

ء املقام الروحي أو اجلسدي  -مقام اإلنسانية الرفيع  إىل عامل احليوان.. وليس أي حيوان بل  -سوا

هلم وقلوهبم، فجعل منهم القردة: التي تتقافز ال هتتدي سبيال، وال األ �واع الذي تتناسب مع أحوا

تعرف طريقًا.. املنحنية الظهر، يف صورة عىل اخلضوع والذلة، بعكس الظهر القائم املستقيم الذي 

مة واحلرية  ت، وال ترفع التي ال تقع إال عىل القاذورا :اخلنازير وجعل منهم والرفعة!ُيوحي بالكرا

 والذلة!وجوهها من األرض، يف صورة أخرى من االنحطاط 

ثم صورة ثالثة من عبادة الطاغوت: ولعل املقصود به هو عبادة السلطان الطاغي الباغي الظامل.. 

ء أكان ذل حبار والرهبان ك يف صورة األالذي ال حيكم بام أ�زل اهللا، وال يقوم باحلق والعدل.. سوا

 أربابًا" من دون اهللا، أو ملوك الرومان.. الذين كانوا عىل دين الوثنية.الذين اختذوهم "



 322                                                                                                         هلالج لجسابع وعشرون: التطاول على ا 

ثم ُتبني اآليات السبب الثالث من عدم والية أعداء الدين: وهو الكذب والنفاق، وهو ادعاءهم 

والقرآن يصف  وحتالفاهتم!هتم ااإليامن.. إما إلضالل املؤمنني، وخداعهم، أو للحفاظ عىل عالق

للهدى،  يستمعوا مل  كافرين!بالكفر، وهم قد خرجوا به" جاءوا كافرين، وخارجوا حاهلم: "دخلوا 

 واهللا أعلم بام يكتمون. !كافرينومل يريدوه، ومل يبحثوا عنه.. فخرجوا كام دخلوا 

وال يمكن أن تكون هناك والية مع كاذب منافق، يدعي اإليامن.. من أجل اخلداع أو احلفاظ عىل 

 مصالح مادية وعالقات.

بع: وهو "املسارعة" وبذل اجلهد، والسعي  من أجل.. "اإلثم  احلثيثثم ُتبني اآليات السبب الرا

واملؤمن الصادق،  واإلفساد!والعدوان" و"أكل السحت" وا�ال احلرام.. والتسابق إىل الرش 

واإلنسان السوي ال ُيسارع يف "إثم وال عدوان" بل العكس هو الصحيح "يتعاون" عىل الرب 

ر ال جيتهدون إال يف أما هؤال خري!قوى، وصالح األ�فس وعامرة األرض، فهو كله والت ء األرشا

ثم والعدوان" وُتذكر اآلية بـ "أكلهم السحت" وأخذ الرشوة وا�ال احلرام، وأكل أموال الناس "اإل

 لكنه يعيدها هنا لعظم أكل السحت، واللحم الذي ينبت -رغم ذكرها يف آيات سابقة  -بالباطل 

 من السحت، ال بد وأن يسارع يف اإلثم والعدوان.

 ولبئس هو العمل.. ولبئس هو احلال.

ثم ُتبني اآليات السبب اخلامس من عدم والية أعداء الدين: وهو "عدم إنكار املنكر" والتغايض 

عن قول احلق، فلم ينهاهم وينكر عليهم الربانيون واألحبار عن "قوهلم اإلثم، وأكلهم السحت" أو 

 فلبئس ما كانوا يصنعون. الفحش!هلم إذا هنوهم عن هذا  الربانيون يستجيبوا إلنكار مل

التطاول عىل ذات اهللا املقدسة املنزهة عن كل  :-وهو موضوعنا هنا  -وأما السبب السادس 

لعنهم اهللا  -، له األسامء احلسنى، والصفات الُعىل.. قال اليهود هلالج لجنقص وعيب.. سبحانه 

فهو اإل� صاحب التوقري والتبجيل  والذهب!هللا مغلولة} وما قالوها إال عبادة للامل {يد ا –وأذهلم 

أما مع خالقهم ورازقهم فال يرجون له وقارا، وال يعرف هؤالء العبيد املناكيد األدب مع  عندهم!
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، وتقديس جنابه العظيم.. فقالوا ما يكشف عن حقيقة كفرهم، وعن مكنون صدورهم هاهللا، وتنزهي

أكرم  ▐هذا اللفظ الشنيع، وعن جالفة القلوب، وغباء الفكر، وسفالة الشعور، فاهللا يف 

ئنه شيئًا، وأ�ى ملخلوق أعطاه اهللا نعمة  ئن كل يشء، وال يملك أحدًا من خزا األكرمني، وبيده خزا

ال بد أن شعوره الداخيل يف أسفل سافلني،  ذلك؟!احلياة والوجود ابتداء أن يقول عىل اهللا مثل 

تصوراته العقلية يف أحط وأضيق صورها، وشعوره القلبي متشبع ومترشب عبادة "عجل و

 الذهب"!

بل هم أهل  قالوا}أ�دهيم ولعنوا بام  {ُغلتوترد اآليات عىل قول اليهود هذا باستحقاق اللعنة: 

 الشح والبخل واحلرص عىل الدنيا، واحلرص عىل ا�ال وعبادته.. أ�دهيم هي املغلولة، فهم رمز

ولقد استحقوا هذا العقاب واللعن عىل هذا التطاول عىل اهللا  -حتى عىل أ�فسهم  -البخل والشح 

ينفق كيف يشاء، ويعطي من يشاء، ويمنع من يشاء..  ▐، وتبني اآليات أن اهللا هلالج لج

 حكمة وابتالء من عنده حلني. 

م والية أ�دًا. ورأ�نا وقوم هبذه احلالة، وهذا السلوك، والشعور، والكفر.. ال يمكن أن تكون معه

لتنفر من مثل هؤالء، وال جتعل  ؛طريقة القرآن يف الرشح والتوضيح، واألخذ بالقلوب والعقول

 ويفند ادعاءات إيامهنم، ويكشفها بكل وضوح للمؤمنني. هلم!معهم حمبة قلبية، أو نرصة 

ن يكون سبيًال أن نزول اآليات عليه، ل ☻ثم ُتبني اآليات للرسول الكريم 

وجزاء عىل هذا "اإلعراض"  فيه!دايتهم، بل سيغرق "كثرياً " منهم يف "الطغيان والكفر" والزيادة هل

ر الشديد" عىل الكفر واإلثم والعدوان، وحماربة الدين وأهله.. أ�قى اهللا بينهم   العداوةو"اإلرصا

.. واهللا وإهنم ليسعون يف األرض فسادًا، وإشعاالً للحروب -بام قدمت أ�دهيم  -والبغضاء 

يطفئ حروهبم بقدره وبأ�دي املؤمنني، وال يتطاول وتعلو هيود يف األرض، إال عندما  ▐

يرتك أهل اإلسالم دورهم يف إحباط كيدهم ومكرهم وحروهبم، ويف جهادهم ملنع اإلفساد يف 

 .واهللا ال حيب املفسديناألرض.. 
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، ولو أهنم آمنوا بذنوهبملكفر إال ولقد كان طريق اخلري مبذوًال هلم، فام حقت عليهم اللعنة وا

، ولو أهنم أقاموا التوراة واإلواتق  نجيل بال حتريف وال تبديل، وما أ�زل إليهم من رهبم وهو القرآنوا

كلوا من فوقهم ومن ، وألهمرواحم وأقلوهب طهروّفر اهللا عنهم سيئاهتم.. لكَ  -فهو للناس كافة  -

فام الذي  النعيم!الدنيا. أما يف اآلخرة فهي: جنات هم من فضله، هذا يف اغنحتت أرجلهم.. وأل

أ�يس هو كفر القلوب، واإلعراض عن كتاب  واآلخرة؟!يمنعهم من هذا اخلري العميم يف الدنيا 

 والعدوان؟!اهللا، وإضامر الرش واإلثم 

 -ثم والعدوان وأكل السحت.. ُيشري إليها القرآن الكتاب أمة مقتصدة ُمقِرصة عن اإلومن أهل 

وُيّرشفهم بالذكر والثناء.. وإن كان  قلة!يف استثناء أهل اإليامن، وإن كانوا  -ىل عادته وطريقته ع

 أكثر أهل الكتاب ساء ما يعملون.

بالبالغ املبني، بال حرج، واهللا  ☻ بتوجيه الرسول وينتهي هذا الدرس

 عاصمه من الناس، ومن كيدهم، ومن رشهم، ولن يرضه الذين كفروا. ▐

أن اهللا ال هيدي القوم الكافرين..  ☻لرسوله  هلالج لجالبالغ ُيبني اهللا  ويف هذا

ن له اهلداية أ�دًا، فهو قد قطع بنفسه عىل نفسه وتك ي كفر وأعرض قلبه، وفسقت روحه، الفالذ

 له هداية حتى يبحث عن احلق، ويريد اهلدى. قتتحقاهلدى والبّينات، فلن 

هل الكتاب بأهنم ليسوا عىل يشء من دين اهللا.. وهذه إىل احلديث أل -مرة ثانية  -وتعود اآليات 

إذا هم أقاموا كتاب  -كام كان يف اآلية السابقة  -املرة ليس حديثًا عن اخلري العميم يف الدنيا واآلخرة 

، فهذه املرة حديث عن املرة ينفي عنهم زعم اإليامن إن هم تركوا إقامة كتاب اهللا اهللا.. ولكنه هذه

نجيل، نه مكتوبًا عندهم يف التوراة واإلهذا اإليامن: اتباع النبي األمي الذي جيدو ومن وضده!إيامن 

 يأمرهم باملعروف ويناههم عن املنكر، ويضع عنهم إرصهم، واألغالل التي عليهم.

أن نزول اآليات  ☻للتأكيد النهائي القاطع للرسول  -مرة ثانية  -ثم ُتبني اآليات 

" ومع ذلك فلُيبلغ آيات اهللا، وال يأس عىل القوم ر "طغيانًا وكفراً من عند اهللا، ستزيد أهل الكف
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ولن يؤمنوا إال عند رؤية العذاب  األليم!الكافرين.. فلو جاءهتم كل آية ما آمنوا حتى يروا العذاب 

وانكشاف حاجز الغيب، وعندها ال ينفع اإليامن.. بل إهنم سيطلبون العودة إىل الدنيا إلعادة 

هللا خيربنا بكذهبم وكفرهم حتى بعد رؤية العذاب، يف آية من أعجب آيات القرآن .. وااالمتحان

ۖ ﴿الكريم:  َُ َْ َََد� لَُهْم َما َ�َُو� ُ�ُْفوَن ِمْن َ�بْ و� َولَوْ  ََ  ﴾قََ�ََُِونَ  نّ�ُهمْ  َ�نْهُ  ُ�ُهو� لَِما قََعاُدو� ُرد 

 !!])28( [األ�عام

 ملستمر يف مثل قوله:ونلحظ يف نسق هذه اآليات التأكيد ا

ء السبيل، لبئس ما كانوا يعملون،  فاسقون،(قوم ال يعلقون، أكثرهم  رش مكانا وأضل عن سوا

 لبئس ما كانوا يصنعون، ساء ما يعملون).

 ونلحظ كذلك التوكيد مرتني يف سياق واحد عىل قوله:

َك  {َوَلَيِزيَدنَّ  بِّ ا ُأ�ِزَل إَِلْيَك ِمن رَّ نُْهم مَّ }ا ُطْغَيانً  َكثًِريا مِّ ) بيان الرسالة 1للتأكيد عىل أمرين: ( َوُكْفًرا

ألهل الكفر ) بيان الطبيعة النفسية 2والبالغ املبني هلا، برصف النظر عن رد فعل أهل الكفر. (

من التجمل يف بيان احلق، والصرب عىل جهاالت الناس، ومراعاة  الرسالة بيانوالطغيان. وال يمنع 

 .☻عقوهلم.. كام كانت هي سنة رسول اهللا أفهامهم ومدى إدراك 

ضمن سياق  -كأحد أمراض االستبداد  -" هلالج لجولقد أحببت عرض مرض "التطاول عىل اهللا 

اآليات التي جاءت تتحدث عن "الوالية" دون اقتطاع عن السياق، ألمهية موضوع الوالية فهو 

ادى، بال هي متالزمة كبرية قضية عقيدة وإيامن. وكذلك ألن طبيعة أمراض االستبداد ال تأيت فر

وهو يكشف أحوال النفس  -عىل طريقته  -تضم جمموعة كبرية من األمراض.. استعرضها القرآن 

ورغبة يف "الطغيان والكفر"  وإرادة!اإلنسانية عندما تكفر وتنحرف عن هدى اهللا.. عن قصد 

(السخرية  بـ: مقروناً  هلالج لجفجاء مرض التطاول عىل اهللا  "!ونفور من "اإليامن واالستقامة

ء بالصالة، عبادة الطاغوت، املسارعة يف اإلثم والعدوان، أكل السحت، الكذب  واالستهزا

 والنفاق... إلخ).
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 الصورة؟!!هبذه  هلالج لجولكن.. ما الذي يدفع النفس إىل التطاول عىل اهللا 

تكون مل تكن هللا وحده ال رشيك له، فحتًام س نسانية مفطورة عىل العبودية، فإذإن النفس اإل

، ▐لغريه.. والقلب يبحث عن إ� يعبده، وعندما تتجه إرادة القلب وقصده ونيته إىل اهللا 

، وقدرته ومشيئته هلالج لجويشاهد آثار اهللا يف الكون والنفس واحلياة، ويستشعر عظمة اخلالق 

ظة، ويغفل عنها املعجزة التي تتكرر كل حل -املطلقة.. ومعجزة خلق ووجود اإلنسان نفسه! 

فإن شعور العظمة هللا والتنزيه والتقديس له يرشق يف القلب  هذه املعاين.. وتستغرقه -! اإلنسان

أن خيرج عن تنزيه اهللا،  -وإن قرص يف جوانب الطاعة والعبادة  -والسلوك والشعور، ويستحيل 

 وعن التوجه إليه بالتقديس والعظمة واإلجالل.

�هة كـ (عبادة العجل،  احلق.. عندما حتل آلب، غري اإل��هة أخرى يف القأما يف حالة إحالل آ

هلة املزعومة.. إن القداسة والعظمة تتجه هلذه اآلوعبادة الذات، وعبادة ا�ال، وعبادة الطاغوت)، ف

ً، أو يتوجه إليها بالدعاء والصالة رصح اإلنسان بعبادة هلذه اآلال يُ  وقد وإن كان  -هلة ترصحيًا مبارشا

�هة كثرية ده باللسان، لكن القلب ترتع فيه آإنه قد يدعي اإليامن باهللا وحبل  -قد وقع ذلك بالفعل! 

هلة بينام اآل ▐، وسب اهللا هلالج لجويف هذه احلالة يقع التطاول عىل اهللا  -والعياذ باهللا  -

 والعظمة! األخرى هلا التوقري واإلجالل

ض االستبداد  -ونجد طغيان الشعور ا�ادي  ت وا�ال ال فالطاغو -كأحد مالمح كافة أمرا

فهناك حضور مادي ملموس، وسياط مرفوعة،  عليهام!تستطيع النفس العابدة هلام أن تتطاول 

بينام ال نجد ذلك يف جناب اهللا  دة هلام بالتعظيم والتقديس،فتتجه النفس املُستعبَ  ؛وشهوات منشورة

 العظيم!

 

*** 
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 ويف األمة املسلمة:

بل أصبح عند بعض  -هللا عام يقولون علواً كبرياً تعاىل ا -وسبه  هلالج لجوقع التطاول عىل اهللا 

وسب اهللا شيئًا هينًا والعياذ باهللا، فأصبح سب الدين،  والنداء!الرعاع والسفهاء مادة لوصل الكالم 

 أ�فسهم!بل ربام جتاوز يف أحيان تطاول هيود  عىل النفوس،

ئز عون العلم والثقافة، فوجدوا سبيًال للامل والشهرة وثم جاء من يدّ  وهو التطاول  العاملية!اجلوا

 ًا!وفنفأصبح التطاول والسب أدبًا وثقافة  ودينه!عىل اهللا، وعىل رسله، 

ء يف األف د اإلعالمية سوا وال  العظيم!ثم من هذا الفحش واإل ...إلخالم واملسلسالتومل ختل املوا

أو حتى نصح، فتكون هي نجد من حيرك ساكنًا، بينام إذا مس إنسان الطواغيت والطغاة بسوء أو نقد 

 اإلعدام!الغضبة الكربى، واجلريمة العظمى التي قد تصل إىل حد 

خيرم إيامن املرء، وُخيرجه من الدين،  -ال شك  -له.. هو أمر لتطاول عىل اهللا، وعىل دينه، ورسوا

 وهو ردة عن دين اهللا، تستوجب التوبة النصوح أو القضاء فيها باحلكم الرشعي.

، وشعائره، ودينه، وحدوده.. ة الصحيحة السوية للمجتمع املسلم أن ُيعظم اهللاوجيب يف البني

له وقارا، وعظمة، وتقديسًا، وال يسمح بأي صورة من صور التطاول الظاهرة.. وأما باطن  وُيرجى

القلوب فيجب أن تكون عظمة اهللا وتوقريه وتقديسه هي املهيمن عىل القلب املسلم، يف نفس 

ر فيه الفراعنة والطغاة والطواغيت، وأما قلوب العبيد املستعبدة من ِقبل الوقت الذي حيتق

، وال يمكن بحال هلالج لجاملستبدين، فإن اآلية عندهم تنقلب إىل تعظيم الطاغوت، وعدم توقري اهللا 

 أن يكون هذا بقلب مؤمن.

اهللا لت بعض "النظريات" التي توصف بـ "العلمية" إىل دين.. يدعو إىل إنكار وجود كام حتوّ 

فات لبست ثوب العلم، ورددها بعض من يزعم العلم يف هذه األمة، مثل هلالج لج ! وإن هي إال خرا

 وغريها! املرتبطة باإلحلاد نظريات التطور 
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و� ▬هو الذي أمر اإلنسان بالسعي والنظر يف األرض ويف كيفية اخللق:  ▐واهللا  ُْ َْ ِس قُ
 �ْ�َلْقَ 

َ
رِْض فَاَُظُآو� َكيَْف َََدَ

َ
ُ  ُُمّ  �ۚ ِ� �ْ� َّ ئُ  � َِ ََُ  ًَ

َ
أ َْ َّ َآًَ  �ق َِ َ  ِِنّ  �ۚ �ْ� َّ �   َ ََ  ِ ّ�ُ  ٍَ  ♂قَِدَآٌ  َ�ْ

فهذه "النظريات اإلنسانية" ال بد وأن حتتمل اخلطأ والصواب، ومع ذلك أمر اهللا ] 20[العنكبوت: 

اهللا؛ اإلنسان بالعلم والنظر والسعي؛ ليس ليكفر هبذا اإل�، وإنام لريى بديع صنع  هلالج لج

 وليتواضع أمام هذا اإل� العظيم، وليس العكس!

إنام  –التي قد تتغري وتتوسع وتنمو جيًال بعد جيل  –فام َهيم ليس هو مضمون "نظرية اإلنسان" 

الغاية الكربى، هي اإليامن هبذا اخلالق، املبدع، املدبر، القائم عىل كل يشء بحكمته وعلمه ورمحته.. 

 والطاعة" هلذا اإل� العظيم.والتواضع واخلوف والرجاء األمر الذي يتبعه "احلب 

َيقدح يف إيامن املرء، وقد يقع عن غري قصد، أو عن  هلالج لجوهناك نوع آخر من التطاول عىل اهللا 

 !▐قلة رسوخ اإليامن، وضعفه.. أال وهو سوء الظن باهللا 

ية والربوبية املتصف هبا حلقيقة األلوه -أو عدم اكتامل إيامن  -وسوء الظن باهللا.. هو عدم إدراك 

.. فهو اإل� العظيم الكريم الغفور الرحيم الرمحن احلليم الشكور الصبور امللك ▐اهللا 

القدوس السالم احلق املهيمن العزيز اجلبار النارص اخلالق البارئ الغني الرازق... إلخ من معاين 

ن أن ُيظن به السوء، أو ييأس مطلقة الكامل واجلامل والقدس واجلالل، وإ� هبذه الصفات ال يمك

 ه وعفوه.. وده وكرمه وحنانه وعطائاإلنسان من رمحته وفضله ومنه وج

ِ ِِّ  �قَْصوُْم  ﴿إِنَّهُ بل إن اليأس من رمحة اهللا وكرمه هو من خصال الكافرين:  َّ � َِ ُس ِمْن َرْو
َ
َ  َقيْأ

 ])87يوسف ([﴾ �قَْ�فُِآونَ 

َوَما  ▬د بأن اهللا ال يعلم ما نعمل أو ال حياسبنا بذنوبنا وأفعالنا: االعتقا ومن سوء الظن باهللا:
ّن 
َ
َنَُتْم َ ََ ْم َوقَِ�ن  ُْ ْم َوَ  ُجلُوُد ُْ اُر َّ ْ َ

َ
َهَد َعلَيُْ�ْم َسْمُعُ�ْم َوَ  � َْ َ ْن َ

َ
وَن َ ُ َِ ُكنُتْم سَْمتَ

ً ّمِّما  �ْ َ َ  َقْعلَُم َكثِ َّ ن �ُ  .َ�ْعَملُونَ � ََ ََقُِ�ْم  ُتم ّمِْن َو ْْ ْصَب
َ
ْم فَأ ُْ ْرَد�

َ
َُِّ�ْم َ َنَُتم ََِآ ََ ِي  َّ ُم �

ِ�نَ  ِْ  ]23 ،22[فصلت :♂  �ْ�َا
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ود ابتداء، أو االعتقاد اعتقاد عبثية احلياة، أو السخرية من نعمة اخللق والوج :ومن سوء الظن باهللا

 ال جتري بمقادير وآجال ُيقدرها اهللا وحده: ألمورأن ا

لَْصَنا▬ ََ َفُآو�  َوَما  َْ ََِن  ّّ ِ ٌَ ّق َفُآو� فََو�ْ َْ ََِن  َّ ن  � ََ ََلَِك   �ً ِِ رَْض َوَما ََيَْنُهَما ََا
َ
�لّمَماَ َو�ْ�

 ]27[ص:  ♂ ِمَن �َّارِ 

 هلالج لجىل اهللا اجلزع عند وقوع الرش، وربام قتل النفس، وربام التطاول ع :ومن سوء الظن باهللا

واليأس  -ة املسلمة ولألسف هذا الظن اليسء ني أ�ناء األمكام انترش ب -عند عدم الصرب عىل األذى 

اق ونَ ▬ "!من رمحة اهللا، بل ربام وصل بالبعض إىل "اإلحلاد ّْ َِّهِ ِِ  �ل َُ ِمْن رَْ�َةِ َر  ♂َوَمْن َقْصَن

فال يضل أحد عن رمحة اهللا فهي واسعة.. ومتى أحسن الظن باهللا، ورجى من اهللا اخلري  ]56احلجر: [

ُ َعنُْه، َقاَل: َقاَل النَّبِيُّ ة كان كذلك بإذن اهللا.. فوالرمح ☻ َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة َرِيضَ ا�َّ

ُ َتَعاَىل: "  َأ�َا ِعنَْد َظنِّ َعْبِدي ِيب، َوَأ�َا َمَعُه إَِذا َذَكَرِين، َفِإْن َذَكَرِين ِيف َنْفِسِه َذَكْرُتُه ِيف َنْفِيس، َوإِْن َيُقوُل ا�َّ

ْبُت إَِلْيِه ِذَراًعا، َوإِْن تَ َذَكَرِين  َب إَِيلَّ بِِشْربٍ َتَقرَّ َب إَِيلَّ ِذَراًعا  ِيف َمَإلٍ َذَكْرُتُه ِيف َمَإلٍ َخْريٍ ِمنُْهْم، َوإِْن َتَقرَّ َقرَّ

ْبُت إَِلْيِه َباًعا، َوإِْن َأ�َاِين َيْمِيش َأ�َْيُتُه َهْرَوَلًة   ]7405[صحيح البخاري/  "َتَقرَّ

من ابتغاء فضل اهللا، املؤمن العارف باهللا يف حالة دائمة من حسن الظن باهللا، ويف حالة والقلب 

ه، ومنِه، ورمحته، وحنانه، وعفوه، وإحسانه، وجوده.. فهذا هو شعور املؤمن املعظم وكرمه، وعطائ

 هللا، واملُوقر جلالله الكبري. 

 

***
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  وصفاته ثامن وعشرون: اإلحلاد يف ذات ا 

 تعاىل: قال

▬ ْ�� ََ �ِِي َ ْْ ِِ ِِ ُُ ََا ََ ُُ ��ُْن َمْآَ�َمۖ  َوقَاَل �لَْمِمي ََِن َقالُو� ِِّن �للّذَه ُهَو �لَْمِمي
َّ َفَآ � َْ ُبُدو� قََصْد 

َو�
ْ
ّنَة َوَمأ ّآَم �لّلذُه َعلَيْهِ �ْ�َ َُ ِْك َِالّلذهِ َ�َصْد  َْ ُ َُّ�ْمۖ  َُِِّه َمن َ ُِ �َّاُرۖ  َوَما لِلّظالِِمَ� �لّلذَه َرِ�ّ َوَر

اٍر  َّ َ
َ
ٌدۚ  نن ّقمْ  ٧ِمْن َ ُِ ََِن قَالُو� ِِّن �لّلذَه ثَاقُِث ثََ�ثٍَة   َوَما ِمْن ِِقَذ ٍه ِِّ  ِِقَذ ٌه َو� َّ َفَآ � َْ  ّقَصْد 

 
َ
َفُآو� ِمنُْهْم َعَا�ٌب َ َْ ََِن  َّ َُوَن َِِ� �لّلذهِ  ٧ِ�ٌم ََََتُهو� َ�ّما َقُصولُوَن َ�ََمّمّن � فََ� َقُتو

َ
َ

يٌم  ُِ ِْفُِآوََُهۚ  َو�لّلذُه َ�ُفوٌر ّر َُ  ٧َوََْمَت لَْت ِمن َ�بْلِهِ �لآ ُس ََ ُُ ��ُْن َمْآَ�َم ِِّ  رَُسوٌل قَْد  ّما �لَْمِمي
 ُ َعاَمۗ  �َُظْآ َكيَْف َََُِ�ّ َّ َ�ِن �ق ُْ

ْ
ََصٌةۖ  َ�ََا ََأ ُه ِصِدّ م 

ُ
ّ�  َُْؤفَُكوَن  َوَ

َ
ُُّم �َُظْآ � َْ  ٧لَُهُم �ْ�ََاِت  قُ

� َوَ  َ�ْفًعاۚ  َو�للّذُه ُهَو �لّمِميُ  �قَْعلِيُم  َ�ْعُبُدوَن ِمن ُدوِن �لّلذهِ َما َ  َقْملُِك قَُ�ْم َ�ّ
َ
�٧  ََ ْه

َ
َْ ََا َ قُ

َ �ْ�َِقّ َوَ   ْْ ِْلُو� ِ� دَِنُِ�ْم َ� ًْ� �قِْكَتاِب َ  َ� َضل و� َكثِ
َ
َُ َوَ ٍٍ قَْد َضل و� ِمن َ�بْ ََ قَْو ْهَو�

َ
َِّتبُِعو� َ

 َِ و� َعن َسَو�َِ �لّمَِي
 [ا�ائدة] ♂٧َوَضل 

قضية الذات اإل�ية من أكثر القضايا التي خاض فيها العقل البرشي، وباءت كل املحاوالت 

عن طريق  هلالج لجال يتكلم فيها إال اهللا بالفشل.. أو بمعنى أدق باإلحلاد أو الرشك، فهذه القضية 

وحيه إىل رسله، كل حماوالت الفالسفة.. انتهت إىل ال يشء، كل حماوالت الكهنة وأصحاب األديان 

انتهت إىل رشك أو إحلاد أو ظنون وأكاذيب وافرتاءات، ليس هلم هبا علم، وال دليل، وال يقني.. جمرد 

 وأوهام!صات ختّر 

وهو أرقى  -ة خارج التصور العقيل للجنس البرشي كله وقضية الذات اإل�ية هي قضي

 كنهها. إلدراكفالرتكيب اإلنساين اجلسدي والروحي غري مؤهل  -املخلوقات 

 -ق اإلنسان ذاته وجاءت الرساالت الساموية.. لتقرر حقائق اإليامن باهللا غيبًا ال شهادة، وخلْ 

وغريه من املخلوقات، هو الدليل الكايف عىل هو  -وخلقه عىل هذه الصورة البديعة الفريدة املعجزة 

ر باأللوهية هلالج لجوجود "الصانع"  ، وعىل إرادة حقيقية، ومشيئة مطلقة، واملطلوب: هو اإلقرا
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ك يف صفاته القدسية  مة وكل صور العبادة هلذا اإل�، دون اإلحلاد يف ذاته، أو اإلرشا والربوبية والقوا

ه.  التي ال يتصف هبا أحد سوا

مؤهل لـ "السمو الروحي" وقادر عىل الرقي ليستشعر معنى  -ذلك املخلوق الفريد  -واإلنسان 

قبة؛ ليلمس معية اهللا، وفضل اهللا، ورمحة اهللا، ويرى آثار اهللا  اإليامن، وحقيقة القرب، ومعنى املرا

يف الوجود والغيب والشهود، وهذه اخلصيصة هي التي جعلت اإلنسان إنسانًا، وسيد هذه األرض، 

ن.. بل أسفل وأضل.وخلي  فة اهللا فيها، وبدوهنا يتسافل إىل درك احليوا

يف  -ألهنا بال هدى من اهللا  -رضبت الفلسفات من قبل يف البحث عن ذات اهللا، وانحرفت 

فنسبوا له الصاحبة  ؛رضوب شتى من التيه.. فنسبوا هللا البنني والبنات، وأ�حدوا يف ذات اهللا

م غريهم إىل: (آب، إىل ثالثة أقانيم: (آب، ابن، روح قدس)، وقّس موا ذاته القدسية والولد، وقّس 

التي كانت موجودة يف الوثنيات الفرعونية واهلندية  والضالالت!) وغريها من البدع أم!ابن، 

 .♠.. السابقة لدعوة املسيح واإلغريقية

 -ذه الديانة ثم مل تكن املسيحية تعرف التثليث حتى هناية القرن الثاين، حيث كان االضطهاد هل

من الوثنيني الرومان، حتى حصل التحول التارخيي للمسيحية عىل يد قسطنطني،  -ديانة التوحيد 

ء والعبيد واملحرومني والرعاع مالذًا وملجأ  الذي ادعى دخوله يف املسيحية.. التي وجد فيها الفقرا

املعذبة ال دواء هلا مثل  يرفع عنهم الضغط النفيس، ويعدهم بحياة طيبة غري حياهتم تلك، والنفس

اإليامن، فلام وجد قسطنطني اجتاه اجلامهري نحو املسيحية، حتول هو اآلخر إليها ألسباب سياسية، 

متنع انقسام مملكته أو ضياع امللك.. ولكن قسطنطني مل يدخل املسيحية، بل حّول املسيحية إىل 

لتثليث" و"الرشك" بفعل كهنة الوثنية، الوثنية.. وأخرج دينًا جديدًا قاعدته "تأ�يه املسيح" و"ا

ل الفالسفة السابقني.. فخرج هذا الدين اجلديد خليط من املسيحية، وخليط من  وتم  الوثنية!وأقوا

م عن مواضعه، وبيع آيات اهللا بثمن قليل.. فباعوا دين القضاء عىل دعاة التوحيد، وتم حتريف الكلِ 

الضطهاد والقهر والظلم الواقع عىل أهل املسيحية املسيح بذهب االمرباطور! وحتول التعذيب وا
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 والبابا!فأصبح العرص الذهبي للدين اجلديد، عرص اإلمرباطور،  ؛إىل سلطان وقوة ومال ورياسة

  للكنيسة!مع السلطان الروحي  لإلمرباطوروحتالف السلطان السيايس 

م.. يف حسم يليق بقضية هبذه وهنا تأيت اآليات الكريامت لُتبني العقيدة الصحيحة، والدين القوي

ليس  هلالج لجهكذا يف نصاعة ووضوح.. إن اهللا  املسيح}كفر الذين قالوا إن اهللا هو  {لقداخلطورة: 

هو املسيح، وليس هو أحد األقانيم.. واملسيح هو عبد هللا ورسوله، شهد ميالده الناس، و�ا جاء 

ئيل.. جاءهم بام جاء به كل رسول:  . وإن أي رشك غريه}ما لكم من إ�  اهللا {اعبدواإىل بني إرسا

ءه النار، وما  يقع يف حقيقة "العبودية" اخلالصة هللا.. فقد حّرم اهللا عىل صاحب الرشك اجلنة، وجزا

للظاملني من أ�صار.. ال املسيح يملك هلم من اهللا شيئًا، وال غريه، وال أمه، وال من يف األرض مجيعًا، 

 وال أمره، وال جنته، وال ناره، وال إرادته، وال مشيئته..فهو اهللا وحده ال رشيك له يف ملكه، 

هو اهللا، يكشف عن أ�ر الوثنية التي حّرفت وتالعبت بدين اهللا،  ♠وإّن تصور أن املسيح 

 وأخرجت املسيحية عن تعاليم املسيح الواضحة القاطعة التي هي امتداد ملوكب الرسل الكرام..

سفاهة العقل البرشي يف تصور أن اهللا يمكن إدراكه وتصور أن املسيح هو اهللا، يوضح كذلك 

 أو يغيب ويظهر أو يغفل أو ينام معينة!ورؤيته عىل هذه الصورة أو ينحرص وجوده يف حقبة تارخيية 

.. ومازال العقل البرشي حياول حماوالته الفاشلة يف "رسم" صورة مادية جمسمة هللا، أو ُيصلب

املحاولة يقف الشيطان ليجعل من أحد أهم أهدافه أن يقول حياول فيقع يف الرشك، ومن وراء هذه 

ِ َما َ  ﴿اإلنسان عىل اهللا ما ال يعلم:  َّ � َ ََ ْن َ�ُصولُو� 
َ
اَِ َوَ ََ ْْ ِ َو�قَْف َو ْم َِالم  ُْ ُمُآ

ْ
ِِّ�َما ََأ

و هو أحد أ�ه هو املسيح أ بادعاءوأقبح وأشنع القول عىل اهللا  أفحشوما  ])169البقرة ([﴾ َ�ْعلَُمونَ 

 األقانيم... إلخ.

ثم يأيت احلسم القاطع الثاين يف أو�ك الذين يعتقدون يف األقانيم عىل نفس صورة التوكيد واحلزم 

لُيبني كفر من يعتقد يف "األقانيم الثالثة"  ثالثة}كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث  {لقدوالقطع السابق: 

 -الذات اإل�ية" واحدة.. تتكون من ثالثة أقانيم (اآلب واالبن والروح القدس).. معتقدين أن "
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حتى هذه  -والروح القدس، ولقد فشلت الوثنية  ،هي اآلب، واالبن - بذاته!!كل أقنوم قائم 

يف رشح هذه املعضلة الفكرية، ليعتربوها من قضايا اإليامن "اغلق عقلك واعتقد" فتارة  -اللحظة 

 ووظيفة!!إهنا "أقانيم" أي تقوم بذاهتا ولكل منها دور يقولون إهنا "صفات" هللا، وتارة يقولون 

 ختبط يف التيه ال هيتدي إىل سبيل.

َ ﴿ويف آيات أخرى قال تعاىل:  ِّّ
ُ
ُِاوِ� َوَ َّ ََْت قُلَْت لِلّناِس �

َ
�
َ
َٰ ��َْن َمْآَ�َم َ ُ ََا ِعي َّ نَْ َقاَل �

 ِۖ َّ اَََك  قَاَل  َِِ� َهْ�ِ ِمْن ُدوِن � َْ نْ  ِ�  ََُ�ونُ  َما ُسبْ
َ
قُوَل  َ

َ
�  ِ�  قَيَْس  َما َ  َ�َصدْ  قُلُْتهُ  ُكنُْت  ِِنْ  ِ�َّقٍ

ِٰ  ِ�  َما َ�ْعلَمُ  َعلِْمَتهُۚ  ْعلَمُ  َوَ   َ�ْف
َ
ََْت  ََِِّك  َ�ْفِمَكۚ  ِ�  َما َ

َ
ُيوِب  َعّ�مُ  � ُِ لُيبني  ])116ة ([ا�ائد ﴾�قْ

حتت تأ�ري واختالفات "املجامع املسكونية" التي أحد صور الرشك املتنوع الذي دخل يف هذا الدين، 

 !خترج يف كل اجتامع بعقيدة جديدة كانت

فيقول: نحن ال  -ويعترب ما يعتقده هو اعتقاد كل املسيحيني يف العامل  -وُيشغب بعض السفهاء 

رفون أو إننا نقول بالتوحيد... إلخ ليخدع بعض البسطاء من املسلمني، ممن ال يع إ�!نقول إن مريم 

 حجم االختالفات، والعقائد املختلفة لدهيم حول هذه القضية حتديدًا.

ال املسيح إ�، وال  واحد}من إ� إال إ�  {وماوالعقيدة الصحيحة بكل بساطة ووضوح ونقاء: 

أمه، وال الروح القدس، وال أي من خملوقاته.. إنام هو إ� واحد يف ذاته، ويف صفاته، ويف أفعاله.. 

.. ال رشيك له يف أ�وهيته، وال رشيك له يف والقدرة الكاملة ادة واملشيئة املطلقةصاحب اإلر

مته.. فهو قائم عىل كل يشء، وبه يقوم كل يشء، كان اهللا، ومل يكن  ربوبيته، وال رشيك له يف قوا

 يشء مع اهللا.. يقول لليشء: كن؛ فيكون. 

لون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب ومتيض اآليات يف حزمها القاطع: {وإن مل ينتهوا عام يقو

أ�يم} ولقد وقع العذاب األليم بالفعل بينهم، فقامت العداوة والبغضاء واحلروب الطويلة التي 

كادت أن تفني بعضهم بعضا، بسبب هذه العقائد، ووقع العذاب بأ�دي املؤمنني يف التدافع فيام 

 بينهم، ولعذاب اآلخرة أشد وأ�قى.. 
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ىل العقيدة الصحيحة والدين القويم الذي جاء به املسيح، والذي جاء به حممد واإلسالم يدعوهم إ

، ولقد كان من املفرتض عقًال أن يكونوا أول مؤمن به، ولكن حتالف العرش ☻

السيايس والعرش الكنيس.. وحب املصالح والرياسة وا�ال والنفوذ، حال بينهم وبني اإليامن.. 

عوة الرسل" يقف التحالف السيايس الكهنويت مع املأل واحلاشية ويقف هذا التحالف دومًا أمام "د

نقية، ولكن اهللا متم وأصحاب املصالح، مع اجلامهري املنكبة عىل الشهوات.. لتحارب هذه الدعوة ال

ط مستقيم. نوره، وهيدي أهل اإليامن  إىل اهللا وإىل رصا

يتوبون إىل  {أفالدة للهداية: هم اآليات يف أسلوب فيه شفقة ورمحة ورغبة حقيقية جمرثم تدعو

فبعد احلسم القاطع احلازم يف بيان حكم من أرشك يف ذاته  رحيم}اهللا، ويستغفرونه، واهللا غفور 

نعم.. هكذا هبذه  ؟اهللا، وأفعاله.. تأيت الدعوة إىل املغفرة والرمحة.. أفال يتوبون إىل اهللا ويستغفرونه

ة: فاللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك.. إنك أ�ت الغفور البساطة، ولكنها هلا عمق يف القلوب املؤمن

 حيم، سبحانك ما أحلمك، وما أرمحك!الر

أرشك باهللا، وبعد الدعوة إىل املغفرة، تزيد اآليات يف البيان رمحة من اهللا،  فيمنوبعد بيان احلكم 

يقة.. كان {ماوفضال:  ا يأكالن املسيح ابن مريم إال رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صدِّ

يقة البتول  الطعام} املسيح رسول من موكب الرسل الكرام، جاء بام جاء به كل رسول، وأمة الصدِّ

املصطفاة عىل نساء العاملني العابدة الزاهدة، الصادقة يف إيامهنا.. ولكن مع هذا الترشيف والسمو يف 

ويف هذا إشارة لطيفة  ام!الطعيأكالن  ااملسيح وأمه، مل خيرجا عن برشيتهام طرفة عني، فقد كان

 املسيح وأمه كانا يأكالن الطعام؛ مرتوكة للعقل أن يتأملها، فال ُينكر أحد من أهل املسيحية أن

وطبيعة  -مثل غريهم من البرش  -ليكشف هبذا االحتياج إىل الطعام إىل كامل حالتهام البرشية 

ي ىل إخراج فضالت الطعام، وإىل التقوِ هنام كانا بحاجة إىل: الطعام، وإالضعف اإلنساين الفطري، وإ

ال حيتاج إىل  هلالج لجهبذا الطعام، وإىل النوم والراحة... إلخ من األحوال البرشية الطبيعية، واهللا 

 يشء، وهو القائم عىل كل يشء، وال تأخذه سنِة وال نوم.
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يؤفكون، وينحرفون عن الطريق  -بكفرهم وعنادهم  -ُيبني هلم، ثم هم  ▐واهللا 

فها هي اآليات بّينات واضحات ال حيول بينهم وبني اإليامن سوى التحالف السيايس القويم! 

ء أصحاب املصالح ا�ادية أو غرق وانغامس اجلامهري يف الشهوات.  الكهنويت أو أهوا

ً وال نفعاً  .. كيف يرصف أي من صور وتتساءل اآليات: كيف يعبد اإلنسان ما ال يملك له رضا

ً، فكيف ُيعبد من دون اهللا، الذي امل اهللا؟!العبادة لغري  سيح نفسه ال يملك لنفسه نفعًا وال رضا

؟! واهللا سميع عليم.. فهو عليم بذات ▐يملك النفع والرض، وال يقع يشء إال بإذنه 

الصدور، ويعلم حال أو�ك الذين جعلوا من املسيح ودعوته "صفقة" سياسية كنسية.. لتعبيد 

 وباسم البابا، وما اهللا بغافل عام يعملون. الناس للسلطان باسم االمرباطور

وأخرياً: تدعو اآليات أهل الكتاب إىل عدم "الغلو" يف الدين، وعدم الغلو يف املسيح وأمه عليهام 

ء  السالم، وعدم الغلو يف التصورات الفلسفية املعقدة الغريبة عن دين اهللا، وعدم اتباع "أهوا

والرومانية والفرعونية واهلندية... إلخ فهؤالء  اإلغريقيةالسابقني" الضالني من أصحاب الوثنيات 

ء السبيل، وما نسبة  ، وأضلوا كثرياً من أمم وشعوب وحضارات، وضلوا مجيعًا عن سوا قد ضلوا

الولد إىل اهللا، واإلحلاد يف ذاته من اخرتاع رجاالت املسيحية إنام هي من تأ�ري الوثنيني الرومان 

ة فانحرفت، لتصبح عىل هذا احلال الذي وصفه القرآن، كام جاء يف آية الذين ادخلوها عىل املسيحي

ُُ ��ُْن �لّلذهِۖ ▬أخرى:  اَرى �لَْمِمي َّ َ� لَِك قَْولُُهم  َوقَاَقِت �ْ�َُهوُد ُعَز�ٌْآ ��ُْن �لّلذهِ َوقَاقَِت �َّ
فَْو�هِِهْمۖ 

َ
ۚ َُ  َِأ َُ َفُآو� ِمن َ�بْ َْ ََِن  َّ اهُِئوَن قَْوَل � ّ�  َُْؤفَُكوَن  اَِلَُهُم �لّلذُهۚ قَ  َْ

َ
 .[التوبة] ♂٣�

*** 

 برشية؟!ولكن.. �اذا ُيلحد اإلنسان يف اهللا، ويرشك يف ذاته، وصفاته، ويتخيله يف صورة 

ية يف يل، يتجه إىل "جتسيد" الذات اإل�عندما يفقد القلب اإليامن، ويرضب العقل يف التيه بال دل

أو يف تصور اإل� يف  -كام يف األقانيم  -أو يف صورة معقدة  -ة املسيح كام يف حال -صورة برشية 

 السخافات!الشمس واحلجر والبرش وغريها من 
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وال تستطيع اإلنسانية يف حالتها املنحرفة املحدودة الصغرية أن تتصور الغيب.. وال تستطيع 

جتسيد ما تشاء  ..ضها بـ "التجسيد"تعو ووحشة!اإليامن به اإليامن احلقيقي، بل جتد يف الغيب انعدامًا 

و "رشك" أي حماولة لذلك ه جتسيد الذات اإل�ية، مما يعني أنولكنه ليس أي جتسيد إنه  حتب!ومن 

 ! يف ذات اهللا، ورشك باهللا

ء أكانت نفسية  أم مادية.. وُتقام حوهلا "سوق ومن هذا التجسيد خترج األوثان واألصنام سوا

إلقامة  ؛هلة.. ويقرتب من هذا السوق الساسة، وأصحاب املصالحارة اآلاآلهلة" وسدنة اآلهلة، وجت

 جارية والتسويق الالزم أل�فسهم!العالقات الت

وإن اجلامهري اجلاهلة تعشق "الغلو" وحتب "التجسيد" ا�ادي للمعبود، ولعلها ليست عبودية حقًا 

ديس اآلخر البرشي املنسوب للمعبود، إنام هي "عبودية للذات" وتقديس للنفس يتم من خالل تق

وتفلتًا من اإليامن بالغيب الذي يتطلب السمو الروحي، والرقي العقيل، والتكامل  األلوهية!له 

 اإلنساين..

دة.. فإن االستبداد حيطم قيمة اإلنسان كله، وهو أ�عد ما تكون عنه النفس املقهورة واملُستعبَ 

حمد املُستبد، وُيفسد التكامل اإلنساين، ويأخذ وُيفشل سموه الروحي، وخيتزل عقله يف التسبيح ب

حة إىل نفسه، وقد ُتنسب إىل غريه من البرش.. أو  املستبد صورة من صور األلوهية.. قد ينسبها رصا

 "الوكيل" عن هذا البرش املعبود!أن يكون هو 

نسان جيعل اإل ؛ويف كل األحوال حالة من التفسخ اإلنساين، والتسافل الضيق املنحط املحدود

ك يف ذات اهللا أو يف صفاته.  يعبد ذاته، أو غريه من البرش، فيصورها يف صورة إرشا

 

 

*** 
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  ويف األمة املسلمة:

وقع اإلحلاد يف ذات اهللا، ويف صفاته.. ورضبت األمة يف رضوب شتى من هذا التيه، فتأ�ر بعض 

عن ذات اهللا وصفاته، بام  مفكرهيا وعلامءها بكتابات الفالسفة، وبلغة الفالسفة.. فراحت تتحدث

يف ذلك، ومتبعة لطريق الشيطان الذي قال تعاىل عنه:  الربانيةمل يأذن به اهللا.. خمالفة األوامر الرصحية 

َ �لّلذهِ َما َ  َ�ْعلَُموَن ▬ ََ ن َ�ُصولُو� 
َ
اَِ َوَ ََ ْْ ِ َو�قَْف َو م َِالم  ُْ ُمُآ

ْ
 . وقالالبقرة][سورة  ♂١ِِّ�َما ََأ

ِ ▬: هلالج لج َِ  َفاْدُعوُِ ََِهاۖ َول ْم ُ�ْ� َُ ْسَما
َ
ْسَماِِهِۚ  َسُيْجَزْوَن َما  ّلذهِ �ْ�

َ
ُدوَن ِ� َ ِْ ََِن َُلْ َّ ََُرو� � َو

 األعراف] [سورة ♂١َ�َُو� َقْعَملُوَن 

ووقع الغلو يف الدين، ووقع اهلوى يف تناوله، فُدست أحاديث عىل لسان رسول اهللا 

ئيليات،  ☻ وصارت أحاديث أخرى مل ُيقصد منها التشبيه مأخوذة عن إرسا

ُتأخذ  - ، ويف غريها من اللغاتاملعروفة يف اللغة العربية -والتجسيد.. فصارت التعبريات املجازية 

 عىل ظاهرها.. ومل يقترص األمر عند هذا احلد، فقد يكون فيه بعض السعة أو رضب الذكر عنه..

حتولت قضية تشبيه اهللا بمخلوقاته إىل حد جعلت  إنام حدث ما هو أخطر وأعنف من ذلك.. لقد

وقال البعض  "!!"كبار" من العلامء يقولون بتشبيه اهللا باإلنسان تشبيهًا كامًال "عدا اللحية والعورة

وال شك أن هذا  - تعاىل اهللا عام يقولون علواً كبرياً  -وقال آخرون: إنه "شيخ"!  !"إنه: "شاب أمرد

ً بلوثة "أهل الكتاب" يف التشبيه والتجسيد.. متبعني التصور مدخوالً عىل العق يدة اإلسالمية متأ�را

 بالنعل!!سنن أهل الكتاب حذو النعل 

فمنهم من  -ويف احلقيقة مل يقدموا لإلسالم وال لألمة شيئًا ذا بال  -ووقع يف هذه الفتنة خلق كثري 

د معنى، مع إنكار التلفظ به، ومل قال بالتشبيه والتجسيد لفظًا، ومعنى، ومنهم من وقع يف التجسي

يقدموا لألمة شيئًا ذا بال ألن العقيدة اإلسالمية حسمت هذه القضية يف كلامت بسيطة، عميقة.. ال 

ٌد  ▬حتتاج إىل لغة الفلسفة، وال إىل اخلوض يف رضوب التيه هذه، فقال تعاىل:  َُ
َ
َْ ُهَو �لّلذُه َ  ١قُ

َمُد  ّّ ْ وَ  ٢�لّلذُه �ل َِ ْ لَْم ََ َّ ٌد  ٣لَْم َُو َُ
َ
ُ ُكُفًو� َ َّ فليس له مثيل [سورة اإلخالص]  ♂ ٤َولَْم ََُ�ن 
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َرب  �لّمَماَو�ِت  ▬وال شبيه وال عدل وال أي صورة من صور االلتقاء بني اخلالق واملخلوق فقال: 
َْ َ�ْعلَُم  ِ�ْ قِعَِباَدِِهِ َه ََ رِْض َوَما ََيَْنُهَما فَاْ�ُبْدُِ َو�ْص

َ
ُ َسِمّياً َو�ْ� وقال عز وجل:  ]65[مريم :  ♂ََ

▬ ُْ ِّ ٌَ َوُهَو �لّمِميُ  �َْ   ]11[الشورى :  ♂ قَيَْس َكِمثْلِهِ َ�ْ

ِدَُد  ﴿َوُهمْ ولقد جادل كل هؤالء يف ذات اهللا، وهو شديد املحال:  َِ ِ َوُهَو  َّ ُ�َادِلُوَن ِ� �
الِ  َْ ي أن يدخل يف هذا النطاق من التصور والتفكري، يستحيل عىل العقل البرش .])13الرعد ([﴾ �لِْم

اطل، كام فهو ب "ذات اهللا"وكل ما ينتجه عن ذلك فهو حمض ظنون وأوهام، وكل تصور عقيل عن 

أفعال اهللا، فهي خارج قدراته، ونطاق عمله،  "لكيفيات"رسم تصور  يستحيل عىل العقل كذلك

، وكالمها جمهول لإلنسان لن يصل إىل "إل�يةالذات ا"فرع عن معرفة  "الكيفية اإل�ية"فمعرفة 

معرفته أ�دًا.. أل�ه ببساطة خملوق وليس بخالق، وكل ما قيل من "أ�فاظ" عن "بيان" الكيفية ألفعال 

بام  اهللا العيل القدير بتوضيح املراد اهللا، إنام كانت لتقريب الصورة للعقل اإلنساين، وتفضًال من

للعلم واإلحاطة والقدرة والفضل والكرم واملشيئة واإلرادة اإل�ية ُيقرب لإلنسان املعنى والتصور 

 املطلقة من كل قيد، والقادرة عىل كل يشء.

نزلت سورة اإلخالص:  ▐، عن وصف اهللا ☻و�ا ُسئل رسول اهللا 

ِ ف" كَِني َقاُلوا لَِرُسوِل ا�َّ :اْنُسْب َلنَا َربَّ ☻: َعْن ُأَيبِّ ْبِن َكْعٍب، َأنَّ اْملُْرشِ ُ  َك، َفَأ�َْزَل ا�َّ

ُ َأَحٌد { َمدُ  .ُقْل ُهَو ا�َّ ُ الصَّ ٌء ُيوَلُد إِالَّ َسَيُموُت،  }ا�َّ َمُد: الَِّذي َملْ َيلِْد َوَملْ ُيوَلْد َألَ�َُّه َليَْس َيشْ َفالصَّ

 َ ٌء َيُموُت إِالَّ َسُيوَرُث، َوإِنَّ ا�َّ ، َقاَل: }َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحدٌ  {َوَملْ  ُث َال َيُموُت َوَال ُيورَ  عز وجلَوَليَْس َيشْ

ءٌ   ]865 :2[جامع الرتمذي / " َملْ َيُكْن َلُه َشبِيٌه َوَال ِعْدٌل َوَليَْس َكِمْثلِِه َيشْ

وهذه هي احلدود التي نقف عندها ال نتجاوزها إىل غريها من األقاويل واأل�اطيل، والتي ال تزيد 

ي احلدود التي نقف عندها، ونحرتم عقولنا، وأوامر ربنا، ونقطع عن .. هذه هشيئاً يف إيامن املسلم 

أ�فسنا وساوس الشيطان الذي يدفعنا إىل التقول عىل اهللا ما ال نعلم.. لنتجه بقلوبنا وعقولنا إىل 

العبودية اخلالصة هللا بالغيب.. واستشعار معية اهللا، وقربه، وعلمه،  :الوظيفة احلقيقية األصلية وهي
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يتنا، ورمحته أمام قسوة  استشعار. وإحاطته. فضله أمام ُشحنا، وكرمه أمام بخلنا، وهدايته أمام غوا

نقلوبنا، وحنانه أمام جفاف مشا ه أمام عصياننا، وسرته أمام عرنا، وحلمه أمام ذنوبنا، وغفرا

 ركنشأ وحتتبجحنا، ورقابته أمام غفلتنا، وشكره أمام قلة عملنا... إلخ، هذه املعاين هي التي تُ 

 اإليامن يف القلوب، وُخترج الشخصية اإليامنية اإلنسانية التي يريدها اإلسالم.

*** 

ء عند أهل الكتاب أو املسلمني.. وصار  لقد كانت "اللغة" هي مرسح عمليات هذا الغلو سوا

التالعب باأللفاظ، وحتميل األقوال غري ما حتمله من معنى، وإخراجها عن سياقها، وحتريفها عن 

 ..هلالج لجها.. صار كل أو�ك مادة إلخراج تصورات باطلة عن اهللا مواضع

ونقول كلمة صغرية عن "اللغة": إن اللغات البرشية حتًام هي عاجزة عن إدراك ذات اهللا، 

فه إليه، وما يمكن يتفضل عىل اإلنسان، ببيان ما يقربه من ربه، وُيعّر  هلالج لجوصفاته.. وإن اهللا 

ات الوقت.. ليس معنى ذلك أن اهللا حمدود يف الوصف لعقل اإلنسان أن يستوعبه، ولكن يف ذ

 اللغوي الذي يستطيع العقل إدراكه، كال.. اهللا أعىل وأجل وأعظم.

هذه لغة غنية، لغة خصبة، هذه لغة فقرية، لغة حمدودة...  ومن يدرس علم اللغويات يعرف معنى

 يف دنيا احلياة، فام بالنا باللغة التي إلخ، فإذا كان هذا احلال يف اللغات واأللسنة التي يتعامل هبا البرش

تستطيع أن تصل إىل مرحلة وصف اهللا الوصف الذي يليق بجالله، إن اللغة العربية وهي من أغنى 

اللغات وأخصبها وأمجلها وصفًا وبيانًا وتعبرياً ودقة.. وقفت عند حدود: {ليس كمثله يشء} {مل 

، ومن جانب آخر عن "حمدودية" هلالج لجة اهللا وإن ذلك يكشف لنا عن عظم }!يكن له كفواً أحد

 أمام جالل خالقه ! وعظمة قدسه! -وهو أرقى املخلوقات  -التصور اإلنساين، وقدراته 

نني اللغة البرشية.. وال إال ختضع عظمته  ▐فاهللا  نحرص أسامءه وصفاته يف تىل قوا

 له.يًا كلمدلوالهتا.. وال حييص اخللق كلهم ثناء عليه.. وال يستطيعون إدراكا 
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ۚ ﴿ :ثل.. واهللا يقول لهولكن العقل ال يفتأ يبحث عن مَ  ْمَثاَل
َ
�ْ� ِ ّ َِ َُو�  ِ ُْ َ  ِِنّ  فََ� َِ َّ  َقْعَلمُ  �

�ُْتمْ 
َ
 .)]74( النحل[ ﴾َ�ْعلَُمونَ  َ   َو�

وحمدودية العقل بالزمان واملكان أهم عامالن جيعالن  ،باللغة اإلنساينلقد كانت مسأ�ة التقيد 

 هلالج لج.ن يف انحصار عن تصور اهللا اإلنسا

نسان خاصة أن يقرتب.. وأن يشعر وأن يتشوق.. لقد ولكن اإل� العظيم الكريم.. يريد لإل

ليس حلرصها وال لتحديد أوصافها وال للتقيد  هلالج لجوصفت اللغة بعضًا من صفات اهللا 

عبري.. وكرمًا من اهللا بمدلوالهتا.. إنام فقط ألن االنسان املخلوق ال يفهم إال من خالل اإلشارة والت

وبام  ،والذكر سهل له عملية التواصل مع اهللا يف الصالة والدعاءحّدثه بام يقرب إليه املعنى.. وبام يُ 

عظمة اخلالق التي لن حتوهيا مدلوالت اللغة البرشية مهام كانت.. ولن حتوهيا البرشي يقرب لتصوره 

 ام اجتهد.العقل مهكاملة أ�فاظها مهام بلغت.. ولن يستوعبها 

فلغة االتصال باهللا من صالة ودعاء وذكر، لغة تناسب الوعي اإلنساين، واإلنسان يتعاطى حتى 

هذا الوعي العقيل واإلدراك الروحي من خالله جمال تصوره هو ال عن حقيقة األلوهية كاملة أو  عم

 شاملة.

ويف أ�طأ رسعة زمنية.  ،نوحتى حيز الزمان واملكان املوجود.. فاإلنسان يف أضيق زاوية يف املكا

كحبة رمل يف بل األرض التي حتوي جنسه كله هي كل  !فهو بالنسبة للكون املخلوق ذرة تائهة

أما من حيث الزمان فهو بالنسبة لرسعة الكون وحركته هو أ�طأ رسعة وحركة، فإذا  الكون الكبري!

خالق هذا  وإدراكفام بالنا بحقيقة كان الوجود االنساين يف أضيق زاوية يف الكون املنظور واملخلوق، 

 ؟!الكون

�ي عندما يتكرم عىل اإلنسان باالتصال باهللا وباالقرتاب من عظمة القدس ونرى الفضل اإل

وجيد أ�سط الناس علًام وأقلهم لغة وتعبرياً وفهًام..  ،اإل�ي والروح ترشق بحب اهللا واأل�س باهللا

وعىل شعور عظمة اهللا.. وعىل وحدانية اهللا. ونرى  ،وعىل دعاء اهللا ،قادرًا عىل القرب من اهللا
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فالغاية  ؛كذلك أعظم العقول قوة وإدراكًا لن خترج كذلك يف النهاية عن صورة أ�سط الناس فهامً 

والقرب  ،.. احلب املقرون باجلاللوإمتنانه وتقدسيه وتعظيمه وإجالله هالكلية هي حب اهللا وتنزهي

 والعظمة املقرونة بالتقوى واخلشية..  ن باحلمد والشكر،والغنى املقرو ،املقرون بالرجاء

ما عقليًا عىل اإلنسان التواضع مًا روحيًا عىل اإلنسان  ،إن هذا التصور يفرض إلزا ويفرض إلزا

والعبودية هي االنقياد والتسليم هللا، واحلرية هي التحرر  ،و"التواضع واحلب" مها العبودية ،احلب

يرفع االنسان من عامل البهيمة وإدراكها إىل  ؛لالتصال بيشء أكرب وأعظم من حمدودية الزمان واملكان

�ية التي تقبل هذا اجلهد وكل ما يريض هذه العظمة اإل ،االتصال الروحي بالصالة والدعاء

وحمدودية  ،وبفيض احلب والرمحة عىل االنسان رغم قلة العبودية ،نساين املتواضع باملن والقبولاإل

 !ولكنه الكرم اإل�ي ..وفاء الثناء عىل اهللاوعدم  ،اإلدراك

*** 

كام أن "حدود" اللغة، و"قدرة" العقل ال يمكن القفز فوقهام لتحميل األلفاظ والتعبريات لوازمها 

كأن نقول بام أ�ه كذا، فال بد أن  اإل�ية!"البرشية العقلية" لنفرتض قواعد ونظريات وُنلزم هبا الذات 

جيعلون العقل حاكًام يضع النظريات واالفرتاضات ولوازمها عىل يشء  وال ندري كيف كذا!يكون 

أي جرأة هذه؟! ثم ليس هذا فحسب، إنه بعد وضع القاعدة والنظرية يرمون  إدراكه!ال يستطيع 

حتى جعلوا هذ املعادالت والفرضيات من صميم العقيدة  !والتكفريخالف هلا بالتبديع والتفسيق امل

 ة عنها..اإلسالمية! وهي أجنبي

إن جمال "معرفة" ذات اهللا وصفاته ليس مرتبطًا بتصور وكيفية عقلية.. إنام "معرفة" اهللا و

بالعموم.. مرتبطة بـ "القلب املؤمن" الذي يستسلم هللا، ويبتغي رىض اهللا، ويرجو هللا وقارا، القلب 

ا احلب، وهبذا فيفيض القلب هبذا احلب عىل كل يشء، ويمتأل القلب هبذ الذي يستشعر حب اهللا؛

ل البقاء، عىل األرض، ويستشعر الوحشة لطو الغنى، ويتطلع إىل امللكوت اإل�ي وهو مازال يدب
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هذا الشعور هو من جذور اإليامن يف القلوب، وفيه الغنى والنور اإل�ي الذي ُينور  اللقاء!فهو يريد 

 األقوال، وعذابات اجلهل. الظالم اإلنساين، فال يعود يريد شيئًا من لغة الفالسفة، وتعقيدات

إن قضية اإلحلاد يف ذات اهللا، وجتسيد الذات اإل�ية.. مل تكن قضية فلسفية جدلية فحسب، وإننا 

جد أو أمهية يف وقتنا احلارض، ذلك أن الناس مل تعد تتناول هذه القضية كام كان يف  اإذ ال نشعر هل توا

ُأ�ريت أول مرة.. أحدثت كوارث يف الفكر  السابق، أو أهنا يف حالة "سكون" عنها، لكنها �ا

واملجتمع اإلسالمي.. واشتعلت نريان التكفري والقتل أمام هذه القضية "اجلدلية الفلسفية" 

املسلمني ُيكفر بعضها بعضًا.. ولو تتبعنا ما قيل من أقوال كل فريق يف تكفري من وصارت طوائف 

وال حول وال  - كافرة!!األمة أصبحت عندهم بعضهم أ�ناء حدوث هذه الفتنة.. لوجدنا أن أغلب 

بات كثرية، وصارت الناس ُمتتحن فيها، يف حني أن  -قوة إال باهللا  فقد أحدثت هذه الفتنة اضطرا

عموم املسلمني ال يفهمون معنى هذا الكالم، وال لوازمه، وال يمكن للعقل جتاوز هذه احلدود وهو 

 حتبو؟!مازالت يف حالة الكامل، فام بالنا بالعقول التي 

لقد تعاطى أقوام من أهل االسالم مع هذه القضية بيشء من اجلفاف الروحي، وخرجوا عن مراد و

من  ،اهللا.. وعن قدسية وجالل وعظمة احلديث عن اهللا، إىل الغل والبغضاء والتفرق يف الدين بغياً 

 نات.بعد ما جاءهتم البيّ 

يف  -رزة.. املصاحب هلذه الفتنة، لرتجع األمة وأصبح "التعصب" و"الغلو" هو السمة العامة البا

يف حجة  ☻اهللا ترضب رقاب بعضها البعض! ولقد حذرها رسول  -النهاية 

ُب َبْعُضُكْم ِرَقاَب َبْعضٍ " الوداع: اًرا َيْرضِ  ] 121[صحيح البخاري/  "َال َتْرِجُعوا َبْعِدي ُكفَّ

جعلها ختوض يف هذا العبث، ورأى  -ور يف هذه العص -ولقد كان انحصار فاعلية األمة سياسيًا 

أصحاب السلطة أن هذه ا�ادة خصبة لتلهية األمة عن حقوقها السياسية وا�الية، فمهام حدث فيها 

لن يرض السلطان بيشء، بل يقرب السلطان هذا العاِمل مرة، ويعتقد قوله، ثم يأيت الذي يليه فيقرب 

 وهكذا!خصومه، ويعتقد قوهلم.. 
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األمة والعلامء احلذر من اخلوض يف هذه الفتنة، والوقوف عند احلدود التي جاءت   ولذا جيب عىل

، وال نتبع سنن أهل الكتاب الذين خاضوا يف التشبيه والتجسيد، ▐يف كتاب اهللا عن اهللا 

، وغالوا يف تصور ♠والذين خاضوا يف ذات اهللا، وغالوا يف دينهم، وغالوا يف وصف املسيح 

 الذات اإل�ية..

غريها التي والوثنيات و اإلغريقيةمن لوثة الفلسفة كذلك نطهر التصور والفكر اإلسالمي و

أو  -عن غري قصد أو معرفة  -حتاد" والذي وقع فيه أ�ضًا بعض املسلمني حتدثت عن "احللول واإل

ية ... إلخ من األشياء الغريبة عن العقيدة اإلسالمية الصافالتصورات الباطلةيقول بعض لوازم هذه 

 السهلة القريبة.

ءٌ " َأَحٌد}َيُكْن َلُه ُكُفًوا  {َوَملْ وال نتجاوز قوله تعاىل:  .. "َملْ َيُكْن َلُه َشبِيٌه َوَال ِعْدٌل َوَلْيَس َكِمْثلِِه َيشْ

ِقّ ▬ألهل الكتاب:  هلالج لجونقول ملن يقع يف هذه الفتنة ما قاله اهللا  َ�ْ� َ ْْ ِْلُو� ِ� دَِنُِ�ْم َ� �َ  َ
َِ َوَ  َِتّ  ًْ� َوَضل و� َعن َسَو�َِ �لّمَِي َضل و� َكثِ

َ
َُ َوَ ٍٍ قَْد َضل و� ِمن َ�بْ ََ قَْو ْهَو�

َ
11F.♂ بُِعو� َ

)1(  

 

***

                                                           
 . أ�غام يف الفكر اإلسالميبحث:  –إن شئت  –راجع  )1(

http://ommaty1401.blogspot.com/2016/09/blog-post_8.html
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 قال تعاىل:

َٰ �َِْن َمْآ�َ ▬ َ  لَِماِن َد�ُووَد وَِعي ََ  ََ �ِِي َ ْْ ِِ ِِ َفُآو� ِمن ََ َْ ََِن 
َّ و� ّوَ�َُو� قُعَِن � َّ َمۚ  َ� لَِك ََِما َع
ِئَْس َما َ�َُو� َقْفَعلُوَن  ٧َقْعَتُدوَن  َْ نَكٍآ َ�َعلُوُِۚ   نُْهْم  ٧َ�َُو� َ  ََتََناَهْوَن َعن م  � ِمّ ًْ ََِآى  َكثِ

ََ �للّ  ن َسِخ
َ
َُفُمُهْم َ

َ
ِئَْس َما قَّدَمْت لَُهْم َ َْ َفُآو� ۚ  َْ ََِن  َّ ذُه َعلَيِْهْم َوِ� �قَْعَا�ِب ُهْم َقَتَوّقْوَن �

وَن  ُ ِّ ا ََ٨  �ًْ ََ َوقَذ ِ�ّن َكثِ ْوِ�َا
َ
َُاوُهْم َ َّ َزَِل َِِ�ْهِ َما �

ُ
نُْهْم َولَْو َ�َُو� َُْؤِمُنوَن َِالّلذهِ َو�َِّ�ِّ َوَما َ ِمّ

 [ا�ائدة] ♂٨فَاِسُصوَن 

عىل أهل دينه بالغه للناس  هلالج لجة كربى، أخذ اهللا دين اهللا أمانة عظيمة.. ورسالته وتبليغها غاي

وُِو� �قِْكَتاَب َ�ََُّيَُِّنُه لِلّناِس َوَ  َِْ�ُتُموََُه ﴿ومتامه فقال تعاىل: 
ُ
ََِن َ َّ ُ ِميَثاَق � َّ َا � ََ

َ
نَْ َ

ََُمًنا قَلِيً�ۖ  ْو� َِهِ  َ ََ ِْ ُهورِهِْم َو� َُ  ََ َْ  َما فَبِئَْس  َ�َنَبُاوُِ َوَر� َ ونَ َ ُ وقال  .])187( عمران [آل ﴾ََ

▐ :﴿ ۗ َ َّ ًد� ِِّ  � َُ
َ
ْوَن َ ََ ْوََُه َوَ  َ�ْ ََ ِ َوَ�ْخ َّ وَن رَِساَ ِت � ُِ ََِن ُقَبّلِ َّ ِ  َوَ�َ�   � َّ  َِا

ِميًبا  .])39( [األحزاب ﴾َُ

 دين اهللا.. وجد الناس هتاونًا وتغاضيًا يف أمر من أمور الدين من ِقبل أهله، زهد الناس يف فإن

ء، وهو األمانة العظيمة!  وفقدوا الثقة يف رجاله، وحتول الدين تدرجييًا إىل جمرد أهوا

ئيل.. مل يكونوا  ومن هذا التهاون وكتامن احلق.. عدم إنكار املنكر، ولقد حدث هذا مع بني إرسا

اللعن عىل لسان  ويأمترون باملعروف، فكان هذا أ�أس وأسوأ فعل، واستحقوا به ،يتناهون عن املنكر

 أ�بياءهم داوود وعيسى ابن مريم عليهام السالم..

استحقوا هذا اللعن بسبب عدواهنم عىل األمانة العظيمة، والرسالة الربانية، اعتداءهم عىل رشع 

 اهللا، وعىل أصحاب احلقوق، اعتداءهم عىل الدين، وعصياهنم ألوامر اهللا، وتعاليم رسله وأ�بياءه.

ئم: ةثالث كريامت عنفتحدثت اآليات ال  جرا
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العصيان والعدوان.. هكذا هبذا اإلطالق والتعميم؛ لتوحي بطبيعة اجلبلة العصية الغليظة  -

 املعتدية عىل دين اهللا.

عدم إنكار املنكر.. فبئس ما كانوا يفعلون، لقد كانوا يعطون "الرشعية الدينية" بسكوهتم  -

الناس عن سبيل اهللا، ويتهاون الناس عىل الباطل، فيحسب الناس أهنم عىل يشء، فيصدون 

هم.. بان، انطلق الصغار عىل سنُة كربائيف أمر دينهم، فطا�ا سكت الكبار واألحبار والره

يف هذه اآلية نكرة تفيد العموم.. ولتفيد كذلك كثرة شيوع املنكر بال  "منكر"وجاءت كلمة 

 إنكار وال هني.

نكر، خصته اآليات الكريامت بالذكر، وهذا املأعظم من والية الكافرين املعتدين.. وهذا  -

أخطر ما يرتكبه من ذنب، وأشقى ما يصيب به من من أ�أس وأشنع ما يفعله املرء بنفسه، و

نه يف الدين.. والية الكافرين الذين يق تلون املؤمنني وخيرجوهنم من ديارهم، ويظاهروا اإخوا

استحق سخط اهللا ولعنته يف الدنيا  األمر الذي للدين!الكافرين عىل إخواهنم، وهذه حالقة 

 فام أعظم الفتنة يف الدين.. ويف اآلخرة: يف العذاب هم خالدون.

له.. وال جيتمع يف قلب مؤمن ن ال خترج عن قلب يؤمن باهللا ورسوُتبني اآليات أن والية الكافري

باهللا.. والنبي الكريم  والية كافر حيارب دين اهللا وأولياءه مع اإليامن باهللا.. فلو كانوا حقًا يؤمنون

 وما أ�زل إليه من ربه، مل يتخذوا هؤالء أولياء من دون املؤمنني..

بعدما نفت زعم اإليامن عن َمن اختذهم  -وتكشف اآليات عن سبب والية الكافرين املعتدين 

إذا إنه "الفسق" املرض الذي طا�ا يشري إليه القرآن، وهو يرفع احلجاب عن هذه القلوب، ف -أولياء 

ط اهللا املستقيم، ترى احلق، وال  -عن قصد وطلب وإرادة  -هي "فاسقة" فاسدة منحرفة  عن رصا

، وترى الباطل فتهش له، وتدافع عنه، وتعطيه "الرشعية الدينية" وتصدر له الفتاوى تتخذه سبيالً 

عىل  الباطلة، والتأويالت املُضلة.. هذا الفسق جعلهم يقعون يف "والية الكافرين" ونرصهتم

.. وجعلهم كذلك ال ☻إخواهنم، ونرصهتم عىل أهل احلق، وعىل رسول اهللا 
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يتناهون عن هذا املنكر الشنيع، بل أوجدوا له املسوغات الدينية، والتربيرات الرشعية.. فبئس ما 

 مت هلم أ�فسهم أن سخط اهللا عليهم، وبئس ما كانوا يفعلون.قدّ 

. والنهي يفعلون}ما كانوا  {لبئسعن املنكر يف قوله: ونلحظ التغليظ الشديد يف أمر عدم النهي 

فُذكرت كلمة "بئس ما" مرتني يف سياق واحد، وقد  أ�فسهم}ما قدمت هلم  {لبئسالشديد يف قوله: 

ر  زيادة  -كام رأ�نا يف موضوعات سابقة  -الحظنا من قبل أن لغة القرآن تتعمد هذا التشديد والتكرا

النفوس، وطبيعة األمراض التي حتملها، حتتاج إىل التقريع الشديد، يف التأكيد، وألن طبيعة هذه 

ر املتنوع.. ألهنا عصية ملتوية، حتتاج إىل البيان تلو البيان، والتحذير تلو  والتحذير املستمر، والتكرا

التحذير، والتوبيخ تلو التوبيخ؛ عسى أن تستفيق، أو تشعر بحقيقة مرضها.. أل�ه يغطيه طبقة 

 وة القلوب، وجفاف النفوس، وسامكة احلس والشعور.سميكة من قس

 -عدم إنكار املنكر، ومن أشد أ�واع املنكر "والية الكافرين املعتدين"  -ولقد استحق هذا الفعل 

.. ألن األمر باملعروف والنهي عن املنكر.. هو هلالج لجاستحق اللعن من األ�بياء والرسل، ومن اهللا 

 شيوع املنكر. صامم األمان للمجتمع، وهو الذي يمنع

وتشتهي العصيان، فإن وقع.. نظر الناس  الفجور!تريد  -وطبيعة النفس اإلنسانية  -وإن الناس 

إىل محلة الدين، واألمناء عىل الرسالة، فإن وجدوهم قد سكتوا عن قول احلق، والنهي عن املنكر، 

 صيان!والعواألمر باملعروف، اعتربوا هذا السكوت إذنًا هلم بامليض يف الفسوق 

جيعل  كر" فهذا هو الضالل املبني، الذيأما إذا جتاوز األمر إىل مرحلة إعطاء "مسوغ ديني" لـ "املن

جًا؛ فيفجر الناس يف العصيان واالستعالن به، بل والدفاع امن املنكر دينًا، ومن الباطل رشعًا ومنه

 عنه.

اهللا الكريم، وأحسنوا النهي ينهون عن املنكر بحزم وإخالص لوجه  وأما إذا وجدوا محلة الدين

، وأقرصوا عن فعل املنكرات، وإن فعلوها.. فعلوها عىل استحياء  املنكر؛عن  ارتدع الناس، وخافوا

 وختفي!
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ء.. إنكارًا مقلوباً  ئيل للمنكر إنكارًا حسب األهوا فيه التنطع واملصلحة  ولقد كان إنكار بني إرسا

ئيل: "إنكم حتاسبون  ♠سى قد وردت بعض األقوال عىل لسان عيالذاتية، و قوله لنبي إرسا

ء صح هذا القول أو ال.. فإننا نلمسه بأ�فسنا، ونستشعر نامذج  عىل البعوضة، وتبتلعون اجلمل" وسوا

كثرية هلذه احلالة التي حتاسب عىل البعوضة وتتنطع عىل الضعفاء، وحتاسبهم بشدة وعنف وتقرعهم 

بينام ال نجد هذه الشدة يف املنكر العظيم كـ "والية  ًال!جهعىل أشياء بسيطة قد فعلوها تقليدًا أو 

أو أكل الربا والسحت، أو تبديل رشع اهللا، أو قتل األ�بياء، وتكذيب  -مثًال  -أعداء الدين" 

 الرسل، فيبتلعون اجلمل!

الذي جيعل من جمرد حاهلا هذا األمر حالة تكشف عن "انقالب" الدين واإليامن يف هذه النفوس، 

ظم وسائل الصد عن سبيل اهللا، واإلساءة إىل دينه ورسالته.. صورة مقلوبة.. صورة التوحش من أع

واالفرتاس عىل ضعفاء الناس وجهلتهم.. وصورة التودد وإعطاء الرشعية وغض الطرف عن املنكر 

 الدين!العظيم، والفتن الكربى، التي يفعلها السلطان برعاية رجال 

*** 

 املنكر؟عن ولكن.. �اذا ال ُيتناهى 

دة.. تشعر بدور الضحية، وحالة من إحساس النفس اإلنسانية يف حالتها املقهورة واملستعبَ 

االنسحاق والظلم.. وألن اإلنسان شديد االلتصاق بذاته، يرى أن ما فيه من قهر هو أعظم منكر 

، ويرفع عنه منه، و�ا ال جيد من حيرره عىل مجيع الناس أن يقفوا ليدفعوه عنه، وأن حيرروه جيب

ته.. إنه يتمحور حول افإنه ُيسقط االعتبارات االجتامعية، والرسالية من حساب يطول!الظلم، بل 

ذاته، وال يعنيه من هو خارجها، فتحدث حالة من "الفردية الشديدة" و"عبادة الذات" ال يشغلها 

أل�ه ال يشعر بـ االنتامء وجود منكر من عدمه، أو مدى خطورته عىل البنية االجتامعية املوجود فيها، 

 ."االنسحاق النفيس"فهو يف حالة من  فيها!أو يعترب له دور  إليها
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ومن جانب آخر: مع طول األمد، وقسوة القلوب، وطول البعد عن الكتاب، وطول البعد عن 

 إقامة "واقع هذا الكتاب" حيدث التغيري االجتامعي الذي يبدأ يسرياً ثم يكرب ويتطور حتى ينتهي إىل

 واقع مناقض متامًا �ا جاء به الكتاب، وهذه أحد معاين "طول األمد".. 

إن التغيري االجتامعي من أعقد وأصعب العمليات البرشية، فالبرش ال تستجيب بسهولة للتغيري 

الذي يبدأ بـ "التنازل" عن يشء يسري من الدين أو  ءالبطياملفاجئ العنيف.. إنام تستجيب للتغيري 

 ليصل إىل االنحراف الكيل يف هناية املطاف.. ؛يبدأ االنحراف عن الطريق الرسالة، ثم

و�ا ال حيدث اإلنكار املبكر، يبدأ التثاقل عن إنكار املنكر بعدما أصبح واقعًا حيًا، بل وثقافة 

،  ؛اجتامعية.. كرب عليها الصغري، وشاب عليها الكبري ً لنصل إىل مرحلة أشد ليصبح املعروف منكرا

 معروفًا.  واملنكر

*** 

 ويف األمة املسلمة:

 وقعت هذه الذنوب الثالثة:

 العصيان والعدوان. -

 عدم إنكار املنكر. -

 والية الكافرين املعتدين. -

وقضية األمر باملعروف والنهي عن املنكر من القضايا اهلامة الرئيسية يف هذا الدين، أل�ه الدين 

مة الشاهدة واملعلمة للبرشية، فإن تركت هذه اخلاتم، والرسالة األخرية، وألن هذه األمة هي األ

بل إن اهللا ما أخرج هذه األمة للناس إال من أجل األمر باملعروف والنهي عن  هبا؟القضية فمن يقوم 

ُمُآوَن َِالَْمْعُآوِف َوَ�نَْهْوَن َعِن �لُْمنَكآِ َوُِْؤِمُنونَ ▬املنكر: 
ْ
آَِجْت لِلّناِس َِأ َْ

ُ
ّمٍة َ
ُ
َ َ ْْ ََ  ُكنُتْم 

 ِ َّ  .]110 عمران:[آل  ♂َِا
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والنهي عن املنكر"؛ لتأخذ األمة  ،بل جعل اهللا "خريية" هذه األمة منوطًا بـ "األمر باملعروف

دورها يف محل الرسالة، وإقامة الدين، وحتقيق احلق والعدل الرباين لكل اإلنسان.. يف األرض كل 

 األرض.

ّمٌة ََدْ ▬قال تعاىل: 
ُ
ُمُآوَن َِالَْمْعُآوِف َوَ�نَْهْوَن َعِن �لُْمنَكِآ َوْ�َُ�ن ّمِنُ�ْم َ

ْ
ِ َوَ�أ ْْ ُعوَن َِِ� �ْ�َ

ونَ  ُْ ْوقَذ�َِك ُهُم �لُْمْفلِ
ُ
 ]104 عمران:[آل ♂ َوَ

ُمُآوَن َِالَْمْعُآوِف َوَ�نَْهْوَن َعِن �لُْمنَكآِ َوُ�صِ ▬
ْ
ْوِ�َاَ َ�ْعٍض ََأ

َ
ُهْم َ ُْ يُموَن َو�لُْمْؤِمُنوَن َو�لُْمْؤِمَناُت َ�ْع

َّ َعزِ�ٌز  َ  ِِّن � َْ�ُُهُم � َْ ْوقَذ�َِك َس
ُ
َ ُ ََ َّ َورَُسو يُعوَن � َِ َ�ًَ َوُ�ْؤُِوَن �لّزَ�ًَ َوُ� ّّ ِكيمٌ �ل  التوبة:[ ♂َُ

71[ 

وَن �لّآ�كُِعوَن �لّماِجدوَن ��ِمُآوَن َِالَْمْعآُ ▬ ُْ ِ وِف َو�َّاُهوَن �ّ�اُِِبوَن �قَْعاَُِدوَن �ْ�َاِمُدوَن �لّماِ
ِ �لُْمْؤِمنِ�َ  ِ َّ َ ِ َوَ َّ  ]112 التوبة:[♂ َعِن �لُْمنَكآِ َو�ْ�َافُِظوَن ِ�ُُدودِ �

َمُآو� َِالَْمْعُآوِف َوَ�َهْو� َعِن ▬
َ
َ�ًَ َوََُِو� �لّزَ�ًَ َوَ ّّ قَاُمو� �ل

َ
رِْض َ

َ
ََِن ِِن ّمّكّناُهْم ِ� �ْ� َّ �لُْمنَكِآ �

 ََ  ِ ّ َِ ُمورِ َو
ُ
 .]41 احلج:[ ♂قَِبُة �ْ�

يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر  ☻اهللا رسول عن وجاءت األحاديث 

 كثرية:

ِ ْبِن َمْسُعوٍد، قَ ف ِ َعْن َعْبِد ا�َّ َل َما َدَخَل النَّْقُص َعَىل ☻: "اَل: َقاَل َرُسوُل ا�َّ إِنَّ َأوَّ

ُجُل َيْلقَ  ئِيَل َكاَن الرَّ ا َ َوَدْع َما َتْصنَُع َفِإنَُّه َال َحيِلُّ َلَك، ُثمَّ َيْلَقاُه َبنِي إِْرسَ ُجَل، َفَيُقوُل: َيا َهَذا اتَِّق ا�َّ ى الرَّ

ُ قُ  َب ا�َّ يَبُه َوَقِعيَدُه َفَلامَّ َفَعُلوا َذلَِك َرضَ  ُلوَب َبْعِضِهمْ ِمَن اْلَغِد َفَال َيْمنَُعُه َذلَِك َأْن َيُكوَن َأكِيَلُه َوَرشِ

ئِيَل َعَىل لَِساِن َداُوَد َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم إَِىل َقْولِِه {بَِبْعٍض، ُثمَّ َقاَل: ا ِذيَن َكَفُروا ِمْن َبنِي إِْرسَ ُلِعَن الَّ

ِ َلَتْأُمُرنَّ بِاْملَْعُروِف َوَلَتنَْهُونَّ َعِن اْملُنَْكِر َوَلَتْأُخُذنَّ عَ  }َفاِسُقونَ  َىل َيَدِي الظَّاِملِ َوَلَتْأُطُرنَُّه ُثمَّ َقاَل: َكالَّ َوا�َّ

ا  ُه َعَىل اْحلَقِّ َقْرصً نَّ  ]4336[سنن أيب داود/  "َعَىل اْحلَقِّ َأْطًرا َوَلَتْقُرصُ
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َوالَِّذي َنْفِيس بِيَِدِه َلَتْأُمُرنَّ بِاْملَْعُروِف، َقاَل: "☻ َعْن ُحَذْيَفَة ْبِن اْلَيَامِن، َعِن النَّبِيِّ و

ُ َأْن َيْبَعَث َعَلْيُكْم ِعَقاًبا ِمنُْه، ُثمَّ َتْدعُ َوَلَتنَْهوُ  [جامع  "وَنُه َفَال ُيْسَتَجاُب َلُكمْ نَّ َعِن اْملُنَْكِر، َأْو َلُيوِشَكنَّ ا�َّ

 ]2169الرتمذي / 

َم ، َقاَل َأ�َِس ْبِن َمالٍِك َعْن و ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِ َصىلَّ ا�َّ ِن َحْيُثَام َداَر ، ُدوُروا َمَع اْلقُ :"، َأنَّ َرُسوَل ا�َّ ْرآ

ِ َأَرَأ�َْت إِْن َملْ ُنطِْق َذلَِك ؟ َقاُلوا  وا  َقاَل:: َيا َرُسوَل ا�َّ ِريِّ ِعيَسى اْبِن َمْرَيَم ُشقُّ بِاْملَنَاِشِري ِيف  ُكوُنوا َكَحَوا

،ِ ِ،َوُصلُِّبوا ِيف ُجُذوِع النَّْخِل ِيف  ا�َّ ِ َأَرَأ�َْت إِْن َملْ ُنطِْق  َقاُلوا: ا�َّ َقاَل : َقْتٌل ِيف َطاَعِة  َذلَِك؟َيا َرُسوَل ا�َّ

ِ َخْريٌ ِمنْ  ِ  ا�َّ ئِيَل َمَلَكْتهُ َحَياٍة ِيف َمْعِصَيِة ا�َّ ا وا ُسنَنَُهْم ، َوَعمِ ، إِنَّ َبنِي إِْرسَ ُ ُلوا ْم ُمُلوٌك َبْعَد َأ�ْبَِيائِِهْم َفَغريَّ

، َفَلامَّ ْم َوآَكُلوُهْم َوَشاَرُبوُهمْ ، َفَلْم َيْمنَْعُهْم َذلَِك ِمْن َجْوِرِهْم َأْن َحاَبْوُهْم َوَضاَحُكوهُ فِيِهْم بَِغْريِ اْحلَقِّ 

َب بُِقُلوِب  ُ َذلَِك ِمنُْهْم َرضَ ، َذلَِك َداُوَد َوِعيَسى اْبِن َمْرَيمَ ، َوُلِعنُوا َعَىل لَِساِن ضٍ َبْعِضِهْم َعَىل َبعْ  َرَأى ا�َّ

َرُكْم  َعَصْوا َوَكاُنوا َيْعَتُدونَ بَِام  ا ُ َعَلْيُكْم ِرشَ ، َلَتْأُمُرنَّ بِاْملَْعُروِف َوَلَتنَْهونَّ َعِن اْملُنَْكِر َأْو َلُيَسلَِّطنَّ ا�َّ

 [ الوسيط يف تفسري القرآن املجيد] . " ِهْم ِخَياَرُكْم َفال ُيْسَتَجاُب َهلُمْ َفَيْدُعوا َعَليْ 

قِِع فِيَها، َكَمَثِل َقْوٍم اْسَتَهُموا َعَىل َسِفينٍَة ": ☻وقال  ِ َواْلَوا َمَثُل اْلَقائِِم َعَىل ُحُدوِد ا�َّ

وا َعَىل َمْن َفَأَصاَب َبْعُضُهْم َأْعَالَها َوَبْعُضُهْم َأْسَفَلَها، َفَكا اِء َمرُّ ِذيَن ِيف َأْسَفلَِها إَِذا اْسَتَقْوا ِمَن اْ�َ َن الَّ

ُكوُهْم َوَما  : َلْو َأ�َّا َخَرْقنَا ِيف َنِصيبِنَا َخْرًقا َوَملْ ُنْؤِذ َمْن َفْوَقنَا، َفِإْن َيْرتُ َأَراُدوا َهَلُكوا َمجِيًعا، َفْوَقُهْم، َفَقاُلوا

 ]2493 [صحيح البخاري / "�ِْدهيِْم َنَجْوا َوَنَجْوا َمجِيًعاَوإِْن َأَخُذوا َعَىل أَ 

َهاِد َكلَِمَة َعْدٍل ِعنَْد ُسْلَطاٍن َجائِرٍ ": ☻وعنه   ]2174[جامع الرتمذي/  "إِنَّ ِمْن َأْعَظِم اْجلِ

رمات التي حترم العبد من "عافية اهللا وتوبته عىل عباده" ألن وكان اجلهر باملعصية من أشد املح

: ☻فقال  ؛هر باملعصية، وفضح سرت اهللا عىل عباده.. ُيسهل عىل الناس إتياهنااجل

ْيِل َعَمًال ُثمَّ " ُجُل بِاللَّ تِي ُمَعاًىف إِالَّ اْملَُجاِهِريَن، َوإِنَّ ِمَن اْملَُجاَهَرِة َأْن َيْعَمَل الرَّ ُه  ُكلُّ ُأمَّ ُيْصبَِح َوَقْد َسَرتَ

ُ َعَلْيِه، َفَيُقوَل: َيا ِ َعنْهُ  ا�َّ ُه َوُيْصبُِح َيْكِشُف ِسْرتَ ا�َّ ُه َربُّ  "ُفَالُن َعِمْلُت اْلَباِرَحَة َكَذا َوَكَذا، َوَقْد َباَت َيْسُرتُ
 ]6069[صحيح البخاري/ 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
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وإن عجز اإلنسان عن إنكار املنكر بيده فإنه ينكره بلسانه، فإن عجز فقلبه، فقال 

ُه بَِيِدِه، َفِإْن َملْ َيْسَتطِْع َفبِلَِسانِِه، َفِإْن َملْ َيْسَتطِْع َفبَِقْلبِهِ َمْن َرَأى ِمنُْكْم ُمنَْكًرا َفلْ ": ☻ ْ ، ُيَغريِّ

 ]52مسلم/  [صحيح "َوَذلَِك َأْضَعُف اِإليَامنِ 

رجل أ�كر املنكر عىل ظامل صاحب سلطان وقوة،  -◙ بعد محزة  -بل كان سيد الشهداء 

َهَداِء َمحَْزُة ْبُن َعْبِد فقتله السلطان لقول احلق: "فقال احلق ال خيشى يف اهللا لومة الئم،  َسيُِّد الشُّ

 ]191 :3[املستدرك عىل الصحيحني/  "اْملُطَّلِِب، َوَرُجٌل َقاَل إَِىل إَِماٍم َجائٍِر، َفَأَمَرُه َوَهنَاُه َفَقَتَلهُ 

ْعُروَف ُمنَْكًرا َكْيَف بُِكْم إَِذا َرَأ�ُْتُم املَْ : "☻اهللا ولقد وقع ما أخرب عنه رسول 

 ]9325[املعجم األوسط للطرباين/ "َواْملُنَْكَر َمْعُروًفا؟

فلقد  والعقول!وذلك بسبب طول األمد، وقسوة القلوب، وآثار االستبداد القائمة يف النفوس 

ال نحمل  سلمة حالة من "انقالب اهلوية" وأصبحناأحدثت العلامنية القادمة من الغرب إىل بالدنا امل

اإلسالمية اخلالصة، وال اهلوية العلامنية اخلالصة! حالة من "املسخ احلضاري" ونشأت أجيال  اهلوية

تلو أجيال من رحم العلامنية الراسخة فكراً وحكًام وسياسة وثقافة وواقعًا.. وأصبحت هي 

ريب إال من رحم  -وال نجد نكرياً  -والعياذ باهللا  -املعروف، ودين اهللا ورشعه وحدوده هو املنكر 

 فظن الناس أن العلامنية هي اإلسالم!  -

وإذا وجدنا من ينكر املنكر، فإنه ينكر املنكر الذي ال ُيغضب السلطان وحاشيته.. إنكار املنكر 

 "!فقط عىل الضعفاء عىل طريقة هيود "الذين حياسبون عىل البعوضة، ويبتلعون اجلمل

ق، ليقفوا  هلم عىل أ�سط األشياء.. صورة من إهانة الدين، فال َهّم هلم إال مالحقة الناس يف األسوا

 وتقزيم تصوراته، وعدله، وحقه، ومجاله.. يف صياغة وبناء اإلنسان والدولة واحلضارة والثقافة.

يرتكون الباطل والظلم والفساد واإلفساد، ورسقة ثروات األمة باملليارات كل يوم وكل حلظة، 

 ويذهبون لضعفاء الناس، ُينكرون عليهم..
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نكرون عىل جلوس الشباب عىل املقاهي، وتسكع الفتيات يف األسواق، وال ينكرون عىل من هنب يُ 

 -ثرواهتم، وقتل أحالمهم، وحرمهم من حقهم يف الزواج والعيش الكريم.. بينام أصحاب السلطان 

حدة حتت أقدام العاهرات، وعىل صاال -السارق لثرواهتم  ت يلقون بمئات املاليني يف الليلة الوا

باً القامر .. وال نسمع نكرياً، بل من ينكر فهو ، بل وهيبوهنا ألعداء األمة لتعود علينا حربًا وخرا

 الرس!"صاحب فتنة"! وجيب النصح للسلطان يف 

ً لـ "العنوسة" يف العامل أمجع، وصار   -حتى يف أغنى البالد  -حتى أصبحت بالد املسلمني رمزا

ت املاليني.. طاقات مكبوتة، وحمرومة، ومعذبة، وال نجد عنوسة الفتيات والشباب تصل إىل عرش ا

ء برسقة ثرواهتم، أو بعبادة التقاليد االجتامعية،  من ُينكر عىل من ظلمهم، وحرمهم، ومنعهم.. سوا

 واألعراف اجلاهلية.

ال إنكار عىل شيوع الربا واالحتكار وأكل السحت وا�ال احلرام، وأكل أموال الناس بالباطل.. 

بل يصل األمر إىل إعطاء "الرشعية الدينية"  بسوء!أصحاب نفوذ وقوة، ال يمسهم أحد  فهؤالء

 ألفعاهلم زيادة يف الباطل والضالل.

إما حفاظًا عىل عرش السلطان، أو  املسلمني!ال إنكار عىل "والية أعداء الدين" وإعانتهم عىل قتل 

 م توليف "دليل رشعي" بتحريف الكلِ عبودية وذلة للكافرين.. ويتم كذلك التالعب بدين اهللا، يف

كوسيلة لتخدير  الفتاوىذا الباطل، وهذا يف حالة استخدام عن مواضعه؛ لتسويغ فعل السلطان هل

 !لامنية خالصة، فال حاجة ابتداء للفتاوىاألمة، وتزييف وعيها، أما إذا كانت ع

عىل غريها، معتمدة يف كل  ال إنكار عىل ختلف األمة احلضاري، وحتوهلا إىل أمة مستهلكة، عالة

ر فال فتنة، واألمور عىل ما يرام.هلا غريها.. فطا�ا السلطان يف أ يشء عىل ما ُيصدره  مان واستقرا

إهنا  األسواق!إن قضية إنكار املنكر ليست هي يف وجود "هيئة" أو "مجاعة" من الناس تسري يف 

نبها، بصورة مستقيمة، متكاملة، قضية إيامن وحضارة ورسالة كربى، جيب أن ُمتارس من كل ج وا

معتدلة بداية من السلطان احلاكم مرورًا بحكومته ووزارته، وهيئاته، إىل سياسة احلكم وا�ال، إىل 
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إلصالحه عىل الوجه احلسن،  ؛اإلصالح بني الناس، وإزالة املنكر والفساد، ومن ثم إىل املجتمع

 ًال عىل اجلمل قبل البعوضة.باألسلوب اللطيف، وباألدب اجلميل، فهو حياسب أو

أن ُتبدع يف  -يف كل جيل  -وقضية األمر باملعروف والنهي عىل املنكر هو مبدأ عام مرتوك لألمة 

طريقة القيام به من خالل مؤسسات رقابية شفافة.. تقوم هبذا العمل باسم اهللا، من أجل اهللا، ابتغاء 

له، أو مؤسسات تكشف لألمة احلقيقة، وال مرضاة اهللا.. مؤسسات تراقب احلاكم، وحتاسبه، وتعز

األمة، وكيف  هللا لومة الئم، مؤسسات تراقب ثرواتتداهن فيها، أو حتايب، تقول احلق ال ختشى يف ا

مؤسسات حتقق فاعلية األمة، وسالمتها، وعافيتها، فإذا صلح الداخل..  تنفق؟وعىل من  تنفق؟

  هبا هذه األمة..لتحقق "اخلريية" التي وصف اهللا ؛بدأت يف اخلارج

لتكون لألمة املؤسسات العاملية.. التي متنع الظلم، وتنكر املنكر، وتدافع عن املظلومني، وتعطي 

املحرومني.. املؤسسات التي تأمر باملعروف واخلري، وحتمل رسالة اهللا إىل البرشية؛ لتكون عىل هنج 

 طريق "الرمحة" وخلفاءه من بعده عىل ،الذي جاء رمحة لـ "العاملني" ☻رسوهلا 

كام هو واقع اآلن من  -هذا.. تفعل هذا ليس من أجل اهليمنة عىل البرشية، ورسقتها، واغتصاهبا 

بل تفعل هذا باحلق والعدل الرباين، من أجل ابتغاء مرضاة اهللا، خالصًا  -النظم العلامنية الغربية 

ء وال شكورا؛ وبذلك يتحقق معنى قوله ّمٍة ▬تعاىل:  لوجهه الكريم، ال تريد جزا
ُ
َ َ ْْ ََ ُكنُتْم 

 ِ َّ ُمُآوَن َِالَْمْعُآوِف َوَ�نَْهْوَن َعِن �لُْمنَكآِ َوُِْؤِمُنوَن َِا
ْ
آَِجْت لِلّناِس َِأ َْ

ُ
َ♂ . 

 

***
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  ثالثون: اختاذ البشر أرباباً، وتقديس الرجال 

 قال تعاىل:

ََاًَا مِّ ▬ ْر
َ
َبارَُهْم َورُْهَباَ�ُهْم َ ُْ

َ
َُاو� َ َّ ِمُآو� ِِّ  ِ�َْعُبُدو� ِِقَذ ًها �

ُ
َُ ��َْن َمْآَ�َم َوَما َ ن ُدوِن �لّلذهِ َو�لَْمِمي

ًد�ۖ  ُِ ُِ�وَن   َِِقذ َه ِِّ  ُهَوۚ ّ   َو� َْ ُ اََُه َ�ّما َ َْ َ�  ٣ُسبْ
ْ
فَْو�هِِهْم َوَ�َ

َ
فُِئو� َُوَر �لّلذهِ َِأ َْ ن ُق

َ
َُآِ�ُدوَن َ

ن َُتِمّ 
َ
َ  ٣َُوَرُِ َولَْو َكآَِِ �قَْ�فُِآوَن  �لّلذُه ِِّ  َ ََ ُ َِالُْهَدى  َودَِِن �ْ�َِقّ ِ�ُْظِهَآُِ  ََ ََ رَُسو رَْس

َ
ِي َ َّ ُهَو �

ُِ�وَن  َْ َِن ُ�ِّهِ َولَْو َكآَِِ �لُْم ِّّ �٣  
ْ
َبارِ َو�لآ ْهَباِن َ�َأ ُْ

َ
َن �ْ� � ِمّ ًْ ََِن ََمُنو� ِِّن َكثِ َّ َها � ق 

َ
لُوَن ََا � ُْ

َِ �لّلذهِۗ  وَن َعن َسَِي د  ُّ َِ َوَ� ِِ َا
ْْ ْمَو�َل �َّاِس َِا

َ
َ  ُ َِ ََِن ََْ� َّ َة َوَ  َُنِفُصوَ�َها َو� ّْ َهَب َو�قِْف َّ وَن �

 �ٍ�ِ
َ
ُْهم ََِعَا�ٍب َ َِّ َِ �لّلذهِ فَََ يَْها ِ� ََارِ َجَهّنَم َ�ُتْكَوى   ٣ِ� َسَِي

ََِها ِجَباُهُهْم ََوَْم ُ�َْ�  َعلَ
ُهورُُهْمۖ  َُ َُُهْم َو َُفِمُ�ْم فَُاوقُو� وَُجُنو

َ
ُْ�ْم ِ� ََ وَن  َهذ َا� َما َك ُ َِ  التوبة][ ♂٣َما ُكنُتْم َِْ�

ُ َعنُْه، َقاَل: َأ�َْيُت النَّبِيَّ  َوِيف ُعنُِقي َصلِيٌب ِمْن ☻ َعْن َعِديِّ ْبِن َحاتٍِم َرِيضَ ا�َّ

ِ {ِمْعُتُه َيُقوُل: "َذَهٍب، َقاَل: َفَس  َُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَهنُْم َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن ا�َّ َقاَل: ُقْلَت: َيا َرُسوَل  ،} اختَّ

ُْم َملْ َيُكوُنوا َيْعُبُدوَهنُمْ  ِ، إِهنَّ ، َفَيْسَتِحلُّوَنُه، "، َقاَل: ا�َّ ُ َم ا�َّ ُموَن َأَجْل، َوَلِكْن ُحيِلُّوَن َهلُْم َما َحرَّ َوُحيَرِّ

ُموَنُه، َفتِْلَك ِعَباَدُهتُْم َهلُمْ  ، َفيَُحرِّ ُ ُمْ ] 114:  10[السنن الكربى للبيهقي /  "َعَلْيِهْم َما َأَحلَّ ا�َّ  َملْ  ويف رواية: " إِهنَّ

 .َهلُْم" ُيَصلُّونَ  َيُكوُنوا 

َيا ي َصلِيٌب ِمْن َذَهٍب، َفَقاَل: " َوِيف ُعُنقِ ☻ َعْن َعِديِّ ْبِن َحاتٍِم، َقاَل: َأ�َْيُت النَّبِيَّ 

َءٌة، َفقَ   َرأَ َهِذِه اآلَيَة:َعِديُّ اْطَرْح َهَذا اْلَوَثَن ِمْن ُعنُِقَك "، َفَطَرْحُتُه، َفاْنَتَهيُْت إَِلْيِه َوُهَو َيْقَرأُ ُسوَرَة َبَرا

} ِ َُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَهنُْم َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن ا�َّ َأَ�يَْس ْسنَا َنْعُبُدُهْم، َفَقاَل: "َحتَّى َفَرَغ ِمنَْها، َفُقْلُت: إِنَّا لَ  }اختَّ

، َفَتْسَتِحلُّو ُ َم ا�َّ ُموَنُه َوُحيِلُّوَن َما َحرَّ ُ َفُتَحرِّ ُموَن َما َأَحلَّ ا�َّ  " َفتِْلَك ِعَباَدُهتُمْ َنُه؟ " ُقْلُت: َبَىل، َقاَل: "ُحيَرِّ
 ]218اين/ [املعجم الكبري للطرب

ظن  اهللا}أحبارهم ورهباهنم أربابًا من دون  {اختذواقوله تعاىل:  ◙�ا سمع عدي بن حاتم 

ُعدي أن "الربوبية" املقصودة هنا هي اعتقادهم اخللق والتدبري يف األحبار، أو التوجه بالصالة 



 355                                                                                                                                   ثالثون: اختاذ البشر أربابًا 

 ☻والدعاء هلم فحسب، وهلذا قال عدي: "مل يكونوا يعبدوهنم" ولكن النبي 

د اهللا.. هو "عبادة" وأن  أوضح له أن التحليل والتحريم من دون اهللا وحسب األهواء وضد مرا

طاعة املؤمن هللا يف أمر وهنى هي عبادة، والطاعة لألحبار والرهبان فيام حيللون وحيرمون من دون 

ء، وانتقاضًا للحق والعدل.. هي "عبادة" بل خضوع للبرش واختاذهم   أربابًا!اهللا حسب األهوا

حد.. اإل� املستحق وال  انفصال بني توحيد األلوهية والربوبية.. فاإل� الواحد هو الرب الوا

 للعبادة هو اإل� الرب املستحق للخضوع واالتباع واالستسالم.

وهذا ما انتهى إليه حال أهل الكتاب من اختاذ البرش أربابًا من دون اهللا.. وذكرت اآليات حالتني.. 

بًا بترشيعهم بام مل يأذن به اهللا، وجعلهم وساطة بني اهللا وعباده، وقد قالوا األوىل: جعل البرش أربا

هو رب  ♠والثانية: جعل املسيح  ."القدس!من فم الكاهن خترج الرشيعة عن طريق الروح "

 وإ�!

وكل هذه أ�اطيل، فام من نبي وال رسول وال كتاب ُمنزل إال أمر بعبادة اهللا وحده ال رشيك له.. 

ء هذه ء يف االعتقاد بوحدانية اهللا، فليس  سوا العبادة يف الترشيع والطاعة وتوحيد اهللا يف ذلك، وسوا

له رشيك، وال ولد، أ�وهية وربوبية تامة خالصة لوجه اهللا الكريم.. تعاىل وعز عن كل رشيك، 

▐. 

أو جعلوا وراء ظهورهم،  وهؤالء الذين أرشكوا باهللا يف طاعة البرش من دون اهللا ونبذوا كتاب اهللا

�هة وأربابا.. ال شك أهنم سيحاربون "دعوة التوحيد" النقية، وهم قد حاربوها بني أ�ناء مع اهللا آ

دينهم من قبل، فبعد أن انتهت املجامع املقدسة يف القرن الثالث من اخرتاع "التثليث واألقانيم، 

املسيح، وجاء به كل  وخلطه بعقيدة التوحيد" حاربوا وطاردوا كل من تكلم بالدين الذي جاء به

، وبني كل خملوق هلالج لجرسول وهو العبودية التامة اخلالصة هللا، والفصل التام بني اخلالق وحده 

سواه.. أرادوا إطفاء هذا النور من قبل، وهم حياولون اليوم حماولتهم السابقة، حتى ال يكون هناك 

 حق وحقيقة سوى ما هم عليه من باطل ورشك.
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فوق إرادة من يريد أن يطفأ نوره، وإرادة اهللا  ▐، إن إرادته ولكن لقدر اهللا شأن آخر

ومشيئته مطلقة، وهي واقعة حتًام ال حمالة، فاهللا متم نوره، ولو كره الكافرون.. متم نوره رغم أ�ف 

 وحرب الكافرين، متم نوره ولو حنق وحسد الكافرون..

لذي ُأ�زل هو ليكون النور ا ☻ولقد أ�م اهللا نوره بإرسال خاتم رسوله حممد 

الرسالة األخرية، والدين اخلاتم، واهلدى احلق.. وهو احلاكم واملهيمن واملرجع لكل دين قبله، وهو 

قع، وباملجتمع واحلضارة.. عىل كل  -بإذن اهللا  - ظاهر ظافر منترص باحلجة والدليل، وباحلياة والوا

ء األديان التي ُحرفت بفعل األحبار والرهبان، أو األديان التي اخرتعها البرش من  دين غريه، سوا

عند أ�فسهم.. ظاهر ظافر منترص ولو كره وعاند املرشكون من أي دين وملة، ظاهر ظافر منترص ولو 

حنق وحارب املرشكون هذا النور، فقد سبقت كلمة اهللا لعباده املرسلني أهنم هم الغالبون، وكتب 

 اهللا هلم النرص يف الدنيا واآلخرة.

 ؟لقاعدة وهذه اآلية الكريمة أ�دًا أ�دًا.. فهي وعد اهللا، ومن أصدق من اهللا قيالوما تتخلف هذه ا

إىل حني،  -وإن أي ختلف عن هذه القاعدة بظهور املرشكني والكافرين  ؟ومن أصدق من اهللا حديثا

فإنام هو بسبب من يقوم بأمر هذا الدين، ومحل هذه الرسالة، فالتخلف يأيت من  -وفق سنن اهللا 

القصور واالنحراف عن النور اإل�ي الذي وعد اهللا بإمتامه وظهوره. وسنن اهللا ال حتايب خالل 

أحدًا، من ختلف عنها.. ختلف عن األمر اإل�ي وهذا من ناحية جهد البرش يف ظهور حضارهتم 

 ودولتهم، وهذا عدل اهللا ورمحته وحكمته.

، ودينه اخلاتم.. حيمل قوة وبريق يف ذاته، أما من ناحية ظهور النور، فإن نور اهللا ورسالته األخرية

ينترش ويظهر ويظفر حتى دون جهد البرش، فهو دين الفطرة.. التي متى استقامت اهتدت إليه دون 

وهذا أحد مظاهر الظهور ومتام النور الذي كتبه اهللا هلذا الدين، فإنه يظهر رغم الكيد  تيه!ختلف أو 

ء.. يدخل فيه الناس أفواجا يف كل حني.الشديد، والطعن السديد، واحلرب الشعو  ا
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وبعد أن حتدثت اآلية األوىل عن موقف اجلامهري من "األحبار والرهبان" واختاذهم أربابًا من دون  

اهللا.. تتحدث اآلية التالية عن حال هؤالء "األحبار والرهبان" وسلوكهم الشخيص، وأخالقهم 

وهل جعلوا حياهتم رهبنة  بالكتاب؟حقًا قاموا احلقيقية، هل فعًال سلكوا طريق العلامء؟ وهل 

 وزهد؟!وتعبد 

 - ا ومازالو -إنام كانوا "يأكلون أموال الناس بالباطل" و"يصدون عن سبيل اهللا" كانوا  كــال!

والرشوة  نذور لألوثان، وبيع صكوك الغفران!يأكلون أموال الناس عن طريق الفتاوى الباطلة، وال

 وهبتانًا!كذبًا  -باسم اهللا  -ا يف جيوب الناس والبسطاء يف احلكم والقضاء، وأخذ م

ء العلم والتدين،  ..وهم بسلوكهم هذا، وانحرافهم يصدون عن سبيل اهللا، فهم قد محلوا لوا

والدين.. وأصبحوا بذلك منارة وقدوة، وعندما يشاهد الناس هذا االنحطاط والتسافل واجلشع 

ادي، يقولون يف أ�فسهم: إذا كان العلامء والرهبان والطمع واالنحراف اخللقي والنفيس وا�

فام أشنعه وأشده من صد عن  ومنزلة!كذلك.. فال حرج علينا نحن اجلهالء واجلامهري األدنى علًام 

مه، أو باستعامل  ء بالكذب عىل اهللا ورسله، أو بتحريف رشع اهللا وحالله وحرا سبيل اهللا.. سوا

 األخالق!س، وفساد الدين كـ "مسحوق جتميل" خلبث النفو

وإن هذه األموال املرسوقة بالباطل من البسطاء والسفهاء ما هي إال نارًا، وما يكنزونه من ذهب 

ء وفاقا بام قدمت وفضة هو عذاب هلم يوم القيامة، ستُ  كوى به جباههم وجنوهبم وظهورهم، جزا

 أ�دهيم، فهذا ما ادخروه أل�فسهم.

 الدين؟س واجلامهري األحبار والرهبان والعلامء يف أمور ولكن أ�يس من املفرتض أن يتبع النا

صحيح أن اإلنسان عندما يستشكل عليه يشء يف أمر من األمور يرجع إىل أهل العلم فيه.. وبالتايل 

 أعاله؟!يف أمر الدين يرجع إىل علامء الدين، فام العيب الذي ذكرته اآليات 
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 التحريف!هللا، و"متابعة" اجلامهري عىل ذلك العيب هو يف "حتريف" األحبار والرهبان لدين ا

فاحلديث عن  والشهوة!وقبِلوا منهم حتريم ما حلل اهللا، وحتليل ما حّرم اهللا، اتباعًا للهوى 

 ."عه وكتابه"رش"االستجابة" للباطل، واملتابعة بغري سلطان من اهللا.. وسلطان اهللا 

ضع له البرش، وَيدينون.. هو اإل� الذي ُيرشع، وهو وحده الرب الذي خي▐إن اهللا 

 الرب!وال ينطق باسم  الرشيعة!وليس لألحبار والرهبان سلطان خاص، وال من فم الكاهن خترج 

بل كل خصيصتهم هي العلم واالطالع بالكتاب، وهذا أمر يستطيعه كل إنسان.. أن يتعلم ويطلع، 

نقصان وال تبديل، وما يستنبطه من وإذا تكلم فإنه ينطق فقط بام يف الكتاب بال حتريف وال زيادة وال 

د اهللا فيها.. ابتغاء مرضاة اهللا، واتباعًا لكتابه،  أحكام فهو عمله البرشي أمام قضية جيتهد ليعرف مرا

 .هلالج لجخالصًا تامًا هللا 

أما جتاوز ذلك إىل اعتقاد أن األحبار والرهبان هلم سلطان خاص مقدس، أو من حقهم التجاوز 

هي دينًا  -ولو كانت الضد من كتاب اهللا  -حكامه، واعتبار أقواهلم عىل كتاب اهللا، وتغيري أ

وال يفعل ذلك إال  ،تعني جعلهم يف مقام "الربوبية" متابعة اجلامهري هلؤالء الضالني ورشيعة؛ فإن

ء  الفاسقون عن دين اهللا.. فنجد أن مسأ�ة "حتليل" املُحرم يف دين اهللا هو استجابة لشهوات وأهوا

هلم بالباطل، أو املحافظة عىل سلطان اجلامهري، و" حتريم" املُحلل يف دين اهللا هو تعنت لرسقة أموا

ورياسة، أو استجابة لسياسة وقهر، وهذا تالعب بدين اهللا وصد عن سبيله ال يفعله إال جمرم ضال 

 العلم!ولو كان من األحبار والرهبان، وال يستجيب له إال فاسق ولو ادعى أ�ه ُيتابع أهل 

*** 

 اهللا؟!لكن.. �اذا تتخذ اجلامهري األحبار والعلامء أربابًا من دون و

مة إحساسًا غريبًا وغائبًا من جانب،  حالة العبودية والقهر للنفس.. جيعل إحساسها باحلرية والكرا

.. هذا من ناحية اجلامهري، التي بكثرهتا التكيف مع القهر، واخلضوع للقوة املُذلةومن جانب آخر 

، حيتاج إىل ختدير "املزاج العام"ُيمثل يف ذاته حالة من  ،تيارًا عامًا اجتامعياً  -م انسحاقها رغ -ُمتثل 
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" أو "الشهوات" أو كلهام معًا.. وعىل اجلانب اآلخر من اجلامهري يوجد األحبار فتاوىإما باسم "ال

ألحبار والرهبان قد والرهبان، ونظم احلكم السياسية؛ حيث تنشأ العالقة اخلبيثة واآلثمة بينهام، فا

أصبحوا يتحكمون يف املزاج العام للجامهري، ووجدت السلطات السياسية أمهيتهم وقيمتهم.. 

 ج بني اخلبثاء، مقابل الذهب والفضة، واملكانة والرياسة.اوفحدث التز

فيقوم األحبار والرهبان بإعطاء الرشعية لنظم احلكم الفاسدة، وإضفاء القداسة عىل السلطان، 

ومن جانب اجلامهري فإهنم حيلون هلم ما يشاؤون من الشهوات، وُحيرمون عليهم  له!يد اجلامهري وتعب

، وسهولة "تكاليف احلرية"فتجد اجلامهري الراحة يف ذلك.. الراحة من  السلطان!ما ُيغضب 

مة اإلنسان، فهذا هو الوضع املثايل للعبيد، فخضوعهم  امل الباغي الظ نللسلطاالتخلص من بقايا كرا

وأما الضغط النفيس  الكتاب!املعتدي.. قد جعله األحبار والرهبان ذالً باسم اهللا، وخنوعًا باسم 

ن الشهوات الذي فتحه األحبار عىل  عياملتكون من الذل والقهر، فيتحول إىل خزا لُتفرغ فيه  ؛همرصا

فقة  الغفران!اجلامهري جرعة القهر باسم الفتوى وصكوك   العلامء!وموا

أعاله ختص اجلامهري الذين "اختذوا" هؤالء "أربابًا" من دون اهللا، فبدالً عن اختاذ اهللا ربًا واآليات 

لُيضلوا عن سبيل اهللا  -باسم اتباع العلامء  -وحده ال رشيك له، ويتبعون كتبه ورسله، تركوا ذلك 

 فيام هو ظاهر معلوم ليس بخفي وال ُمعضل.

ن دين اهللا، دين فيه حاالت االنفالت من الرشع، وبذلك يتحول األحبار والرهبان بديًال ع

 رشوهتم!يف التعامل مع أرباهبم.. فلطا�ا كانت حاجة العبيد إىل ذلك، ومن ثم يمكن  "التجسيد"و

ء وبيع الفتاوى حسب املزاج، وحسب ا�ال، وحسب  والتعاطي معهم من خالل ا�ال فيمكن رشا

فلهذا اختذ   - اهللا!وأهنم عىل دين  -أهل التدين السلطان، ويف نفس الوقت يظن اجلامهري أهنم 

 اجلامهري هؤالء أربابًا من دون اهللا.

 

*** 
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 ويف األمة املسلمة:

وقعت مجاهري األمة فيام وقع فيه أهل الكتاب، من اختاذ العلامء "أربابًا" من دون اهللا، فحرموا 

ا أمانة الدين، وانحرفوا عن اتباع عليهم احلالل، وحللوا هلم احلرام.. وهؤالء العلامء الذين خانو

م عن مواضعه، وبيع آيات اهللا الكتاب.. قد حتدثت عنهم اآليات يف مواضع كثرية من حتريف الكلِ 

بثمن قليل، وكتامن ما جاء يف الكتاب، ولكن احلديث واللوم يف هذه اآليات عن "اجلامهري" التي تتبع 

 لغيهم!ستجيب مثل هؤالء، وتسري يف ركبهم، وُتصدق كذهبم، وت

، وإن من يبتغي احلق خالصًا لوجه اهللا الكريم، هيديه اهللا املضلني فتحذر اآليات من اتباع هؤالء

إليه، كل ما عليه الصدق يف التوجه إىل اهللا، واإلخالص يف رضاه.. وحق عىل اهللا أن يعصمه من 

 الضالل ولو كان الناس غارقة فيه.

 الباطلة، وتستجيب لدعاة الضاللة.  ولكن يبدو أن اجلامهري هتش للفتاوى

ولقد أحدثت إشكالية "رجال الدين" أزمة كربى يف "الفكر اإلسالمي" فحصل يف بداية مبكرة من 

ضح  هلم، وتقديمها عىل كتاب اهللا الوا عمر األمة اإلسالمية حالة "تقديس الرجال" وتقديس أقوا

ق ما فهموا وقالوا، وسجن كتاب اهللا يف حدود وعدم جتاوز أقواهلم أ�دًا، وَأرس كتاب اهللا وف البني!

  تصوراهتم!

وصارت أي آية  اهللا!تم تطور األمر شيئًا فشيئًا، حتى صارت أقوال الرجال "تنسخ" كتاب 

األمر الذي  تصورهم!تعرتض فهمهم أو تصوراهتم فهي منسوخة أو جيدون هلا خمرجًا ليتوافق مع 

مة ووظيفة الكتاب يف هداية األمة ورشادها يف كل عطل "الفكر اإلسالمي" من جانب، وعطل مه

 .مراحلها ومستجدات أحواهلا.

األمر الذي أدى إىل التعصب والغلو والتفرق يف الدين بغيا وعدوا، وجعل القرآن عضني.. ُمقسم، 

 يرضبون بعضه ببعض.
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 -من رحم ريب إال  -و�ا انتقلت األمة إىل مرحلة أسوأ وأشد، صار بعضًا من أحبار وعلامء األمة 

عىل الضد متامًا من كتاب اهللا، حتى صار كثري من العلامء طوع أمر السلطان املعتدي املجرم، بل 

ء، واجلامهري تتفّلت من  األجنبي!طوع أمر املحتل  وكله باسم الدين، والدين والكتاب منهم برا

 العلم!التكاليف بالفتاوى الباطلة املناقضة للكتاب باسم اتباع أهل 

املُرشع العلامين الذي  -يف حالتها املعارصة  -حصل نبذ لكتاب اهللا ورشعه؛ فاتبعت األمة  بل 

م، وحّرم عليها احلالل، واألحبار والعلامء   -ُيقرون ويؤيدون ويباركون.. فعبد البعض حلل هلا احلرا

له هؤالء املرشعون بام مل يأذن به اهللا، وحصل اخللط املتعمد بني قو -دري من حيث ال ي

يف التنظيم واإلدارة والعلم  ]2365[صحيح مسلم/ "َأ�ُْتْم َأْعَلُم بَِأْمِر ُدْنَياُكمْ ": ☻

التطبيقي، وترقية احلياة ووسائل اخلالفة فيها، وعامرة األرض والسعي فيها، وبني الترشيع والتصور 

التعدي  اإلسالمي الذي وضع األسس واملبادئ واألحكام واحلدود التي ال يمكن جتاوزها أو

م إىل يوم القيامة، وما حّلله اهللا فهو  عليها؛ إلقامة احلق والعدل الرباين.. فام حّرمه اهللا فهو حرا

 حالل إىل يوم القيامة.

ٌم، َوَما َسَكَت َعنُْه َفُهَو ":☻فعنه  َم َفُهَو َحَرا ُ ِيف كَِتابِِه َفُهَو َحالٌل، َوَما َحرَّ َما َأَحلَّ ا�َّ

َ َملْ َيُكْن َنِسي�ا، ُثمَّ َتال َهِذِه َعافَِيٌة، َفاقْ  ِ َعافَِيَتُه، َفِإنَّ ا�َّ [السنن  " }َكاَن َربَُّك َنِسي�ا اآلَيَة: {َوَماَبُلوا ِمَن ا�َّ

 ]11 :10 الكربى للبيهقي/

ءة  فيجب عىل األمة احلذر من االنحراف عن كتاب اهللا، أو رد آياته؛ فهي قضية إيامن ابتداء، وبرا

لرشك، وقضية حرية وقيام للدين، وقضية عودة األمة لريادة البرشية.. ولكن ال يكون ذلك إال من ا

ء هؤالء املرشعون املخالفون للكتاب،  بعبادة اهللا وحده ال رشيك له، ونبذ كل ما ُيعبد سواه.. سوا

ء العلامء الذين باعوا آيات اهللا، وصدوا عن سبيله، أو الطغاة والبغاة الذين ي فسدون يف أو سوا

 األرض وال ُيصلحون.
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 حتى تستحق اهلداية، وبحاجة إىل نبذ ؛▐ومجاهري األمة بحاجة إىل اإلخالص التام هللا 

ء؛ حتى  تنجو من ظلامت الفتن، ومن خبث هؤالء الذين ُيضلوهنم الغلو والتعصب واتباع األهوا

م باهللا، واإلخالص له، وابتغاء فال نجاة من هذه الفتن املُضلة إال باالعتصا دينه!باسم اهللا، وباسم 

نه.  رضوا

 

***
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  حادي وثالثون: اإلفساد يف األرض 

 قال تعاىل:

ّ  َ�ّتِخُاو� ِمن ُدوِ� َو�ِيً� ▬
َ
� ََ �ِِي َ ْْ ِِ ِِ َ

ِّْ ّ�َة َمْن  ٢َوََِيَْنا ُموَ� �قِْكَتاَب وََجَعلَْناُِ ُهًدى  َُرِّ

 ۚ ٍَ ُكوًر� ِِ  َ�َلَْنا َمَ  َُو َِ رِْض  ٣َُّه َ�َن َ�بًْد� 
َ
ََ ِ� �قِْكَتاِب َ�ُْفِمُدّن ِ� �ْ� �ِِي َ ْْ ِِ ِِ يَْنا َِِ�  ََ َْ َوَق

 � ًْ ِدٍَد  ٤َمّآَ�ْ�ِ َوَ�َْعلُّن ُعلُّو� َكبِ َِ ٍس 
ْ
وِ� ََأ

ُ
َا َ َّ وَ ُهَما َ�َعثَْنا َعَليُْ�ْم ِعَباًد� 

ُ
ََ وَْعُد َ ََ� َجا ِ فَِ

ََارِۚ فََجاسُ  ِّّ َ�َل � َِ ْمَو�ٍل  ٥َوَ�َن وَْعًد� ّمْفُعوً   و� 
َ
م َِأ ُْ ْمَدْدََا

َ
ُُّم َرَدْدََا قَُ�ُم �قَْكّآًَ َعلَيِْهْم َوَ

 � ًْ َ ََفِ ََ ْْ
َ
ْم َ ُْ ََََِ� وََجَعلَْنا َُفِمُ�ْمۖ  ٦َو

َ
َمَُتْم ِ� ُْ

َ
َمَُتْم َ ُْ

َ
ََ�  ِِْن َ ُ�ْم فَلََهاۚ  فَِِ

ْ
َسَ
َ
ََ نْن َ َجا

و� َما ُ ّوَل َمّآٍ� َوِ�ُتَِ�ّ
َ
َ ُِ لُو ََ لُو� �لَْمْمِجَد َكَما َد َُ َُو� وُُجوَهُ�ْم َوِ�َْد َآًِ قِيَُمو َِ ًْ�  وَْعُد �ْ� َعلَوْ� َِتْبِ

ن ََآَْ�َُ�ْمۚ  ٧
َ
َ ُ�ْم َ َٰ  َر ًْ�  َع ِّ َُ ْم ُعْدََا   وََجَعلَْنا َجَهّنَم لِلَْ�فِآِ�َن  ء] ♂٨نْن ُعد�   [اإلرسا

يف هالك األمم، عندما ُتفسد يف األرض وتطغى،  هلالج لجتستعرض اآليات الكريامت سنة اهللا 

ئيل والرسول الذي أرسله  وافتتحت اآليات موضوعها بالكتاب واهلدى الذي أ�زله اهللا لبني إرسا

ن ثم وم ،إليهم، ويف اتباع ما جاء به الكتاب، وطاعة اهللا ورسوله عصمة من الفساد واإلفساد

 عصمة من اهلالك.

وغالبًا ما يكون سبب اإلفساد هو البطر، واالستكبار يف األرض بغري احلق، والطغيان طبيعة برشية 

ََ   ﴿َكالَّ : تنتفش عندما يشعر اإلنسان باالستغناء عن اهللا وعن هداه ونوره َْ َِْماَن َ�َ ْن َرَُِ  .ِِّن �ْ�ِ
َ
َ

  َِ ِْ فليس ملن يريد  وكيال}تتخذوا من دوين  {أالجاء التعقيب بقوله: ولذا  .])7،  6العلق ([ ﴾�ْسَت

وتدوم.. بل هي مظاهر ختدع  هللا، ومظاهر القوة والعلو لن تبقالفالح والنجاح والنجاة وكيل غري ا

 األعىل}!ربكم  {أ�ااإلنسان كام خدعت فرعون من قبل حتى جعلته يقول: 

ء أحوال الشدة أو الرخاء، بل حاجة اإلنسان إىل ليس من دون اهللا وكيال.. يف كل األحوال سوا 

لكن يف أحوال الشدة تلجأ الفطرة  -وهو دومًا يف حاجة إىل هدايته  -اهللا يف أحوال الرخاء أشد 



 364                                                                                                                    حادي وثالثون: اإلفساد يف األرض

اإلنسانية بطبيعتها إىل اهللا، أما يف أحوال الرخاء حيدث هلا الطغيان واالستغناء ما مل تنتبه وهتتِد، 

 ولو بعد حني.فيكون الرخاء سبب هالكها، 

وُتّذكر اآليات بمصري قوم نوح وهالكهم إال الذرية املؤمنة التي منها جاء نسل البرشية من بعد، 

فهو العبد الشكور.. ويف حتقيق العبودية هللا، ويف شعور النعمة وشكرها لنجاة وعصمة من الطغيان 

 واإلفساد واالستغناء عن اهللا.

ئيل؟فامذا حصل لنبي  هل كانوا عىل هدى  الرسول؟عىل اهلدى، واتبعوا  هل استقاموا  إرسا

 له؟العبودية اخلالصة هللا والشكر 

كال بل كان هو اإلفساد يف األرض.. فُيخربنا اهللا بإفسادهم يف األرض وطغياهنم وظلمهم 

�ُر ﴿وتكربهم، فمضوا عىل سنة فرعون وقارون ال سنة موسى وهارون.. فقال تعاىل:  ّّ ِِلَْك �
َآًُ َ�ْ  َِ رِْض َوَ  فََماًد�ۚ �ْ�

َ
ََِن َ  َُآِ�ُدوَن ُعلُّو� ِ� �ْ�

ّّ ِ  .])83( [القصص ﴾لِلُْمّتصِ�َ  َو�قَْعاقَِبةُ  َعلَُها ل

 للمتقني. -من بعدهم هالكهم  -ماضية يف هالك املفسدين، والعاقبة  ▐فسنته 

ََ ِ� �قِْكَتاِب َ�ُْفِمُدنّ  {َوَقَضْينَا �ِِي َ ْْ ِِ ِِ رِْض  َِِ�  ََ
َ
والقضاء هنا بمعنى العلم  }َمّآَ�ْ�ِ ِ� �ْ�

واإلحاطة، وليس بمعنى "القضاء القهري" عليهم.. فاهللا ال يأمر بالفحشاء وال يقِض باإلفساد عىل 

أحد، القضاء هنا بمعنى احلكم عليهم باستحقاق العذاب جريانًا عىل سنته يف هالك املتكربين، 

 ووراثة املتقني.

األوىل: بعد العلو والزهو واالستغناء عن اهللا، وعن هداه، وكفر النعمة، حق عليهم ففي املرة 

: ﴿العذاب.. كام هي سنة اهللا:  ُ َتَعاَىلٰ ِِ�َدَُّ�ْمۖ َقاَل ا�َّ
َ
َكْآُ�ْم َ� َِ َ ُ�ْم قَ�ِْن  ََّن َر

َ
 َوقَ�ِنْ  نَْ َِأ

َفْآُ�مْ  ِدَدٌ  َعَا�ِ�  ِِنّ  َْ ََ َ : ﴿َقا .])7( [إبراهيم ﴾ل َ�ِيَها َل َتَعاَىلٰ َْ َمْآََا ُم
َ
ْن ُ�ْهلَِك َقْآَ�ًة َ

َ
َرْدََا َ

َ
َ �ََ ن

�ًْ ّق َعلَيَْها �قَْصْوُل فََدّمْآََاَها َِْدِم َْ ء ([﴾ َ�َفَمُصو� �ِيَها َف   .])16اإلرسا

فسلط اهللا عليهم من يسموهم سوء العذاب، فأفسدوا ديارهم، وأخرجوهم من ملكهم، وحقت 

 ذلة واملسكنة والعذاب.عليهم ال
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ُِاََصّنُهْم ِمَن ﴿وإذا تابوا من بعده، كام قال تعاىل:  -إذا اعتربوا منه  -ويف هذا العذاب رمحة  ََ َو
َ�ِ قََعّلُهْم ََآِْجُعونَ  ْْ

َ
ْدَ�  ُدوَن �قَْعَا�ِب �ْ�

َ
فيكون يف العذاب يقظة من  .])21السجدة ([﴾ �قَْعَا�ِب �ْ�

ً للبطر والكرب، وإيقافًا للفساد يف األرض.الغفلة، واستفاقة م  ن ُسكر النعمة، وكرسا

.. عادت سنة اهللا  ِِ�َدَُّ�ْمۖ ﴿فلام تابوا وأ�ابوا
َ
َكْآُ�ْم َ� َِ فأمدهم اهللا بأموال وبنني. ويف  ﴾قَ�ِْن 

َُفِمُ�ْمۖ ﴿كل ذلك: 
َ
َمَُتْم ِ� ُْ

َ
َمَُتْم َ ُْ

َ
ُ�ْم فَلََها ِِْن َ

ْ
َسَ
َ
ُموَ�  ِِْن َِْ�ُفُآو�  َوَقاَل ﴿ ..﴾نْن َ

ّ َ�ِيدٌ  ِِ َِ
َ قَ َّ رِْض َ�ِيًعا فَِِّن �

َ
�ُْتْم َوَمْن ِ� �ْ�

َ
 .])8إبراهيم ([﴾ �

ستغناء عن اهللا، ويف املرة الثانية: عادوا إىل مثل املرة األوىل من الفساد والطغيان واالستكبار واال

فستستباح الك واهلزيمة والذلة عليهم.. سامع آيات اهللا؛ فعادت السنة باهل وعموا وصموا عن

ُُّم ﴿ عليهم!حل الدمار الكامل سيمقدساهتم وديارهم، و و�  ّ  َُِ�وَن فِتَْنٌة َ�َعُمو� َوَصم 
َ
ِمُبو� � َُ َو

ٌْ ِمنُْهمْۚ  و� َكثِ ُُّم َ�ُمو� َوَصم  ُ َعلَيِْهْم  َّ ُ  َِاَب � َّ ٌْ  َو� ِّ ولو كان  .])71( [ا�ائدة ﴾َقْعَملُونَ  ََِما ََ

هناك من بقية تنهى عن الفساد يف األرض، ومتلك دفعه والوقوف يف وجه الظلم والطغيان، لكان يف 

فَلَْوَ  َ�َن ِمَن �قُْصُآوِن  ▬جمرمني:  وا ذلك نجاة للجميع، ولكن اتبع الذين ظلموا ما اُترفوا فيه، وكان
ْ ََصِّيٍة َقنَْهْوَن َعنِ  ْولُو�

ُ
ََِن  ِمن َ�بْلُِ�ْم َ َّ �َيَْنا ِمنُْهْم َو�ّ�َبَ  �

َ
رِْض ِِّ  قَلِيً� ّمِّمْن َ

َ
�قَْفَمادِ ِ� ��

ِْآِفُو�ْ �ِيهِ َوَ�َُو�ْ ُ�ْآِِم�َ 
ُ
لَُمو�ْ َما �  ]116 هود:[ ♂ ََ

فهي سنة جارية ال تتخلف، من يعلو يف األرض وُيفسد فيها حيق  عدنا}عدتم  {وإنومتيض الُسنة: 

فإذا تاب وأ�اب ورجع، وأصلح.. عاد التمكني  -ولو بعد حني  -ك والذلة واهلزيمة عليه اهلال

 واخلري والربكة، فإن كفر النعمة، وغره النعيم، وأفسد وطغى.. عاد اهلالك.

عىل الكافرين.. فجهنم جامعة  -وهي أشد عذابًا وأ�قى  -ويف النهاية تذكري بمصري اآلخرة 

 نعمة، واختذ من دون اهللا وكيال، ومن طغى وأفسد يف األرض، واستكرب.ن كفر الللكافرين مجيعًا، مَ 

 

*** 



 366                                                                                                                    حادي وثالثون: اإلفساد يف األرض

 ولكن.. من الذي يدفع النفس اإلنسانية إىل اإلفساد يف األرض؟

النفس املقهورة واملستعَبدة تنبهر إىل حد العبودية بمظاهر القوى ا�ادية للذي يقهرها ويستعبدها، 

بل هو عىل خطر عظيم،  بذلك،يف "حظ عظيم" وما هو وتتمنى أن تكون مثله، فرتى من يقهرها 

 وال ُيفسد يف األرض ويعلو فيها بغري احلق. ،وينتظره عذاب أ�يم إذ مل يتب ويرجع

بسنته املستكرب واملُفسد يف األرض، ويأيت الدور عىل املستضعفني  ▐وعندما ُهيلك اهللا 

وا ألسباب اهلالك، وإدراك سنة التمكني، واملقهورين لريثوا مكان املستكربين.. فإهنم إذ مل ينتبه

 لطغاة الذين أذلوهم وقهروهم!فإهنم يمضوا عىل سنة الفراعنة وا

فاملُستضعف اجلهول بمجرد أن يمسك بمظاهر القوة.. يطغى ويشعر باالستغناء عن اهللا، ومتى 

درجة  ترسب إليه هذا الشعور.. فهو إىل اهلالك أقرب، وعمر األمم والشعوب والدول هو حسب

شكرها، وكفرها.. ومن مظاهر الشكر: احلق والعدل والرمحة واتباع الرسل والتواضع والتوكل عىل 

اهللا. ومن مظاهر الكفر: اإلفساد واالستكبار والطغيان واتباع الشيطان والغرور واالستغناء عن 

 اهللا.

*** 

 ويف األمة املسلمة:

ولو كان  -اهللا، وسنن اهللا ال حتايب أحدًا  فإنه جيري عليها ما جيري عىل األمم غريها من سنن

ولكن األمم عندما ُيكرمها اهللا بالكتاب والرسالة والرسول، ثم  - ☻رسول اهللا 

يطول عليها األمد، وتقسو قلوهبا.. تظن أن يف الكتاب والرسالة حماباة هلم، فيظنوا أن هلم عند اهللا 

حتى إذا وقع  ،وأحباؤه}أ�ناء اهللا  {نحنقة عىل طري ،عالقة متنع جريان السنن أو العقاب عليهم

 اهللا!العقاب، ظنوه هو ابتالء لقرهبم من 



 367                                                                                                                    حادي وثالثون: اإلفساد يف األرض

.. بينام هي تبتعد هلالج لجوهكذا تتالعب احليل النفسية باألمم بظنها عالقة قرب وحمبة من اهللا 

عن حقيقة كتاهبا، وحتتفظ فقط بالصور الشكلية واملراسم والشعارات والطقوس، ومن ثم تغفل 

 ..عن سنن اهللا

التي أخرجها اهللا  -فوقع اإلفساد يف األرض، والعلو فيها بغري احلق، وما كان لألمة املسلمة 

أن يقع منها اإلفساد يف األرض،  -ولتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر  ،للناس لتكون رمحة وعدالً 

 لمة!املسفهذا كفر بالرسالة، وخروج عن الغاية الكربى التي من أجلها كان ميالد األمة 

ولكن بعد اخلالفة الراشدة.. وقع اإلفساد عىل فرتات، وعىل مراحل خمتلفة يف فرتات "امللك 

العضوض" حتى هناية الدولة العثامنية واهنيار نظام اخلالفة كله، واهنيار الوحدة السياسية اجلامعة 

ئيل:  لألمة املسلمة كلها.. فوقعت فيام وقع فيه بنو إرسا

.. فيحق عليها )اهللاعلو فيها بغري احلق، الطغيان، الشعور باالستغناء عن يف األرض، ال اإلفساد(

العذاب، وذهاب الدولة، واهنيار املُلك، وضياع السلطان، ووقوع الذلة واملسكنة، فتنتبه.. فرتجع 

ََ �﴿وتتوب، فيحق هلا وعد اهللا ويمدها باألموال والبنني، وُيعيد هلا دولتها وعزها:  ْه
َ
ّن َ
َ
قُْصَآى  َولَْو َ

رِْض 
َ
َنا َعلَيِْهْم َََآَ�ٍت ِمَن �لّمَماَِ َو�ْ� ْْ ثم يطول األمد، ويطغى   .])96األعراف ([﴾ ََمُنو� َو�ّ�َصْو� قََفَت

 {وإن :فُيفسدوا يف األرض بغري احلق، فيحق عليهم اهلالك ؛بأصحابه –مرة ثانية  -ا�ال والسلطان 

 ..عدنا}عدتم 

ً رشكانت عض الفرتات، يف مراحل خمتلفة، وليست معنى ذلك أهنا ونقول: وقع اإلفساد يف ب ا

، بل كان فيها من اخلري والفتوحات والعلوم الكثري، ولسنا بصدد التقييم التفصييل لكل فرتة اً حمض

 من فرتات التاريخ، ولكن نستعرض سنن اهللا؛ لنتعلم ونعترب.

ليحطم الدولة اإلسالمية،  والرشقي؛ ريباالحتالل العلامين الغ -بذنوبنا  -ثم سلط اهللا علينا 

نتخبط يف التيه، ال هنتدي سبيال، ورمحة  اوما زلنويغتصب املُلك، وهيلك الذرية، ويسلب الدين.. 

علينا: اتباع الكتاب واهلدى، واختاذ  ،وحتى حتق لنا الرمحة يرمحكم}ربكم أن  {عسىاهللا أقرب لنا 
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بودية له، والتوقف عن اإلفساد والعلو يف األرض، اهللا وكيال، وشكر نعمة اهللا، وإخالص الع

مة، والغنى واملُلك.. وهي إعداد القوة جلو هاد املحتل؛ عندها تعود العزة والريادة والسيادة والكرا

 وال حتايب أحدًا، وذلك عدل اهللا ورمحته وحكمته البالغة. ،دورة حياة وسنن جارية ال َتظلم أحداً 

ُهيلك اهللا لنا املحتل العلامين الكافر؟ أ�م ُيفسد هو اآلخر يف �اذا ال  :ولعل البعض يسأل

 األرض؟!

سنن "، و"سنن القوة"، تعمل "ُسنة اهلالك"سنن اهللا تعمل جمتمعة ال جمتزئة، فكام تعمل 

 ... إلخ."سنن االستدراج"، و"سنن اإلمهال"، و"التمكني

مظاهر هذه القوة، وإن  -إىل حني  -طيه يأخذ بأسباب القوة، فإّن اهللا يع -مثًال  -فإن كان العدو 

يفتح عليهم من كل  -إن شاء  -كان يميض عىل سنن بناء الدول والتمكني يف األرض، فإن اهللا 

، واستدراجًا ملن كفر باهللا، وفرح باحلياة الدنيا واطمئن هبا؛ فيتمتع هبا ▐يشء، إمهاالً منه 

، ال البرش.. فال يستعجل أحد ▐ره اهللا إىل حني.. ثم حيق عليه اهلالك يف الوقت الذي يقر

 .لقضائهأمر اهللا، فال راد حلكمه وال معقب 

هناك فئة مؤمنة تقوم بسنن اهللا، وتؤمن باهللا، وتشكر له، وال تطغى وال ُتفسد.. فإن اهللا  ومتى كان

 ..بتومتى غاوُيمكن هلم، يستعملها يف إهالك املكذبني املفسدين، ويكتب النرص لعباده املؤمنني، 

لينال حظه من الدنيا، وُيمهل آخرين  -إىل حني  -فإن اهللا ُيمهل اجلميع إىل حني، ُيمهل البعض 

، وما ربك بظالم للعبيد.  عسى أن يتوبوا ويرجعوا

 

***
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 ثاني وثالثون: الرهبنة واالحنراف     

 قال تعاىل:

َ  َثَارِهِم َُِآُسلَِنا َوَ�ّفيَْنا▬ ََ ََِن  ُُّم َ�ّفيَْنا  َّ ََ وََجَعلَْنا ِ� قُلُوِب � ِ�ي َٰ �َِْن َمْآَ�َم َوََِيَْناُِ �ْ�ِ َِعِي
ََ رِْضَو�ِن �لّلذ ا َِ فًَة َورَْ�ًَة َورَْهَبا�ِّيًة ��َْتَدُعوَها َما َكَتََْناَها َعلَيِْهْم ِِّ  �َْتِ

ْ
ّق �ّ�َبُعوُِ َرَ َُ هِ َ�َما رََعوَْها 
ََتَِهاۖ  ََ نُْهْم فَاِسُصوَن فَيَِيْ  رِ ٌْ ِمّ ْجَآُهْمۖ  َوَ�ثِ

َ
ََِن ََمُنو� ِمنُْهْم َ َّ  [احلديد] ♂٢َنا �

وهذه هي الثمرة الطبيعية  ،♠تتحدث اآلية الكريمة عن صفات الذين اتبعوا عيسى 

، ومن ثم كان الذين آمنوا به يف قلوهبم من البشاشة لدعوته.. وروحها السمحة، وتطهرها الروحي

فة  والرمحة ما تتفضل اآلية الكريمة بذكره هلم، وُتكرمهم به، فلقد هنلوا من معني نبوة عيسى والرأ

 ، ومن ُخلقه الكريم..♠

ثم تتحدث اآلية عن موضوع "الرهبانية" أو الرهبنة التي وقعت يف الذين جاءوا من بعد عيسى 

ريه.. ولكن ♠ أن اهللا هو  -فيام أرى  -، ولعل كان هناك حالة زهد يف حياة عيسى وحوا

أن األحوال والظروف التي كانوا  :الذي كتبه عليهم، فلم يصطنعوه أو يتكلفوه أو يطلبوه، بمعنى

فيها جعلتهم يف حالة من الزهد، أو كان الذين اتبعوه يف حالة من املحاربة واملطاردة جعلتهم يف قلة 

 ابتالء "الشدة" هذا، كام من الصحب واآلل وا�ال والرياسة واألمن.. فصرب أو�ك املؤمنون عىل

ِّ  ﴿َوَنْبُلوُكمْ يصربون كذلك عىل ابتالء الرخاء.. ففي كل األحوال فتنة كام قال تعاىل: كانوا  َّ  َِال
 ِ ْْ ۖ  َو�ْ�َ  .])35( [األ�بياء ﴾ُِآَْجُعونَ  نَ�َْنا فِتَْنًة

فلقد  –وها عىل أ�فسهم وكتب -ولكن الذين آتوا من بعد ذلك.. تكّلفوا وتصنّعوا حالة الرهبانية 

، وتشددوا عىل أ�فسهم ظنًا منهم أن يف ذلك ومل يكتبها اهللا عليهم ابتداء ابتدعوها من عند أ�فسهم

ن  ولكنهم حني اختاروها وأوجبوها عىل أ�فسهم صاروا مرتبطني أمام اهللا بأن  اهللا!ابتغاء رضوا

اعة وعفة، وذكر وعبادة.. ولكنها يرعوا حقوقها، وحيافظوا عىل مقتضياهتا من تطهر وترفع، وقن

  انتهت إىل أن تصبح يف الغالب طقوسًا، وشعائر خالية من الروح..
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واهللا غني عن هذا التشدد والعنت والقسوة.. فهو بعباده رؤوف رحيم، وال يريد هلم إال السعادة 

 واخلري.. وهي موجودة يف كتبه ويف سنة رسله، بال مشقة وال ابتداع..

حلكم اإل�ي: بجزيل العطاء ألو�ك الذين آمنوا من أ�باع عيسى، والتزموه سنته، ومن ثم جاء ا

 ومنهجه، ورعوا دينهم حق الرعاية، وقليل ما هم.. فقد كان كثري منهم فاسقون.

وداللة ذكره يف معرض التعقيب عىل  فاسقون}منهم  {وكثريوسنتوقف قليًال عند قوله سبحانه: 

 "الرهبانية"..

إىل حماربة شديدة من قبل الوثنيني الرومان،  -سيام يف القرن األول والثاين  -حية تعرضت املسي

جعلت الناس تفر بدينها من بطش هؤالء، مما جعلت حياة كثري منهم فيها من الزهد والصرب ما يثري 

اإلعجاب، ولكن الذي حدث بعد ذلك أن حتولت الرهبانية إىل "نظام" وطقوس ومراسم وعبادات 

فات اهلندية والبوذية واليونانية، وحّلت فلسفات شتى وزي خاص .. ودخل فيها البدع واخلرا

والتي جاء هبا كل رسول  - ♠خارجة عن روح املسيحية ودعوة التوحيد التي جاء هبا عيسى 

ق وفناء الذات ووحدة الوجود... إلخ.لت -  دخل يف تيه الفالسفة حول احللول واالحتاد واإلرشا

بحالة مضادة متامًا للفطرة ولسنن احلياة، فصارت عكس طريق الفطرة.. وعكس  وبدأت الرهبانية

طريق اإلنسان، فحّرمت الزواج، والطيب من العيش، والكسب، وشدة التعذيب عىل النفس، 

إىل "االنقالب يف النهاية الذي أدى  "الكبت العنيف"وحّرمت النظافة... إلخ مما أدى إىل حالة من 

مما أدى إىل االنحراف، واخلروج عن الفطرة التي فطر اهللا الناس عليها؛  ؛لداخليةالنفيس" والثورة ا

 .واالضطراب النفيس. اجلنيس!مما أدى إىل االنحراف اجلنيس، والشذوذ 

األمر الذي أدى إىل التعذيب النفيس واإليذاء البدين للنفس وللغري. ووقعت إشكالية املرأة مع 

نهام جعلت الرهبان يعتربون املرأة هي الشيطان ذاته، وشّكوا أن يكون الرهبانية فهناك عداء سافر بي

وهذا بسبب شدة التطرف والغلو واحلرمان اجلنيس الذي جعل املرأة هي العدو،  إنسان!هلا روح 

د املُحرم عليهم، مما أدى إىل انحرافات جنسية خطرية.  ويف نفس الوقت هي اليشء املرا
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فكانت  !"جنسيةرهبانية "والكنيسة حتولت هذه الرهبانية الدينية إىل و�ا قامت الثورة عىل الدين 

ة باسم "احلرية والتقدم" وتفننوا وأ�دعوا يف إخراج املرأة عىل أهنا آ�ة للجامل  ؛عبادة اجلنس واملرأ

وعىل  العبادة!واملتعة واجلنس جيب أن تكون هكذا يف الشارع والعمل واجلامعة وحتى يف أمكان 

 مكان!ت واإلعالم ويف كل صفحات املجال

، ومرة "الكبت واحلرمان"حالة من الغلو والتطرف يتالعب هبا الشيطان مرة جهة اليمني فيقع 

الذي ال يتوقف، حالة من معاكسة الفطرة، ومن التنكب عن  "السعار اجلنيس"جهة اليسار فيقع 

 طريق اهلدى.

 .فاسقون}منهم  {وكثريوهلذا جاء التعقيب بقوله: 

*** 

 الصورة؟لكن.. �اذا تقع الرهبانية عىل هذه و

 نجد يف حالة الرهبانية املذكورة تارخييًا اآليت:

 احلرمان اجلنيس التام، وعدم الزواج. -

 احلرمان من النظافة. -

 اإليذاء البدين للنفس وللغري. -

 كثرة العبادة التي ال تتوقف. -

 االنقطاع عن احلياة الفطرية الطبيعية. -

من  -يف النهاية  -حالة معاكسة لفطرة اإلنسان، وعليه فال بد وحتًام هذه نية نجد أن حالة الرهبا

االصطدام بالفطرة، واهنيار اإلنسان، ونجد أن حالة الرهبانية تبدأ باحلرمان من الطعام والنوم 

يكرب شيئًا فشيئًا كلام  -وخفة وفراغ يف العقل  -واالختالط.. األمر الذي يؤدي إىل "فراغ نفيس" 

ادت حالة الرهبانية، هذا الفراغ النفيس يبدأ اخليال يسبح فيه؛ ليتصور أشياء يعجز العقل عن ازد
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، واخلروج من الذات، وترك اجلسد، "األ�وار، ويتكون الظن باحلديث عن رؤية "وصفها أو ختيلها

مسار الذي يضبط  البرشي!والتحليق بعيدًا... إلخ من األحوال والصور التي خترج عن حتكم العقل 

وحركة اإلنسان؛ لتبدأ عملية انقالب يف املصطلحات واملفاهيم، فتصبح القذارة عبادة ويشء 

 واملعرفة!مجيل.. وإيذاء النفس والقسوة عليها هي احلرية 

ُيضاف إىل ذلك مسأ�ة احلرمان اجلنيس، وهي مسأ�ة شديدة الوطء عىل اإلنسان، وتضغطه بشدة 

سبب هذا احلرمان املرتهبن املُتعمد حالة من القسوة الشديدة تتمثل إىل أن حيدث االنفجار الكبري.. ي

يف إيذاء النفس، والتلذذ هبذا اإليذاء والقسوة عليها، وذلك ألن التعذيب للنفس خيفف من حالة 

التعذيب األخرى اآلتية من احلرمان اجلنيس، واآلتية من الفراغ النفيس، أو اآلتية من القهر وسحق 

مة اإلنسا  نية..الكرا

كام حيدث كذلك التلذذ بإيذاء الغري وتعذيبهم ربام لنفس السبب، وربام لرؤية العذاب واملعاناة يف 

الغري، ليتصور أ�ه يضع محل العذاب عىل غريه، أو أن غريه يستحق ذلك أل�ه مل يساعده عىل 

هلا حالة وهي يف  فيه!هو املسؤول عام هو  -لسبب ما ُمتوهم  -التخلص مما هو فيه، أو كان  كل أحوا

 من االضطراب النفيس والسلوكي اخلطرية عىل النفس واملجتمع.

ونجد يف حالة "الرتهبن أو التصوف املنحرف" عالقة غريبة بني "الرهبانية" وبني "اجلنس" وبني 

ط املستقيم، فدعوى  بالفطرةاالصطدام  –فيام أرى  –"املسكرات" سببها  واخلروج عن الرصا

د أمام الرغبة الفطرية اجلنسية الطبيعية، ويف ذات الوقت تتحول الرهبانية أو الرهبانية لن تصم

مثل  – التصوف املنحرف إىل "أ�ديولوجيا" يصعب الفكاك والتخلص منها، وتساعد "املسكرات"

يف رفع حالة اخليال واخلفة العقلية لتصور حاالت حيسبها املرتهبن أهنا حاالت من  -خمدر احلشيش 

، وخمالفة لصحيح الدين، ومضادة أوضاع منحرفةبينام هي حماولة للتكيف عىل  ي!الروحالسمو 

 للفطرة السوية.

 وهي حالة نموذجية ُمتثل أحد نتائج االصطدام بالفطرة التي خلق اهللا الناس عليها..
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وأما حالة العبادة التي ال تتوقف، فنجد أ�ه بالفعل حتدث حالة من الصفاء الداخيل يف البداية، 

ومن ثم  واحد!إلنسان ينقطع عن شواغل احلياة، وتتجه الطاقة اإلنسانية والنفسية كلها يف اجتاه فا

ذكر اهللا  -تبدأ عملية التأمل، ولو يتوقف اإلنسان عند هذا احلد، ويعيش يف حالة الذكر هذه 

 دون حرمان، ودون مشقة، وعنت، وقسوة.. لكن خرياً عظيًام، ولكن الذي حيدث أن -وعبادته 

يعلم ذلك، فلم ُيكلفه به،  ▐اإلنسان ال يستطيع وال يملك أن ينقطع هذا االنقطاع، واهللا 

خترج عملية التأمل عن حدودها، ويسقط اإلنسان يف  طاقاته،ولكن ألن اإلنسان خيرج عن حدود 

بام فتحدث حالة من االستغراق واالنفصال ور -والتي ربام ُيزينها الشيطان له  -اخلياالت واألوهام 

 الفصام، تتجه إىل اعتقاد اإلنسان "األلوهية" يف ذاته، وإىل اعتقاد احللول واالحتاد، أو فناء الذات.

وال يستطيع اخلروج من هذه احلالة، ألن الناس من حوله ُتعظمه، وتقدسه، وختلع عليه من 

رًا.. األمر الذي ُيعوض قليًال من حا لة احلرمان، الكرامات واألساطري واحلكايات، وجتعله مزا

وإنه ليشء عجيب.. ولكن أحوال  الرهبانية!هبذا التعظيم؛ فتنشأ حالة من الكرب من بني هذه  ويأ�س

 اهللا!النفس اإلنسانية آية من آيات 

*** 

 ويف األمة املسلمة:

إن التصور اإلسالمي عن احلياة واإلنسان تصور نقي بسيط واضح ناطق به الكتاب، وعليه سنة 

تضاد بني طريق الدنيا وطريق اآلخرة، وال تضاد بني عبادة ، ال ☻املصطفى 

 -طا�ا أخلص النية هللا  -اإلنسان وحاجات اإلنسان.. بل جعل اإلسالم سعي اإلنسان يف حاجته 

َوِيف ُبْضِع َأَحِدُكْم جعلها عبادة، بل جعل يف إتيان زوجه صدقة له كام جاء يف احلديث الرشيف: "

: َيا  ٍم َصَدَقٌة، َقاُلوا ِ َأ�َأِيت َأَحُدَنا َشْهَوَتُه، َوَيُكوُن َلُه فِيَها َأْجٌر؟، َقاَل: َأَرَأ�ُْتْم َلْو َوَضَعَها ِيف َحَرا َرُسوَل ا�َّ

 ]1009[صحيح مسلم/  "َأَكاَن َعَلْيِه فِيَها ِوْزٌر، َفَكَذلَِك إَِذا َوَضَعَها ِيف اْحلََالِل َكاَن َلُه َأْجٌر 
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ِ َرّبِ �قَْعالَِم�َ ▬كلها عبادة:  بل كانت حياة املؤمن ّ َِ  ِِ ِِ َوَ�َْياَي َوَمَما ِِ َوُُِم َْ ِِّن َصَ�  ♂قُ
 ]162 األ�عام:[

رِْض ▬عبادة:  -مع الذكر  -الصالة والسعي يف الرزق 
َ
و� ِ� �ْ� ُ َِ َ�ًُ َفاَتَ ّّ َيِت �ل ِْ ََ� قُ فَِِ

 َ َّ ِ َو�َُْكُآو� � َّ � َِ ْْ و� ِمن فَ ُِ ونَ  كَ َو��َْت ُْ ْ�ً ّقَعّلُ�ْم ُ�ْفلِ  ]10 اجلمعة:[ ♂ثِ

َجاَء َثَالَثُة َرْهٍط إَِىل ُبُيوِت َأْزَواِج النَّبِيِّ ال مشقة وال عنت ال قسوة وال ترهبن.. "

ُْم َتَقالُّوَها، َفَقاُلوا: ☻ َيْسَأُ�وَن َعْن ِعَباَدِة النَّبِيِّ ☻  وا َكَأهنَّ َفَلامَّ ُأْخِربُ

ا َأ�َا، ☻ ْحُن ِمَن النَّبِيِّ َوَأ�َْن نَ  َر؟ َقاَل َأَحُدُهْم: َأمَّ َم ِمْن َذْنبِِه َوَما َتَأخَّ َقْد ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

ْهَر َوَال ُأْفطُِر، َوَقاَل آَخُر: َأ�َا َأْعَتِزُل ا ْيَل َأ�ًَدا، َوَقاَل آَخُر: َأ�َا َأُصوُم الدَّ ُج لنَِّساَء َفَال َفِإينِّ ُأَصيلِّ اللَّ  َأ�ََزوَّ

 ِ ِ إِينِّ ☻ َأ�ًَدا، َفَجاَء َرُسوُل ا�َّ ِذيَن ُقْلُتْم َكَذا َوَكَذا، َأَما َوا�َّ إَِلْيِهْم، َفَقاَل: " َأ�ُْتُم الَّ

ُج النَِّساءَ  ِ َوَأ�َْقاُكْم َلُه َلِكنِّي َأُصوُم َوُأْفطُِر، َوُأَصيلِّ َوَأْرُقُد، َوَأ�ََزوَّ ، َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَّتِي َألَْخَشاُكْم ِ�َّ

 ]5063[صحيح البخاري/  " َفَليَْس ِمنِّي

احلياة الدنيا هي رأس مال اإلنسان ورصيده ومزرعته.. يزرعها ليحصد ثامرها يف اآلخرة، ويتلذذ 

ََ قِ ▬بالعيش فيها من الطيبات، فليست هي حمرمة عليه:  َآ َْ
َ
َ َ ِٰ ِ �ّق َّ ّآَم ِِ�َنَة � َُ  َمْن 

َْ عَِبادِِِ قُ
ًة ََوَْم �قْصَِياَمةِ َكَالَِك  َّ ِ ال ََ �َْيا   ّ َياًِ � ََِن ََمُنو�ْ ِ� �ْ�َ ّّ ِ َِ ل  َْ ِِْق قُ ّيَِباِت ِمَن �لّآِ َّ

َُ ��ََاِت  َو�قْ ِ ّّ ُ�َف
ٍٍ َقْعلَُمونَ   ]32 األعراف:[♂ قَِصْو

، بل اً ، وال رشاً ال شيطان، واً املرأة يف التصور اإلسالمي إنسان ُمكّرم شقيقة الرجل، ليست عدو

ََ ▬هي من نِعم اهللا وآياته:  َِْو�جاً ّقِتَْمُكُنو� َِِ�َْها وََجَع
َ
َُفِمُ�ْم َ

َ
لََق قَُ�م ّمِْن َ ََ ْن 

َ
َوِمْن َََاِِهِ َ

ٍٍ َقَتَفّكُآونَ  ََلَِك َ�ََاٍت ّقَِصْو  ]21 الروم:[♂ ََيَْنُ�م ّمَوّدًً َورَْ�ًَة ِِّن ِ� 

ويف العالقة  ،الروح والقلب.. وجعل يف العالقة العاطفية معها "مودة"فجعلها هي سكن 

 السلوكية "رمحة".
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اإلنسان من احلزن عىل ما فات من حظوظ الدنيا، وحذره من الغرور عىل ما حصل اإلسالم حّرر 

َُفِمُ�ْم ِِّ  ِ� ▬منها حتى ال يطغى: 
َ
رِْض َوَ  ِ� َ

َ
يَبٍة ِ� �ْ� ِّ َصاَب ِمن م 

َ
ن َما َ

َ
َ َِ  كَِتاٍب ّمِن َ�بْ

 ٌْ ِ ََِم َّ � َ ََ ََلَِك  َها ِِّن 
َ
ُ َ  ُ�ِب   .ّ�ْ�ََ َّ ْم َو� ُْ و� ََِما ََِا ُُ َ َما فَاَُِ�ْم َوَ  َ�ْفَآ ََ َسْو� 

ْ
قَِكيَْ� َِأ

َْتاٍل َفُخورٍ  ُُ  ]23 ،22[احلديد :♂  ُ�ّ 

، َوَليَْس َذاَك ِألََحٍد إِالَّ لِْلُمْؤِمِن  َعَجًبا ِألَْمرِ " خري:جعل حياة املؤمن كلها  اْملُْؤِمِن، إِنَّ َأْمَرُه ُكلَُّه َخْريٌ

، َفَكاَن َخْريًا َلهُ  ُء َصَربَ ا ُء َشَكَر، َفَكاَن َخْريًا َلُه، َوإِْن َأَصاَبْتُه َرضَّ ا  ]3001[صحيح مسلم /  " إِْن َأَصاَبْتُه َرسَّ

اجلهاد يف سبيل اهللا، إلعالء كلمته، ورفع الظلم، ومقاومة بل كانت رهبانية اإلسالم احلقة هي 

، َأنَّ َرُجًال َجاَءُه، َفَقاَل: َأْوِصنِي، َفَقاَل: َسَأْ�َت َعامَّ َسَأْ�ُت َعنُْه َرُس الباطل، ف وَل َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدِريِّ

 ِ ِ، َفِإنَُّه َرأْ ِمْن َقْبِلَك: "☻ ا�َّ َهاِد، َفِإنَُّه ُأوِصيَك بَِتْقَوى ا�َّ ٍء، َوَعَليَْك بِاْجلِ ُس ُكلِّ َيشْ

َامِء، َوِذْكرُ  ِ، َوتَِالَوِة اْلُقْرآِن، َفِإنَُّه َرْوُحَك ِيف السَّ ْسَالِم، َوَعَلْيَك بِِذْكِر ا�َّ [مسند  "َك ِيف اْألَْرضِ َرْهَبانِيَُّة اْإلِ

 ]11365أمحد / 

ة لألرض راشدة.. ُيعمر األرض، وقلبه ُمعلق باهللا فكان تصورًا ربانيًا جيعل اإلنسان يف خالف

، وهذا هو "التوازن الفريد" الذي أراده اإلسالم للشخصية املسلمة، فال هو منكب عىل هلالج لج

 وجهه منغمس يف الدنيا، وال هو منقطع عنها ال يعبأ بام فيها.

ال يصطدم بحاجات  تصور سهل بسيط نقي رباين.. جيعل اإلنسان يف سعادة إن كان فقرياً أو غنيًا،

 اإلنسان الفطرية، وال حيرمه منها.. بل عىل العكس جعلها صدقة وعبادة وحسنات.

ولكن هناك مجاعة من الناس مل يعجبها هذا اهلدي الرباين والسنة النبوية.. بل سلكت أحوال أهل 

هبانية من الكتاب حذو النعل بالنعل، فاخرتعوا "الرهبانية".. ولقد رصح بعضهم أهنم تعلموا الر

هلم، وطريقتهم، ونظامهم.. فخ فاعتربوا  فيه!ضوا معهم فيام خاضوا االنصارى، وُأعجبوا بأحوا

 ركون إىل الدنيا.. -سنة األ�بياء وسنة احلياة  -الزواج 



 376                                                                                                                       فثاني وثالثون: الرهبنة واالحنرا

، وتناقض الكتاب، وتناقض السنة؛ ☻واختلقوا أحاديث باطلة عىل لسان النبي 

ما يتوافق مع  -أو الفهم  -وأن خيتلق لنفسه من النصوص لتؤيد طريقتهم! وال عجب فاملبتدع ال بد 

 بدعته.

اليونانية،  من الفلسفات -التي مل يكتبها اهللا عىل أحد  -وتنوعت مصادر الرهبانية املبتدعة 

ة، والوثنيات اهلندية والبوذية والفارسية.. وُنقلت بصورة حرفية أحواهلم واألفالطونية احلديث

 احللول واالحتاد، وفناء الذات، والفيض اإل�ي... إلخ.وطقوسهم، وفلسفاهتم عن 

وتنوعت النتائج كذلك: هناك من وقع يف اإلحلاد الرصيح، واعتقاد األلوهية يف ذاته أو يف 

املخلوقات من حوله، وهناك من اعتزل احلياة، وعمل عىل تعطيلها، وكان ال بد من وقوع 

ات الطعام والرقص واملخدرات، والوقوع يف االنحراف، واالنقالب من حلقات الذكر إىل حلق

 الفواحش، واالنحرافات اخللقية..

تتحّلق  اً ال سيام عند طلب األ�باع، فاأل�باع ال تصرب عىل طول الذكر واالنقطاع، هي فقط تريد رمز

عن  -حوله.. ومتارس شهوهتا باسمه فقط، كأحد احليل النفسية يف اعتقاد العالقة اخلاصة مع اهللا 

ّباُؤُِ ▬ومن ثم ممارسة الفواحش بحرية عىل طريقة  -األولياء طريق  ُِ
َ
ِ َوَ َّ �َْناَ �

َ
[ا�ائدة:  ♂ َ�ُْن �

َمَآََا ََِها ▬وطريقة  ]18
َ
َ  َ ًة قَالُو�ْ وََجْدََا َعلَيَْها َََاَََا َو� ََ ُِ ََ� َ�َعلُو�ْ فَا  !]28[األعراف:  ♂ ِِ

هو يامرس الفواحش ويظن أ�ه عىل عبادة، أو يف حالة من األمر الذي يقطع عىل اإلنسان التوبة، ف

وهذا كله صور  الرشعية!املعرفة واخلالص ليست لغريه من البرش، وُيسقط عن نفسه التكاليف 

 .♥منحرفة متامًا عن منهج اإلسالم، وطريق اإليامن، وسنة املصطفى 

م، فيقولون عن األ�بياء أهنم وال عجب أن يتجاوز مثل هؤالء األ�بياء، ويعتقدون أهنم أفضل منه

كذلك من نسج وال عجب  فيه!وقفوا عىل شاطئ املعرفة بينام األولياء هم من خاضوا ومضوا 

ك الذي ظل واقفًا عىل قدم واحدة أربعني سنة يعبد اهللا! أو الذي مل يأكل خرافات وأساطري عن ذا

 الغافلة!له اجلامهري ويرشب لسنوات طويلة، أو الذي مشى عىل ا�اء... إلخ مما تطرب 
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 ولقد كانت ملثل هذه احلركات املبتدعة آثارها السيئة عىل املجتمع واألمة املسلمة، منها:

 إفساد التصور اإلسالمي السهل النقي، وابتاع سنن أهل الكتاب. -

 خداع اجلامهري املسلمة هبذه البدع اخلطرية. -

 ًا من صورة العبادة هللا هلم.اعتقاد النفع والرض يف األولياء واألرضحة، وتوجيه بعض -

انتباه املحتل األجنبي إىل خطورة هؤالء عىل أي جمتمع، مما جعله يتعاون معهم لتعطيل  -

 اجلهاد، وختذيل األمة عن مقاومة الظلم والطغيان، باسم "القضاء والقدر".

 السلبية واالنعزال واالنقطاع عن النهوض باألمة، ومحل رسالة اهللا إىل العاملني. -

ير بالذكر أن نقول إننا نتحدث عن حاالت حمددة من االنحراف يف حال أو�ك الذين اتبعوا وجد

"رهبانية النصارى" وقّلدوا األفالطونية احلديثة واهلندية.. وخرجوا عن حدود التصور اإلسالمي 

والسنة النبوية، فهناك حاالت من "املدارس الصوفية" الصادقة والتي خّرجت جماهدين يف سبيل 

هللا، تصدوا للتتار والصليبيني، وكانت هلم ملسات كريمة عىل األمة املسلمة. وكان مبعث نشأهتا ا

هو: التحرر من طغيان متاع احلياة الدنيا بعد انفتاح الدنيا احللوة اخلرضة عىل األمة. والتحرر من 

صالح الدين لوثة التعصب والتقاتل املذهبي. والرتبية الروحية اجلهادية التي خّرجت مثل جيل 

 .♫ األ�ويب

ويقع اخللط كثرياً بني رهبانية النصارى التي مارستها بعض طوائف األمة، وبني الزهد والرتبية 

الروحية النقية الصادقة اجلهادية التي خّرجتها بعضًا من املدارس اإلسالمية يف القرن السادس 

 اهلجري عىل سبيل املثال.

نية واإلسالم تكاد تكون متشاهبة وهو "الطغيان  لقد كانت مالبسات نشأة الرهبانية يف النرصا

والظلم" فجاءت الرهبانية واالنعزال كرد فعل عىل هذا الطغيان.. ويف اإلسالم �ا وقع الظلم من 

وإىل  الويل!السالطني، ووقع اليأس من التغيري، كانت احليل النفسية هي اهلرب من املواجهة إىل 
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ثم حتول الويل  الويل!وإىل نسج األساطري واحلكايات عن ذاك  الويل!يد انتظار املعجزة اخلارقة عىل 

ر وإىل احتفال بمولد   رضاه!وإىل دعائه وطلب  الويل!إىل مزا

يف ذلك صورة نموذجية لتخدير  -وجنده من األ�ظمة التابعة له وتتكلم بأ�سنتنا  -ووجد املحتل 

لرسمية يف ذلك مصدر دخل من الصدقات األمة، وتعطيل طاقاهتا، ووجدت املؤسسات الدينية ا

 وصدوا عن سبيل اهللا. ،والنذور عىل أعتاب الويل، فأكلوا أموال الناس بالباطل

وإننا حقًا بحاجة إىل صفاء الروح، وطهارة القلب، ونقاء الصدر.. بحاجة إىل التحرر من طغيان 

، وإىل ▐ الذكر الدائم هللا احلياة ا�ادية، وإىل الزهد فيام ُفتح علينا من كل يشء، بحاجة إىل

فات، بحاجة إىل  الوقوف عند حدود العبودية التامة اخلالصة للخالق ال نتجاوزها إىل أوهام وخرا

اجلهاد الدائم لتحرير األمة من الطغاة والطغيان، ورد فاعليتها وريادهتا، وإقامة هنضتها، ومحل 

ت ة قسوة القلوب بطيب األ�س باهللا جلّ رسالة اهللا إليها.. بحاجة إىل التجرد واإلخالص، ومعاجل

 عظمته، وتقدس ملكوته.

 

***
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  ثالث وثالثون: اجلهل والغباء 

 قال تعاىل:

ْسَفاًر�ۚ ▬
َ
َ َُ َِ �ْ�َِمارِ َ�ِْم وَها َكَمَث

ُُّم لَْم َ�ِْملُ ََِن ُ�ِّلُو� �ّ�ْوَر�ًَ  َّ � َُ ََِن  َمَث َّ َُ �قَْصوِْم � َِئَْس َمَث
 [اجلمعة] ♂٥ّاَُو� َِيََاِت �لّلذهِۚ  َو�لّلذُه َ  َقْهِدي �قَْصوَْم �قّظالِِمَ� كَ 

 -وا التوراة" ومل يذكرهم عن القوم الذين "ُمحّل -الكريمة  يف هذه اآلية -مثًال  هلالج لجيرضب اهللا 

 "!ليحرض املثل املرضوب وحده يف الذهن وهو "احلامر -إمهاالً هلم 

ئيل، الذين هادوا، أما هذه املرة ولقد كانت اآليات ا  -لسابقة تنادهيم بـ: أهل الكتاب، بني إرسا

لت عىل لوا التوراة" لتصور حالة من العبيد ُمحّ التي ُيذكر فيها قوله تعاىل: "ُمحّ  -وهي املرة الوحيدة 

ً ورغًام عنهم، ولكنهم مل   وها!َحيملظهورها التوراة، كأهنا بضاعة مثل أي بضاعة.. ُمحلوها قرصا

لوها وها ومل َحيملوها" ُوضعت عىل ظهورهم، لكن مل حتملها قلوهبم، فهم قد ضلوا عنها.. ُمحّ ل"ُمحّ 

 هبا!ولكن مل يفهموها، ُمحلوها ولكن مل يعملوا 

ويرضب اهللا هلم املثل بـ "احلامر" الذي ُحيمل بالكتب واألسفار، حيملها احلامر، ولكن ال يدري 

 مل، وال فهم ما حيمل؟ماذا حيمل، وال قيمة ما حي

وإهنا ألسوأ صورة يكون عليها قوم.. صورة اخلروج من اإلنسانية إىل درك احليوان، وسبب هذا 

هو محل األسفار والكتب كحمل احلامر بال فهم وال تدبر وال عمل، بل جمرد  -هذه املرة  -اخلروج 

 وأ�قاب!صور وأشكال ومراسم وطقوس 

 والفهم والعلم والعمل أحد صور التكذيب بآ�ات اهللا.بل جعل اهللا التنكب عن التدبر 

مثًال آخر يف الذي ينسلخ من اآليات؛ ويتبع هواه، ويلهث وراء متاع  هلالج لجوقد رضب اهللا 

ء باعها من أجل اهلوى، أو من أجل إرضاء الطغاة  الدنيا بعدما باع آيات اهللا بثمن قليل، سوا

َُ َعلَيِْهْم ﴿فقال تعاىل:  والظاملني، ْ اُن َفَ�َن َو�ِ ََ يْ َّ �َْبَعُه �ل
َ
ِي ََِيَْناُِ َََاَِِنا َفاَِْملََخ ِمنَْها فََ َّ � 

َ
َ�َبأ
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اوِ�نَ  َِ ۚ  .ِمَن �قْ رِْض َو�ّ�َبَ  َهَو�ُِ
َ
�ْ� �َِِ َ ََ َْ

َ
ئَْنا لََآَ�ْعَناُِ ََِها َوَ� ِكّنُه َ ِِ َِ  َ�َمَثلُهُ  َولَْو   ِِنْ  �قَْ�ْبِ  َكَمَث

 َْ وْ  لَْهثْ ََ  َعلَيْهِ  َ�ِْم
َ
ْكهُ  َ ُ َْ َُ  َ� لَِك  ََلَْهثْۚ  َ� َِنَ  �قَْصوْمِ  َمَث َّ ۚ  َكّاَُو� � ِّ  َِيََاَِِنا ُّ َّ  َفاقْ َّ  قََعّلُهمْ  �قَْص

�ُْفَمُهْم َ�َُو� َقْظلُِمونَ  .َقَتَفّكُآونَ 
َ
ََِن َكّاَُو� َِيََاَِِنا َو� َّ ََ َمَثً� �قَْصوُْم � ُ َ�ُهوَ  .َسا َّ  َمْن َقْهِد �

َْ  َوَمنْ  �لُْمْهَتِدي�  لِ ْْ وَ� �َِك  َُ
ُ
ونَ  ُهمُ  فَأ ُ ِْ  .])175:178[األعراف ( ﴾�ْ�َا

ويتعرى عن لباس  رداء اإليامن، ويتجرد من موجبات اهلدى، اآليات وهو خيلع عن نفسهفصورته 

صار غرضًا للشيطان ليضله، وهيديه إىل عذاب قد كالذي ينزع جلده عن جسده، و التقوى..

إىل الوحل من النور بعدما كان اهلدى واخلري والفالح يف متناول يده، فهبط بانسالخه  السعري،

وي أ�دا، وال عليها كمثل الكلب الالهث، ال يرت وتكالبه الدنيا والطني، وصار يف سعيه يف احلياة

، هينأ، وال يطمئن، وال يرىض، فهذا حال املكذبني باآليات، وهو أسوأ مثل لقوم يكذبون باآليات

 وأل�فسهم يظلمون.

والذي حيمل كتاب اهللا ورسالته، كحمل  الظاملني}ال هيدي القوم  {واهللاويأيت تعقيب اآلية: 

احلامر.. هو ال شك ظامل لنفسه، وظامل لغريه عندما ُيقدم هلم الكتاب هبذه الصورة التي تصد عن 

هذا الظامل ال هيديه اهللا، جزاء سبيل اهللا، وُتزهد الناس يف دين اهللا، وتفتن الناس عن دين اهللا، و

، هلالج لجوفاقا عىل ظلمه. فاهلداية للقلوب املتفتحة للهدى، املتلهفة للخري، املتطلعة لرىض اهللا 

 للعقول املتطلعة للفهم والتدبر والعمل.

ظ املشاعر، وجتهل العقول، ومتوت األرواح.. وحيرض تنغلق القلوب، وُتسد األفهام، وتتغلّ 

ليكون كتاب اهللا جمرد أ�قاب وتالوات، ُتتىل بال فهم وال  واهليئات واملراسم؛ثار باألشكال االستك

فيتحول الدين إىل صورة شكلية ال تغري أحدًا  رض اجلهل والغباء وانسداد اآلفاق؛عمل. حي

 بااللتفات إليها، وال حيرتمها أحد عندما يتوهلا "محار يف صورة إنسان".

 

*** 
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 الصورة؟اء عىل هذه ولكن.. �اذا يقع اجلهل والغب

إن األ�ظمة االستبدادية وأ�ظمة الذل والقهر والطغيان.. أول يشء تعمل عليه هو استالب 

 احلامر!العقول، وتدمري الوعي، حتى يسهل انقياد القطيع البرشي كانقياد 

وعند االستسالم لألوضاع القائمة، بال مقاومة داخلية نفسية، وخارجية واقعية.. وعند اهلروب 

رضيبة املواجهة، مع طول األمد، وقسوة القلوب.. ُيفضل القطيع البرشي االستسالم للوضع  من

 القائم.

ولكي يرتاح اإلنسان من وخز الضمري، ورصخة العقل.. عليه إماتة هذا العقل، واالستجابة 

ء يف الفاعلة لعملية "االستالب" وبعد أن تتم عملية االستالب والتجهيل، تأيت مرحلة زراعة الغبا

العقل، وسد كل منافذ املعرفة، بتقديم القطيع وفكره وطريقته عىل أهنا "األقوم طريقًا، واألهدى 

  "!سبيالً 

ويتم توظيف الكتاب والرسالة.. بصورة ملتوية منحرفة خلدمة اجلهل والغباء، واإلبقاء عىل صورة 

 .األحرف والكلامت، خالية من أي معنى أو فهم أو قيمة أو تدبر.

. جمرد كميات من املعلومات ال احلامر.تربية العقول عىل طريقة محل األسفار كحمل ثم من و

 تنعكس صورهتا عىل اإلنسان، وال سلوكها عىل احلياة، فيتساوى فيها اإلنسان واحلامر.

*** 

 ويف األمة املسلمة:

وا القرآن" ولكن لُمحّ وا التوراة" فهم قد "األمة إىل نفس صورة "الذين ُمحّل حتول قطاع كبري من أ�ناء

وحتول  هبا!مل حيملوه تدبراً وفهًام وعلًام وعمًال.. بل صار جمرد آيات ُتتىل لالستكثار واالستظهار 

 ت القرآن لزوم الشكل، ومل حتمله خلقًا وعلًام وسلوكًا.ين إىل مراسم وطقوس وهيئات، ُمحّلالد
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بيل اهللا، وُتزهد الناس يف دين صورة تصد عن س -كأحوال أهل الكتاب  -وصار أحوال هؤالء 

اهللا.. �ا يروه من التناقض واجلهل وسوء السلوك، واالنكباب عىل املظاهر والشكليات، فال تشعر 

 القلوب بشاشة إيامن، وال صدق أقوال، وال حسن أعامل.

هو محل أكرب قدر من الكتب واألسفار.. بال تدبر وال فهم، وال علم وال عمل،  م الكثريصار هَ 

وى التنطع واحلصول عىل املسميات واأللقاب، فال ينشغل أحد هبَم هذه األمة، وال ينشغل بكيف س

ه  ُيصلح؟!ُخيرجها مما هي فيه؟! وأ�ى ملن حيمل األسفار كحمل احلامر أن  بل هو فتنة عندما يرا

ال يعقل حيمل كم هائل من الكتب، فيتأ�ون إليه يسأ�ونه ويستفتونه وهو  -يف صورة إنسان  -الناس 

 شيئًا وال يفهم.

سوا كتبهم بعدما عبدوا الرجال وقدّ  نفيها!وأمهل البعض العقل متامًا.. حتى صار هتمة جيب 

هلم، حتى ولو كانت تناقض بعضها بعضًا، وقّدموا صورة سيئة يف الفهم والسلو ك، وكثرياً ما وأقوا

 صريية.إرباكًا شديدًا كلام َمهت األمة بالنظر يف قضاياها امل ُحيدثون

ومن جانب آخر: تم زراعة التجهيل واستالب الوعي والغباء يف هذه األمة بصورة ممنهجة من 

خالل نظم التعليم والقنوات واألدوات اإلعالمية؛ حتى أصبحنا مرضب املثل يف قلة الفهم والعمل 

 واإلنتاج!

قدر من الكتب" دون  عىل طريقة "حتميل الظهور بأكرب -عن عمد  -وتم تصميم املناهج التعليمية 

ليتم إفساد وإهناك العقل بطريقة احلفظ املستمر املرهق للذهن، وال سبيل  ممارسة!فهم أو عمل أو 

 غريه!

وأ�حدث عن نفيس: لقد حصلت يف الثانوية العامة عىل الدرجات النهائية يف مادة الفيزياء، ومل 

رف فائدة أو معنى �ا أدرسه، ومل يكن ذاك أكن أفهم حرفًا واحدًا من أي نظرية أو قانون، ومل أكن أع

 هو املطلوب.. املطلوب أن حتفظ فقط، وليس ثمة أي يشء آخر.
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وقياسًا عىل باقي األمور نجد هذه الصورة املظلمة واخلطرية التي ُحتّمل فيها العلوم كحمل احلامر؛ 

لقاب والشهادات مما حتى تتحول األمة وشباهبا وطاقتها إىل جمرد محري برشية، ولكنها حتمل األ

 خرياً!، وانقيادًا ألصحاب األفهام والعقول ممن ال يريد هبا اً يزيدها فتنة وتيه

األمر اخلطري الذي نكتشفه فيام بعد هو استحكام الغباء عىل العقل البرشي، فلقد تعطلت وظيفته 

شياء، وفقدان قدرته ، وفشله يف النظر يف األاالستيعابعدم قدرته عىل ، ومن ثم يف "الفهم والتدبر"

عىل التحليل والفك والرتكيب �ا هو حوله، فضًال عن قدرته عىل عملية الربط وفهم الرتابط 

 والعالقة بني األشياء..

لدرجة تصل إىل العجز عن فهم أ�سط األشياء، أو الفهم بطريقة معكوسة، وِقرص النفس يف 

بل قد تصل إىل صورة حمدودة من  البدهييات!البحث واالستقصاء.. والعجز عن إدراك أ�سط 

ت  أو ُتكرر تقوله!اجلنون، فتجد من يقول إين اختلف معك متامًا ثم يردد نفس ما  له الفكرة عرشا

نًا لفكرة ما ثم ال ُيفكر إال يف اهلاجس الذي يسيطر  املرات، ثم ُحيدثك عن يشء آخر، أو تضع له عنوا

 عىل عقله ونفسيته.

ة التفكري، واحلدية الشديدة يف النظر، والفشل يف التحليل والقدرة عىل األمر الذي يؤدي إىل أحادي

الوصول إىل هدف.. وكل ذلك من أخطر األمور عىل أمة يتكالب عليها األعداء من كل حدب 

  البرشية!وصوب مسلحني بأقوى عقول 

والتذكرة والناظر يف كتاب اهللا، جيد احلشد اهلائل من اآليات والقصص التي تتحدث عن العربة 

 فنجد تذييل اآليات الكثرية بقوله تعاىل: ؛والتدبر والتعقل

ُدونَ ▬ ُِ قََعّلُهْم ▬ ♂قََعّلُهْم َقْفَصُهونَ ▬ ♂قََعّلُهْم َقَتَاّكُآونَ ▬ ♂قََعّلُهْم َقَتَفّكُآونَ ▬ ♂قََعّلُهْم ََْآ
ٍٍ َقْعصِلُونَ ▬ ♂َقْعلَُمونَ  َّدَُّآو� َََا▬  ♂َ�ََاٍت ّقَِصْو َاِب ِِهِ َوِ�َ ّ�ِ ْْ

َ
ْولُو� �ْ�

ُ
ْعصِلَُها ِِّ  َوَما قَ ▬ ♂َتَاّكَآ َ

 .♂�قَْعالُِمونَ 
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وقد عاب القرآن الكريم عىل من ينكب عىل آيات اهللا وهو أعمى عن رؤية حقائق اآليات 

َُّكُِآو� َِيََاِت رَ ▬ودالالهتا، وأصم القلب عن شعورها وتدبرها، فقال تعاىل:   �ََ ََِن ِِ َّ َِِّهْم لَْم َو�

و� َعلَيَْها ُصّماً وَُ�ْمَياَاً   ]73 الفرقان:[ ♂َ�ِآ 

فاملتذكرون آليات اهللا ال يتلوهنا يف جهالة وال يف عمى وال يف صمم.. بل يف علم، ويف تدبر، ويف 

الصم عن سامع احلق،  –من اإلنس  -رش الدواب  ▐نظر، ويف تعقل.. بل جعل اهللا 

ُْ�ُم ▬ال يعقلون اآليات البّينات:  البكم عن القول به، الذين ْْ م  �  ّ ِ �ل َّ َو�ّبِ ِعنَد � ّّ ِِّن َ�ّ �
ََِن َ  َقْعصِلُونَ  َّ ْسَمَعُهْم َ�َ  .�

َ
�ً ّ�ْسَمَعُهْم َولَْو َ ْْ ََ َ  �ِيِهْم  ْعآُِضونَ َولَْو َعلَِم �  األ�فال:[♂ َوّقو�ْ ّوُهم م 

22 ،23[ 

آ�يات جديدة يف النظر يف قضاياها املصريية، وطريقة علمية منهجية يف طريقة وإن األمة بحاجة إىل 

12Fوالوصول إىل حل يف النهاية. ؛قرأهتا فضًال عن حتليلها

)1(  

ج محرياً وبحاجة إىل ثورة منهجية علمية يف نظم التعليم، التي حتارب العقل، وُتفسد الفهم، وُختّر 

 حتمل أسفارا.

 

***

                                                           
ءة قضايا األمة املصرييةبحث:  –إن شئت  –راجع  )1(  . آ�ية قرا

http://ommaty1401.blogspot.com/2016/10/blog-post_31.html
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، َعِن النَّبِيِّ  َ "َقاَل: ☻ َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدِريِّ ٌة، َوإِنَّ ا�َّ ْنَيا ُحْلَوٌة َخِرضَ إِنَّ الدُّ

َل فِْتنَِة  ْنَيا َواتَُّقوا النَِّساَء، َفِإنَّ َأوَّ ئِيَل َكاَنْت ِيف َبنِ ُمْسَتْخلُِفُكْم فِيَها، َفَينُْظُر َكيَْف َتْعَمُلوَن َفاتَُّقوا الدُّ ا ي إِْرسَ

 ]55 :17 صحيح مسلم/[ " النَِّساءِ 

د هبا للامدة، وخضوعها للطغيان، ونفورها من احلق، وأكلها للحرام، واتباعها عبودية النفس املُستبَ 

للهوى، وال تشغلها فكرة أعىل من الذات.. حتًام سُينتج عبودية للجنس، فالشهوة اجلنسية عميقة 

اإلنسانية.. وهي فطرة خلق اهللا الناس عليها؛ لتستمر احلياة يف صورهتا الصحيحة من جدًا يف النفس 

زواج، وأرسة، وجمتمع نظيف.. لكن يف حالة االستبداد والنفوس الناشئة فيه، ومع كبت الطاقات، 

وترهل النفوس، وإضاعة األوقات، تتحول الشهوة اجلنسية إىل وحش.. ينهش يف النفس اإلنسانية، 

هبا عن مسارها الصحيح، وحيول حياة تلك النفوس إىل حلظة جنس مسعورة، ثم يكون  وخيرج

جتارة، وعمل، ومنظامت، وأداة لتدمري الطاقات اإلنسانية، وسحق األخالق النبيلة، وتبديد 

.. متالزمة فيام بينها، وهذه املتالزمة هي التي "ا�ال، والسلطة، واجلنس"األموال.. فعبودية 

ئيل يف علوهم الثاين يف استخدمها بن  األرض!ي إرسا

وهلذا فإن االستبداد ُيطلق سعار اجلنس يف كل مكان، ومشهد، وكلمة، وإحياء.. ذلك أ�ه هو الذي 

سُيبدد الطاقات اإلنسانية، وُيفني األعامر، وُيضيع األخالق، فال تستطيع تلك النفوس أن تستجيب 

 حلق، أو أن حتمل رسالة، أو أن تقوم بواجب.

ْنَيا َمَتاٌع، " الدنيا حلوة خرضة.. زهرة حياهتا النساء، بل هي خري متاعها إن كانت صاحلة..و الدُّ

اِحلَةُ  َُة الصَّ ْنَيا: اْملَْرأ وحتى ينال اإلنسان املتاع الصالح منها عليه بـ  ]1468[صحيح مسلم/  "َوَخْريُ َمَتاِع الدُّ

غى، وال يستغنى، وال ُيعرض عن اهلدى، ويتقي فتنة "التقوى" يتقي بوجهه فتنة الدنيا احللوة فال يط

ط املستقيم..  النساء فال خيرج عن الرصا
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ط املستقيم يف توازن ال خيتل، فيتقي اإلنسان أن يميل جهة اليمني  فالتقوى هي امليض عىل الرصا

نية وا  لبهيمية.فيقع يف العنت واملشقة والرهبنة، أو أن يميل جهة اليسار فيقع يف اإلباحية واحليوا

ئيل بالنساء  وال ندري عىل  -بل هي أول فتنة هلم  -وخيربنا احلديث الرشيف عن افتتان بني إرسا

إطالقه.. لذلك بالضبط، إال أن احلديث جاء عىل وجه التحديد توقيت معني أو حادثة مذكورة تشري 

امن واهلدى.. مثل: التربج لعله لُيبني ظاهرة اجتامعية حلت فيها مظاهر اجلاهلية بدالً عن منارات اإلي

 واإلباحية واخلالعة وامليوعة والتفلت من التعاليم واآلداب واألخالق.

 االفتتاند هبا.. وهيمنا أن نفهم عالقة وما خيصنا يف هذا البحث ما له عالقة بالشخصية املُستبَ 

 بالنساء هبذه احلالة..

ة، وجعلها هي رش حمض، بال روح سبق احلديث عن مرض الرهبنة املبتدعة.. وموقفها من املرأ 

والزهد يف احلالل والزواج، األمر الذي أحدث آثار نفسية خطرية،  شيطان!إنسانية.. أو حتمل روح 

 وهذا بالطبع فتنة من جانب احلرمان.

ومن جانب آخر: االنحالل واإلباحية، وهو اجلانب الشائع..  ألن اإلنسان حيب أن يفجر أمامه، 

ته، ال ُيوقف وينطلق يركض كالوحش ، واضطراب ه يشء.. يف حالة الشخصية املستَبد هباخلف شهوا

مة اإلنسانية، ومن ا  ملشاركة الفاعلة، ال يبقى هلا إالتكوينها النفيس والعاطفي.. وحرماهنا من الكرا

"احلرية اجلنسية" وتكون بالفعل طاقتها اجلنسية كبرية نتيجة الكبت والقهر، والنظم املستبدة 

ة ُهتندس هذه الطاقة لتنرصف كلها يف هذا الطريق اآلثام.. بل وتتفنن يف تلهية اجلامهري التي والطاغي

، فتخر عزيمتها، وحتلل أخالقها، وتفسد فطرهتا، فال تقوم هلا قائمة.. اآلسنتغرق يف هذا املستنقع 

تِي مِ " :☻ولذا جاء عن النبي  َجالِ َما َتَرْكُت َبْعِدي فِْتنًَة َأَرضَّ َعَىل ُأمَّ  "َن النَِّساِء َعَىل الرِّ

، بعدما النساء الغري صاحلات املنحالت.. حيللن عقدة املجتمع، ويفسدن بنيانه ]21238[مسند أمحد / 

 .ن الرجال، ويشجعهن عليهن يبارك فعلهن مِ جيدن مَ 
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النظم هذا االنحالل وهذه اإلباحية يتم هندستها بطريقة متينة قوية يقوم عليها املجتمع من خالل 

االجتامعية والثقافية والفكرية واألدبية والقانونية والترشيعات.. فيصبح التعري هو األصل وهو 

احلرية واالنفتاح، واالحتشام والسرت هو التخلف والرجعية واالنغالق وضيق األفق. ويتم خدمة 

 إلعالم.اهذا التصور من خالل مجيع أدوات املجتمع، ووسائل السلطة، ومن خالل كافة وسائل 

مرباطور معًا، وكان التصور السائد عن الذي كان يعاين ظلم الكنيسة واإل بدأت املسأ�ة يف الغرب

بفضل االحتكاك  -املرأة هو تصور الكنيسة املنحرف، ثم �ا جاءت الثورات عىل اإلقطاع والكنيسة 

ام مع القدر العجيب حتول األمر إىل صورة معاكسة، ال سي -باملسلمني واالنبهار بحضارهتم حينها 

أن صاحب هذه الثورات االجتامعية قيام الثورة الصناعية، واالنتقال إىل مرحلة جديدة يف تاريخ 

ة التي كانت تتمثل يف مساواهتا  البرشية جديدة كل اجلد عن سابقتها.. وبدأت الدعوات بحرية املرأ

ه املرأة املسلمة حينها وما كفله األمر الذي كانت تتمتع ب -يف األجور مع الرجل، وحرية التعليم 

اإلباحية، واملناداة بالتحرر من ربقة  -وبالتدرج  -ثم جاء من بعد ذلك  -الرشع هلا من حقوق 

ة تعني حرية الكسب واملعاش واالستقالل .. عن األب أو الزوج الرجل، حتى كانت حرية املرأ

برشية  رد آ�ةبعد ذلك إىل جم إلنسانا ليتحول االجتامعي ونظام األرسة والعائلة؛فاضطرب النظام 

تعمل ليصب عرقها يف يد حفنة حقرية يف صورة جديدة من اإلقطاع، ولتستمع هذه اآلالت خارج 

نطاق األرسة والعائلة، فصار مبدأ احلضارة الغربية منذ الثورة الصناعية إىل اآلن: "تعمل كـ (اآللة)، 

 واإلخاء!!واإلنسانية  وتستمتع كـ (احليوان)".. وكانت هذه هي احلرية

ية  وانطلق السعار اجلنيس املحموم يف صورة بيوت األزياء، وجنون املوضة، والتفنن يف كيفية غوا

، هذا غري العري يف تالدوالراالرجل، وأصبح لذلك اجلنون مؤسسات عاملية تدر مليارات 

ان، حتى يكون مكبًال من األدب، ويف الثقافة، ويف اإلعالم والفضائيات.. ويف كل يشء حييط باإلنس

 كل جانب.
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ثم مع االحتالل العسكري لبالدنا بعد سقوط الدولة العثامنية.. انتقلت هذه اللوثة تباعًا 

بل وصار اإلنتاج السينامئي  والعري!وبالتدريج، حتى رصنا ننافس الغرب يف االنحطاط والسفالة 

طريقهم حذو النعل بالنعل، ودخلنا خلفهم فصارنا عىل  الغريب!!لدنيا أكثر وقاحة وسفالة من نظريه 

 نجس!يف كل جحر 

الريادة العاملية يف جتارة الدعارة  أصحاب واوكان لليهود قصب السبق يف إفساد البرشية، وصار

واجلنس، بل صار إفساد األخالق أحد أهم أهدافهم للسيطرة عىل البرشية. بل حتى األ�بياء مل 

 باهللا!هم ووصمهم هلم بالوقوع يف الفحشاء والعياذ ىل أ�بيائن رش هيود، فنجد كذهبم عيسلموا م

*** 

 ويف األمة املسلمة:

عىل منظومة األرسة، والتامسك األرسي، وحياول أن يفسدها علينا،  –حتى اآلن  –حيسدنا الغرب 

رجل  -ذ" "وتدمري املكون األرسيكام فسدت عنده من خالل دعوات "استقالل املرأة" و"الشذو

ليحل الشذوذ واالنحراف مكانه، واحلمد هللا األمة املسلمة مازالت مستمسكة بقيم  ؛مرأة"وا

ونسأل اهللا أن حيفظ عليها  –وتنشأهتم التنشأة الصحيحة الفطرية  ،األرسة، وبمسؤولية تربية األ�ناء

 –حتت زعم احلريات  –إال أن املنظومة الثقافية والفنية والفكرية حتاول من قديم  –هذه النعمة 

إفساد املجتمع، وإفساد املرأة عىل وجه اخلصوص، والبداية كانت مع "التعري" "واإلباحية العلامنية 

 امللحدة"..

ر حجاب السرت عن اإلنسان، وتريد له أن يتعرى، ليس كام  إن هناك يدًا "تنزع" بقوة وعنف وإرصا

 ♠!دم يزعمون أهنا "حرية شخصية"، بل هو هدف شيطاين منذ حلظة املواجهة مع آ

 ؛يسرت الروح، و"لباس اجلسد" الذي يسرت العورة ن ينزع "لباس التقوى" الذيإن الشيطان يريد أ

 يرتك اإلنسان عاريًا من كل يشء..ل
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َاُس ▬ويف ذلك يقول تعاىل:  ِْ ََ�ُِِ�ْم َورََِاً َو َاساً ََُو�رِي َسْو ِْ َا َعلَيُْ�ْم  َْ ََز
َ
ِِ ََدَم قَْد َ ََا ََ

 ِ ََل ِ قََعّلُهْم ََّاّكُآونَ �ّ�ْصَوَى  َّ ََلَِك ِمْن َََاِت �  ٌ ْْ ََ اُن َكَما  .َك  ََ يْ َّ ِِ ََدَم َ  َقْفتََِّنُ�ُم �ل ََا ََ
ْم ُهَو َوقَ  ُْ ََ�ِِِهَما َُِِّه َََآ� َِ�ُهَما َسْو ُْ َاَسُهَما قِ ِْ َُِ� َ�نُْهَما  ّنةِ ََ َََو�ُْ�م ّمَِن �ْ�َ

َ
� ََ َآ َْ

َ
 بِيلُُه ِمنْ َ

ََِن َ  َُْؤِمُنونَ  ّّ ِ ْوِ�َاَ ل
َ
َ �َ ِِ َيا َّ يُْث َ  ََِآْوَ�ُهْم َِِّا َجَعلَْنا �ل  ]27 ،26[األعراف : ♂َُ

البرشية، لتقف يد الشيطان خلفه، وليست هي العلامنية، وليست هي  جيتاحوإن هذا العري الذي 

نية.. أو احلرية الشخصية.. بل هي اليد املبارشة للشيطان، التي تقف باإل نسان يف هذه الصورة احليوا

 أضل.

وإن يف ذلك عبودية للشيطان، فالشيطان لن يتمثل يف صورة شخص أو متثال ليعبده الناس، ولكنه 

ه املغلظة، وال جيد يف ذلك "ُيوحي" للناس و"ُيزين" هلم أفعال السوء، حتى يكشف املرء عن عورت

 حرجًا!

"عبادة الشيطان" واألمر بـ "عبادة اهللا" وحده ال رشيك له،  ولذا جاء التحذير القرآين املبارش من

اَن ▬ولقد يتعجب املرء من سامع اآلية الكريمة:  ََ يْ َّ ن ّ  َ�ْعُبُدو� �ل
َ
ِِ ََدَم َ ْ�َهْد َِِ�ُْ�ْم ََا ََ

َ
لَْم َ
َ
�

بِ�ٌ  ولكن املتأمل يف  !دق اإلنسان عدوه فضًال عن عبادته؟فكيف ُيص ]60 يس:[♂ َُِِّه قَُ�ْم َعُدّو م 

واقعنا هذا جيد مجوع البرشية تسري خلف الشيطان وتتبعه، بل ولقد أذل الشيطان قومًا حتى ادعوا 

 "!عبادته بشكل رصيح مبارش، وسموا أ�فسهم "عبدة الشيطان

ن  ▐والعداوة مع الشيطان عداوة أ�دية، حذرنا منها اهللا  يف غري موضع من القرآ

ُِاوُِ َعُدّو�ً ِِّ�َما ▬ يعادينا:نتخذه عدوًا، كام الكريم، وأمرنا اهللا أن  َّ اَن قَُ�ْم َعُدّو َفا ََ يْ َّ ِِّن �ل
اِب �لّمعِِْ  َْ ْص

َ
ََُه ِ�َُكوَُو� ِمْن َ ْز ُِ ط اهللا املستقيمعىل يقعد لنا كام و ]6 فاطر:[♂ ََْدُعو  .. رصا

َك �لُْمْمَتصِيمَ ▬: يرصفنا عنه َِ � ْ�ُعَدّن لَُهْم ِ�َ
َ
لْفِِهْم وََ�ْن  .� ََ َِْدَِهْم َوِمْن 

َ
ُُّم �ِِيَّنُهم ّمِن َ�ْ�ِ �

اكِآِ�نَ  َِ َُهْم 
ََ ْْ َميِِلِِهْم َوَ  َ�ُِد ََ َِ ْقَماَِِهْم وََعن 

َ
 ]17 ،16 األعراف:[ ♂�
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ر عىل ذلك، وجتميل وتزين هذه الصورة هو أقرص صور اهلالك  ،وإن دفع البرشية للتعري واإلرصا

 ومنها ُيفسد الشيطان حياة اإلنسان. ،انية، واألرسيةللحياة اإلنس

يعمل عىل هدم العالقة العاطفية  التعريفالدعوة إىل   -من الناحية النفسية  -أما عن آثار التعري 

واإلنسانية مع الزوجة، هذا يف حالة الزواج، ويؤدي إىل اإلعراض عن الزواج والزهد فيه يف حالة 

 العزوبية..

ة، وهي تسري يف الشارع، وعىل قارعة الطريق، وعىل ففي حالة الزوا ج، عندما يشاهد الرجل املرأ

الشواطئ، ويف كل مكان هبذا التعري، سيزهد يف زوجته، وسينفر منها عندما يتلذذ بأجساد 

 األخريات وهي تتاميل أمامه.. ومبذولة له باملجان.

الستقرار، وحتمل مسؤولية وتكاليف ويف حالة العزوبية، لن جيد الرجل يف نفسه حاجة للزواج وا

نه، ال يسرته يشء، وال يمنعه  ذلك، وهو جيد اللحم املكشوف معروض له باختالف أشكاله وأ�وا

 يشء!منه 

ة  يف  –يف عالقة الزواج  -ومن هذا العري، تبدأ الروابط العاطفية واجلسدية بني الرجل واملرأ

وأن يفيض إىل اإلباحية، والفوىض اجلنسية.. بل وإىل التاليش والتهتك شيئًا فشيئًا!، والتعري البد 

 كذلك! الشذوذ

مته النفسية، والعاطفية،  ومع التعود عىل التعري، تقل املروءة والغرية والرجولة، ويفقد الرجل قوا

 يسترشي يف أهله. -أو العبودية للشيطان  -وا�ادية، عىل أهله وزوجته عندما يرتك هذا الداء 

تنشأ "اإلباحية اجلنسية" بطريقة سلِسلة، وال يوجد معارض هلا من النفس، أو ومن هذا التعري 

 .املجتمع، أو القيم، أو األخالق.

، والفساد، االنحاللفيهتك التعري حجاب الروح، واجلسد، واألرسة، واملجتمع، ويشيع فيه 

الحتشام، هم واإلفساد، ثم ُيوحي الشيطان إىل أوليائه.. أن من ينادي بالعفة، واحلجاب، وا
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أصحاب "العقول املغلقة" و"الرجعية" و"املتخلفة"، وأن املُتعرين هم أهل احلرية، والتقدم، 

 املنفتحة!والعقول 

ويصحب التعري.. الزنا املستمر الذي ال يتوقف، وال يشبع، ومن هنا نجد �اذا شدد اإلسالم يف 

هتدم بنيان األرسة..  فحّرم اإلسالم الزنا،  ذلك أن الزنا ومقدماته من التعري واإلباحية ؛عقوبة الزنا

 ومقدماته، وخطوات الشيطان إىل ذلك الطريق.

ولقد بلغت عناية اإلسالم بحجاب الروح وهو "لباس التقوى" والوجل، واخلوف، واخلشية، 

طه، وحجاب اجلسد للمرأة هلالج لجواحلب هللا  نه ورصا حلفظ الطاقات العاطفية  ؛واتباع رضوا

جة، األمر الذي حيفظ متاسك األرسة من التفسخ، فال مرصف، وال زينة، وال واجلسدية نحو الزو

متعة، للرجل سوى يف زوجته، وال مرصف، وال متعة للزوجة سوى يف زوجها؛ فيزداد التامسك 

العاطفي والنفيس والروحي واجلسدي يف كيان األرسة.. أعظم كيان حيرص اإلسالم عىل متاسكه، 

 بكل قوة. -خالل الترشيعات واآلداب اإلسالمية من  -وقوته، ويدافع عنه 

وهو حياول أن هيدم هذا الكيان "األرسة" بكل  -ومن يعبده  -ونرى يف اجلانب املقابل الشيطان 

وسيلة، وأن جيعل من نزع السرت عن اإلنسان هدفًا يف حد ذاته، ليلهث وراءه مجوع البرشية، 

يا إىل اهلالك.. والعيا  ذ باهللا.والشيطان يقودهم عرا

"زين هلم  مجلةوال يملك الشيطان شيئًا سوى "تزيني" الباطل للنفس، وال عجب إذ تكررت 

حتى حتذر الناس من كيد الشيطان، ومن  يف مواضع كثرية يف القرآن الكريم؛الشيطان أعامهلم" 

 كي يزين هلم الباطل، والفساد، والظلم. ،إفساده ملوازين البرش، وتصوراهتم، وقيمهم

اإليامن  هلالج لجمقابل مكر الشيطان وعبثه بعقل اإلنسان وتزين الباطل له، يأيت حتبيب اهللا ويف 

للمؤمنني حقا.. وهذا احلب لإليامن ورؤية زينته وحالوته يف القلوب؛ حيفظ القيم واملوازين يف قلب 

املسلم، وُيكّره إليه الكفر والفسوق والعصيان، وهذا هو سبيل الرشاد، وهذا حمض فضل اهللا 
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ّ�َنُه ِ� قُلُوَُِ�ْم َوَ�ّآَِ َِِ�ُْ�ُم �قُْ�ْفَآ ▬سبحانه وتعاىل:  َِ ََماَن َو ّبَب َِِ�ُْ�ُم �ْ�ِ َُ  َ َّ َوَقِ�ّن �
ُدونَ  ِِ ْوقَ�َِك ُهُم �لّآ�

ُ
َياَن َ ّْ  ]7 احلجرات:[♂ َو�قُْفُموَق َو�قِْع

نة.. وليست كام يظن بعض ولذا نجد أن املسأ�ة يف اإلسالم رشع له جذور عميقة، ليست باهلي

بس، ومن شاءت أن تتعرى لالسفهاء أهنا "حرية شخصية"، من شاءت أن تلبس احلجاب فلت

فلتتعرى.. كال.. بل إن اإلسالم حيارب كل مظاهر العري، واإلباحية بكل قوة، وال ُيبقي إال صورة 

 .دولته أو جمتمعه. واحدة من احلجاب واالحتشام، وال يقبل أن تنزع يد الشيطان سرت الناس يف

.. ليست ▐ألن املسأ�ة ليست جمرد "قطعة من القامش" بل هو "منهج حياة" وعبادة هللا 

قطعة من القامش، بل استقرار أرسة، وحياة جمتمع، وبناء أجيال.. ورمحة نفسية وروحية وعاطفية 

 وامرأة. باإلنسان رجالً 

 كثر الناس إنتاجًا، ومتعًا يف هذه احلياة؟أ –أكثر الناس عريًا  -ولعل هناك من يقول: إن الغرب 

م هلا وكثرياً ما ختدع هذه الصورة للغرب كثري من الناس! إن الناس يف الغرب تعمل كام اآللة، ال هَ 

سوى زيادة اإلنتاج ليصب كد البرشية كله يف حفنة حقرية قليلة من أ�اطرة ا�ال وأصحاب النفوذ، 

 هتم يف هناية األسبوع بني اللحوم العارية املجانية، واملُستأجرة..ويرتكون للناس الفتات، لتفريع طاقا

وليس صحيحًا أن اإلنسان يف الغرب يملك القدرة ا�الية المتالك بيت، لبناء أرسة، بل يعيش 

املرأة مكتفية بنفسها، والرجل مكتفيًا بنفسه، وهلذا نجد أن مسأ�ة احلصول  -يف الغالب  -وحيدًا 

تكاد تكون  -يف الصورة الفطرية الطبيعية  -اإلنسان هو وأرسته ليستقر  عىل بيت يعيش فيه

ما مل يكن غنيًا من األصل،  -اإلنسان بكده وعمله الشخيص  أن حيصل عليه ..عند الغالبيةمستحيلة 

ويأخذنا احلديث هنا إىل مسأ�ة الربا الذي جيتاح العامل، والذي  -أو ورث ماالً، أو له وضع استثنائي 

يتعامل به، والعامل اآلن غارق فيه حتى أذنيه! ذلك الربا  فيه بـ "احلرب" عىل من هلالج لجاهللا أذن 

 كلها!من ثروات األرض  )% 90(من البرش يملكون  )% 10(الذي جعل والفساد 
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ويأخذنا احلديث أ�ضًا عن اخلمور واملسكرات التي حتطم مناعة اإلنسان النفسية، وتقتل روحه، 

ة غري موجودة، أو ليتخلص من ضغوط لن تنتهي، وحتريم اإلسالم لكل ذلك لينسى، وليتوهم سعاد

 .، وللرمحة بهمن أجل ضبط حركة اإلنسان يف احلياة

أن اإلسالم وحدة كلية شاملة متكاملة يشد بعضها بعضًا.. فهو ُحيرم العري،  -يف النهاية  -ونجد 

خالقية واالقتصادية والسياسية والزنا، والربا، واخلمر واملسكرات...إلخ من الترشيعات األ

واالجتامعية؛ ليسعد اإلنسان يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة، ونرى كذلك سفه من ُيصور املسأ�ة عىل 

 .ها أو خلعها.ئأهنا جمرد "قطعة من القامش" املرأة حرة يف ارتدا

شياء عىل هو من أرض األ -احلريات زعم يف صورة من  -ومناقشة القضية بصورة جزئية خمتزلة 

 رسالة اإلسالم، ومفهومه الشامل والكامل واملتوازن للحياة.

والعداء مع  -ولذا يقف اإلسالم يف حالة من العداء الكامل والتام مع اإلباحية العلامنية امللحدة 

وجيعل معركته األوىل واألصلية ضد من حياول تعبيد الناس للشيطان، ومن يقعد للناس  -الشيطان 

ط اهللا  املستقيم. يف رصا

وأن يوجهها  -أقرت بذلك أو مل تقر  -ويعمل عىل حترير البرشية من حبائل الشيطان، ومن عبادته 

طه املستقيم، وإنقاذ الناس من  ▐إىل اهللا  وراء الشيطان الذي كل ما  االنقيادوإىل رصا

لحظة اآلنية ، والافُيخيل للناس العري حرية وتطور ؛"نييملكه من وسائل هو: "الوساوس" و"التزي

هي كل املتاع، واآلخرة أمل بعيد قد يكون أو ال يكون، ويضخم يف حس الناس املتعة اللحظية، ولو 

ن معدودة، جتعل من كل حياته ساعة من  انكشف حجاب الغيب ألدرك اإلنسان أ�ه يعيش يف ثوا

الغيظ عىل ما هنار.. وال بد أن يدرك اإلنسان ذلك قبل فوات األوان، وقبل أن َيعض أ�امله من 

َِماِن ▬ضّيع، وحينها سيقول الشيطان.. كام جاء يف القرآن الكريم:  اِن َِِْ َقاَل لِْ�ِ ََ يْ َّ َِ �ل َكَمَث
َ َرّب �قَْعالَِم�َ  َّ اُف � ََ

َ
ٌَ ّمِنَك ِِّ�ِ َ َفَآ قَاَل ِِّ�ِ ََآِي َْ ُفْآ فَلَّما  ْْ ّ�ُهَما ِ� �َّارِ  .�

َ
قَِبَتُهَما � ََ  فََ�َن 

ََلَِك َجَز�َ �قّظالِِم�َ  َِْن �ِيَها َو َ ِّ ا  ]17، 16 احلرش:[ ♂ََ
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﴿ ۚ ََْك رَْ�ًَة ُ َّ َا ِمْن  ََ َََنا َ�ْعَد َِِْ َهَدَْتََنا َوَهْب  ََّنا َ  ُِزِْغ قُلُو ََْت  ََِِّك  َر
َ
 .])8( عمران [آل ﴾�لْوَّهاُب  �

يَامنَ  إَِلْينَا َحبِّْب  اللَُّهمَّ " نْ  اْإلِ هْ  ُقُلوبِنَا، ِيف  هُ َوَزيِّ  ِمنَ  َواْجَعْلنَا َواْلِعْصَياَن، َواْلُفُسوَق  اْلُكْفرَ  إَِلْينَا َوَكرِّ

اِشِديَن، نيَ  َوَأْ�ِحْقنَا ُمْسلِِمَني، َوَأْحيِنَا ُمْسلِِمَني، َتَوفَّنَا اللَُّهمَّ  الرَّ اِحلِ َيا َغْريَ  بِالصَّ [مسند " َمْفُتونِنيَ  َوَال  َخَزا

 .]15066أمحد/ 

 

***
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 خامس وثالثون: الشح والبخل    

 قال تعاىل:

َتاِن َُنفِ ▬ َِ َْ َََد�ُِ َمَُْمو ََ ْ ْ ََِما َقالُو� َِْدَِهْم َوقُعُِنو�
َ
ِْلُوقٌَة ُغّلْت � ِ َم َّ ُق َكيَْف َوقَاَقِت �ْ�َُهوُد ََُد �

 َُ ا ََ َ  ]64 ا�ائدة:[ ♂َ

 ،ِ ِ أَ َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد ا�َّ ُقوا الظُّْلَم، َفِإنَّ الظُّْلَم ُظُلَامٌت َيْوَم َقاَل: "☻ ّن َرُسوَل ا�َّ اتَّ

حَّ َأْهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم َمحََلُهْم َعَىل َأْن َسَفُكوا ِدَماَءُهمْ  ، َفِإنَّ الشُّ حَّ َواْسَتَحلُّوا  اْلِقَياَمِة، َواتَُّقوا الشُّ

اِرَمُهمْ   ]2581[صحيح مسلم/ "َحمَ

ِ ْبِن َعْمٍرو، َقاَل: َخطَ عَ  ِ ْن َعْبِد ا�َّ حَّ َفِإنََّام َفَقاَل: "☻ َب َرُسوُل ا�َّ اُكْم َوالشُّ إِيَّ

، َوَأَمَرهُ  ، َوَأَمَرُهْم بِاْلَقطِيَعِة َفَقَطُعوا ، َأَمَرُهْم بِاْلُبْخِل َفَبِخُلوا حِّ ْم بِاْلُفُجوِر َهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم بِالشُّ

 ]1698[سنن أيب داود/  "َجُروا َففَ 

عندما ُتذكر مجلة "من كان قبلكم" فيكون املقصود األعم هبا هم: "اليهود والنصارى" كام جاء يف 

احلديث الرشيف: "لتتبعن سنن من قبلكم" والظاهر من مقصود اهلالك هو الكفر واجلحود.. فهو 

ن الدنيا واآلخرة،  -وإن طال الزمان  -املؤدي  ولقد كان وقت قول هذا احلديث الرشيف إىل خرسا

حضارة الرومان ملء الدنيا، ومع هذا كان يف ذلك "هلكتهم" فاإليامن هو طريق النجاة، وإن ضاع.. 

 ضاع بعده كل يشء.

 -بفضل اهللا  -عن صفتني: "الشح والبخل" وقد ناقشنا من قبل  واحلديث الرشيف أعاله يكشف

" واآلن سنناقش مرض هلالج لجيف مرض "التطاول عىل اهللا  لة}مغلواهللا  {يدقول هيود لعنهم اهللا 

 الشح والبخل.

ء اآليات الكريامت التي ورد فيها ذكر الشح والبخل.. تبني يل أن الفرق بينهام  من خالل استقرا

دقيق، فالشح: داللة معنوية عىل ضيق النفس، وانغالق الصدر.. الشح عن السامحة، وعن الصفح، 
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خلري، واملعروف. فكأن النفس جافة قاحلة قاسية صلدة مدببة خاوية وعن املودة، وعن بذل ا

ء اجلرداء واألرض البوار، وهي حالة أعم من البخل.  كالصحرا

 يتعلق باألمور ا�الية واإلنفاق.. أي داللة مادية عن اإلمساك عن اإلنفاق. أما البخل: فغالبًا ما

حد أسباب هلكتهم فقد محلهم عىل "سفك ولقد وقع ليهود كال األمرين "الشح والبخل" فكان أ

ََ ُؤَ َِ ﴿دمائهم، واستحالل حمارمهم" وقد سبق البيان يف آيات أخرى عن قوله تعاىل:  �ُْتْم 
َ
ُُّم �

ثِْم َو�قُْعْدَو�نِ  يِْهْم َِاْ�ِ
ْآُِجوَن فَِآ�ًصا ِمنُْ�ْم ِمْن دََِارِهِْم َ�َظاَهُآوَن َعلَ َُ �ُْفَمُ�ْم َو

َ
البقرة [ ﴾َ�ْصُتلُوَن �

فوقع القتل فيام بينهم، وأخرجوا إخواهنم من ديارهم، وظاهروا واستعانوا بأعدائهم عىل  .])85(

 أ�فسهم.

والقرآن الكريم عندما يذكر "أ�فسهم" "دماءهم" يف معرض احلديث عن أمة، فإنه يقصد اآلخر 

سد واحد، وأخوة من إخواهنم، ويستخدم لفظ "أ�فسهم" للداللة عىل أن األمة بنيان واحد، وج

 وحمارمه!واحدة.. فمن يسفك دماء األمة، ويستحل حمارمها، فإنام هو يسفك دمه، 

لية، وال عىل  والبنيان السوي ألمة من املؤمنني ال يمكن أن يقوم عىل الشح، وال عىل االنعزا

كون الفردية، وال عىل ضيق الصدور، فهذه نفوس وضيعة صغرية ال تقوى عىل محل رسالة، وال أن ت

لبنة صاحلة يف أمة.. و�ا كان هيود أشح الناس وأ�خلهم تفسخت عالقاهتم االجتامعية، وانعزال كل 

منهم يف عامله اخلاص، ومحلهم الشح عىل الظلم واالعتداء والبغي والعدوان.. وهذه خطورة الشح 

 يف حال وقوعه يف أمة من الناس.

ة عىل إرواء النفس بامء اإليامن، وبذور وعند وقوع الشح، واستفحاله يف النفس وعدم القدر

يأمر النفس بـ: "البخل"  إىل أن -كام جاء يف احلديث الرشيف  -املحبة، ومجيل الكرم.. فإنه يؤدي 

ة" و"الفجور" وكأن الشح أصبح هو اآلمر الناهي الذي له سلطان عىل النفس، وهو و"القطيع

فكانت  ؛ال، وبخلت بالشعور والعاطفةقائدها؛ فأدى ذلك إىل هالك النفس.. فقد بخلت با�
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ة عن األرحام، وعن اإلخوان.. ثم بعد البخل با�ال واملشاعر، كان الفجور.. وهو البغي القطيع

 به. واالستعالنعىل النفس، واآلخرين، والتطاول والتامدي والتبجح بالباطل، 

ء باإلمساك عن اإلنفاق يف سبيل اهللا، كالصدقة والتق رب إىل اهللا قربة وحمبة، أما البخل: سوا

ورمحة باملؤمنني، وبالناس.. أو اإلمساك عن أداء الفريضة املقررة يف هذا ا�ال كام فرضها اهللا 

؛ فهو ُيفسد املجتمع، ويورثه الضغائن واألحقاد والغل واحلسد، وجيعل َهم الناس إما ▐

متهم من أجل احلصول عىل الفتات؛  االستكثار من األموال، وكنزها.. أو انتقاص دين الناس وكرا

ومع شيوع الربا، تشيع مظاهر  -مهنة هيود من قديم  -وهو أمر يؤدي من جانب آخر إىل شيوع الربا 

 الفساد يف كل يشء.. يف األخالق والنفوس، ويف العالقات واملعامالت.

*** 

 الشح؟ولكن.. �اذا وكيف تقع النفس يف هذا 

 ، وشح مريض.يمكن تقسيم الشح إىل قسمني: شح فطري

تصاق ن "رغبة التملك" وهو أمر متعلق بـ "الالشح الفطري: وقد سبق اإلشارة إليه أ�ناء احلديث ع

طا�ا اتقى  -بإذن اهللا  -، وحرصه عليها، وحمبته لنفسه، وهو أمر ال مشكلة فيه "اإلنسان بذاته

جاء يف اآلية الكريمة: اإلنسان "طغيان" هذا الشح، وكبح مجاحه أن يظلم أو يفسق أو يبخل، كام 

ُّ  َُوَق  َوَمنْ ﴿ وَ� �َِك  َ�ْفِمهِ  ُِ
ُ
ونَ  ُهمُ  فَأ ُْ واإلنسان بالرتبية اإليامنية  .])16( [التغابن ﴾�لُْمْفلِ

ة اإليامن، وجنة املحبة هللا وأولياءه؛ شيئا من ضيق الذات.. إىل سعة وشيجوالروحية، خيرج شيئًا ف

ئعة يف قلوب األ�صار من أهل فيتخفف من القعود يف سجن الذات، ولقد  رأ�نا النامذج اإليامنية الرا

ََماَن ِمْن َ�بْلِِهْم ﴿املدنية.. األمر الذي تفضل القرآن الكريم بوصفه هلم:  �َر َو�ْ�ِ ّّ َُو� � ََِن َ�َبّو
َّ َو�

وُِ 
ُ
اَجًة ِمّما َ َُ �ُْفِمِهْم َولَْو َ�َن ُ�ِب وَن َمْن َهاَجَآ َِِ�ِْهْم َوَ  َ�ُِدوَن ِ� ُصُدورِهِْم 

َ
�  َ ََ و� َوُ�ْؤثُِآوَن 

 ۚ اَصٌة َّ ََ ُّ  َُوَق  َوَمنْ  َِِهْم  وَ� �َِك  َ�ْفِمهِ  ُِ
ُ
ْ  ُهمُ  فَأ ونَ �ل ُْ وهو مرتقى رشيف،  .])9احلرش ([﴾ ُمْفلِ

 ومكانة عظيمة.. ال يرتقيها اإلنسان إال باإليامن.
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الشح ليقيض عىل بذور اخلري الكامنة يف وأما الشح املريض: وهو موضوعنا هنا.. وفيه يستفحل 

القلوب، ويرتكها مظلمة خاوية، وحيدة، تضن باخلري ولو بالكلمة.. وهو األمر الذي يدفع فيام بعد 

 إىل: القتل، واستحالل املحارم، والبخل، والقطيعة، والفجور. -كام جاء يف احلديثني الرشيفني  -

ذل املستمر.. عندما تنهار مقاومتها النفسية لذلك، فإن والنفس الواقعة حتت القهر واالستبداد وال

مة الداخلية، والشعور باآلخرين يف اخلارج يكاد يكون منعدمًا.  الشعور بالكرا

مة اإلنسان.. ُتسحق حتت وطأة االستبداد، وحتوله إىل فرد يف قطيع، وتلغي شخصيته وتفرده،  فكرا

 وتدمر طاقاته.

تدرجييًا بصورة مطردة، فكلام تالشى اإلنسان من داخله وأظلم،  وأما الشعور باآلخر: فهو يتالشى

 يتالشى بالطبع شعوره باآلخرين.. وبآالمهم، وآماهلم، وحاجاهتم.

فينكفأ اإلنسان، وينكب عىل ذاته، ليكون سجينًا هلا، ومن هنا يكون الشح، فهو متحور حول 

ط لذاته.. فيعترب نفسه هو كل يشء، فال يرى تدفعه إىل تقديم القرابني فق - هلا!وربام عبادة  -الذات 

 .غري نفسه، وال يعترب ليشء غري نفسه.

؛ ليقهروا الناس، ويرهبوهم، ويعذبوهم، دون شعور من وخز ومثل هؤالء يتخذهم الطغاة جنداً 

 وبعدما مات شعورهم بأ�فسهم وبإخواهنم! –بعدما طمست عقوهلم وقلوهبم  –الضمري 

ء اآلخرين، واحلنو  وبالتايل لن نجد الصورة اإلنسانية السوية التي فيها سعة الصدور، واحتوا

مة، وبفيض الكرم يف  عليهم، وتقديرهم، واالهتامم هبم.. وكل ذلك ال ينبع إال من الشعور بالكرا

النفس اإلنسانية، وشعورها بدورها ومسؤوليتها، ورضورة ترك بصمة طيبة هلا يف احلياة.. تنفع 

 الناس.

ر أن الشح آفة خبيثة حتّول جنة القلوب إىل بوار وخراب ال ُخترج إال نكدا، وإن ويمكن اعتبا

 اإليامن والكرم مها ماء احلياة جلنة القلوب لتحوهلا إىل حديقة غناء مثمرة دومًا.. ال ُخترج إال طيبًا.
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بقة وهذا الفرق من أوضح الفروق بني الشخصية املُستبد هبا، والشخصية الكريمة املتحررة من ر

 االستبداد.

*** 

 ويف األمة املسلمة:

وقعت فيام وقع فيه من كان قبلها، فأصاهبا الشح والبخل.. كأحد مظاهر أمراض االستبداد، وجاء 

يَامُن ِيف َقْلِب َعْبٍد َأ�ًَدا: "☻عن النبي  حُّ َواْإلِ  [سنن النسائي الصغري/" َوَال َجيَْتِمُع الشُّ

3110[   

جيبة، فاحلديث ُيبني عدم اجتامع الشح واإليامن يف قلب مسلم "أ�دًا" ويف هذا احلديث داللة ع

وجيعل مقابل الشح هو اإليامن.. كأن الشح هو الكفر، الكفر واإلنكار وجفاف القلوب وموت 

 اإليامن.. وكأن اإليامن: هو الفيض والكرم بالنفس، واجلود باحلب، وباخلري، وبا�ال، وبالعطاء.

من هو قلب كريم.. وليس أي كرم، إنه القلب الذي يفرح عندما ُيعطي أكثر وحقًا إن القلب املؤ

مما يفرح عندما يأخذ، واملؤمن يشعر لذة العطاء، وجيد فرحها يف قلبه، ذلك أ�ه عندما ُيعطي فإنه 

مة يف الشعور، ال تقدر بثمن، وال تساوي  يأخذ يف املقابل سعة يف الصدر، وفيض يف النفس، وكرا

طاه لغريه، فالشح ضيق وظالم وسجن، واإليامن سعة وأ�وار وحرية؛ فحقًا مها ضدان ال مقدار ما أع

 جيتمعان أ�دًا.

اْجَتنُِبوا " :☻وال عجب أن يكون الشح من السبع املوبقات، فعن رسول اهللا 

 ِ ُك بِا�َّ ْ ِ َما ِهَي؟ َقاَل: " الرشِّ ْبَع اْملُوبَِقاِت "، قِيَل: َيا َرُسوَل ا�َّ حُّ  ،السَّ 13F.."،.َوالشُّ

وذلك �ا يفسده  )1(

الشح يف القلوب، وما يدمره من الشعور والعاطفة؛ فتجعل اإلنسان يطغى ويفجر؛ وال جيد طريقًا 

 يعود فيه إىل اإليامن.. فذلك من املوبقات املُهلكة املُضلة.

                                                           
إسناده متصل، رجاله ثقات | َتفّرد النسائي بلفظ "الشح" يف هذا احلديث، وغريه يقول  ]3671سنن النسائي الصغرى/ [ )1(

 الرشك باهللا و"السحر".
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 مثله!ن تبخل والشح جيعل اإلنسان متكرباً مغرورًا خمتًال فخورًا بذاته.. يبخل، ويأمر الناس أ

َْتاٍل َفُخورٍ ▬ ُُ ُ   ُ�ِب  ُ�ّ  َّ َِ   .َو� ُْخ ْْ ُمُآوَن �َّاَس َِا
ْ
ََِن َقبَْخلُوَن َوَ�أ َّ  ]24-23[احلديد: ♂�

ونجد من صفات املنافقني الشح باخلري املعنوي، والبخل با�ال ا�ادي، فقال تعاىل عنهم: 

ًة َعلَيُْ�ْمۖ ﴿ ّْ ِِ
َ
َ �ََ ََ  فَِِ ْقَتُهمْ  وُْف ��َْ  َجا

َ
ْ�ُيُنُهمْ  َُِدورُ  َِِ�َْك  َقنُْظُآونَ  َر�

َ
ِي َ َّ �َ   ََ ِْ  ِمنَ  َعلَيْهِ  ُق

ََ� �لَْموِْت�  لِْمَنةٍ  َسلَُصوُ�مْ  �ْ�َوُْف  َََهَب  فَِِ
َ
َد�دٍ  ََِ ُِ  َ ََ ًة  ّْ ِِ

َ
َ � ِ ْْ . أشحة عىل ]19 األحزاب:[ ﴾�ْ�َ

التي توايس القلوب، وتداوي اجلراح، وهتدهد النفوس، اخلري.. وهو جمرد الكلمة الطيبة الصادقة 

ولكن أ�ى لقلب منافق أن يفعل ذلك؟ وقد رأ�نا يف آيات سابقة أن القرآن جيمع بني اليهود 

 واملنافقني إذا جاءت مناسبة لذلك.

لِ  ▬وأما البخل ا�ادي، قوله تعاىل:  ْْ َهَد �لّلذَه قَ�ِْن ََِاََا ِمن فَ ََ َُكوَ�ّن َوِمنُْهم ّمْن  ََ ّدَ�ّن َو ّّ َ ََ هِ 
اِ�َِ�  ّّ ْعآُِضوَن  ٧ِمَن �ل لِهِ َ�ِلُو� َِهِ َوََِوّقو� ّوُهم م  ْْ ن فَ ْ�َصَبُهْم ََِفاقًا ِ�  ٧فَلَّما ََِاُهم ِمّ

َ
فَأ

لَُفو� �لّلذَه َما وََعُدوُِ َوََِما َ�َُ  َْ
َ
 .[التوبة] ♂ ٧و� ََْ�ِاَُوَن قُلُوَِِهْم َِِ�  ََوِْم ََلَْصْوََُه ََِما َ

هو الشح؛ أل�ه يعزل  -التي ال ُيرجها منها صالح  -ومن أحد األسباب يف فسوق املجتمعات 

د املجتمع بعضهم عن بعض، ويتنكر بعضهم لبعض، ويعيش كل منهم هلمه، وذاته فقط.. فقال  أفرا

ا ُمَطاًعا، َوَهًوى اْئَتِمُروا بِاْملَْعُروِف، َوَتنَاَهْوا َعِن اْملُنَْكرِ : "☻ ، َحتَّى إَِذا َرَأ�َْت ُشح�

 َنْفَسَك، َوَدْع ُمتََّبًعا، َوُدْنَيا ُمْؤَثَرًة، َوإِْعَجاَب ُكلِّ ِذي َرْأٍي بَِرأْ�ِِه، َوَرَأ�َْت َأْمًرا ال َيَداِن َلَك بِِه، َفَعَليَْك 

مِّ  ذا الشح املُطاع ُيبني أ�ضًا ما جاء يف احلديث أعاله فه ])90 :10( [السنن الكربى للبيهقي/" َعنَْك َأْمَر اْلَعَوا

أن الشح يصبح هو اآلمر الناهي.. يأمر بالقتل، واستحالل املحارم، والبخل، والقطيعة، والفجور.. 

فُيطاع، وتنقاد النفس لدواعيه، وعندما ينترش الشح هبذه الصورة يف جمتمع مع هوى متبع، َيأمر.. 

�ه، فإن صالح هذا املجتمع لن يكون من خالل "العامة" ودنيا ُمؤثرة، وإعجاب كل ذ ي رأي برأ

من جديد،  اجلديد، وبالبناء: "دع عنك أمر العوام" إنام يأيت بامليالد ☻منهم كام قال 

وباجلهاد إلعادة بناء املجتمع عىل أسس اإليامن ال الشح، ، الرسالية  وبالرتبية الصحيحة الصادقة
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االمتثال للرشع احلنيف، وجتميع األمة عىل هويتها الرسالية، ال عىل الدنيا والعبودية هللا ال للهوى، و

 الفانية.

 وقد جعلهام اهللا طريقان:

طريق العطاء والتقوى والتصديق باحلسنى، وطريق البخل واالستغناء والتكذيب باحلسنى.. فإذا 

جاة، وإن لسعادة والنفسيهديه اهللا لليرسى، وللخري، وا ..اختار اإلنسان طريق العطاء والتقوى

هو العرسى، والرش، والتعاسة،  -مت يداه بام قدّ  -فسيكون مصريه  اختار البخل واالستغناء..

ن.. ولن ُيغني عنه ما بخل به، واهللا غني عن العاملني:  ََ  ▬واخلرسا ٰ  َو�ّ� ََ �ْ
َ
ّما َمْن َ

َ
َوَصّدَق  ٥فَأ

  َِ ْم ى   ٦َِاْ�ُ ُِ لِلْيُْ�َ ُ َِ   ٧فََمُنيَِ�ّ ِْ ََ َو�ْسَت ّما َمن َ�ِ
َ
َِ   ٨َوَ ْم ُِ  ٩َوَ�ّاَب َِاْ�ُ ُ فََمُنَيِ�ّ

ى   ََ� ََِآّدى   ١لِلُْعْ�َ ِِ ُ َُ ِِ َ�نُْه َما ِْ  .[الليل] ♂١َوَما ُق

 

***
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  سادس وثالثون: اختاذ القبور مساجد 
 

َلُكْم َكاُنوا َيتَِّخُذوَن ُقُبوَر َأ�ْبَِيائِِهْم َأَال َوإِنَّ َمْن َكاَن َقبْ ": ☻جاء عن رسول اهللا 

يِهْم َمَساِجَد، َأَال َفَال َتتَِّخُذوا اْلُقُبوَر َمَساِجَد إِينِّ َأْهنَاُكْم َعْن َذلَِك  ، 7620[مصنف ابن أيب شيبة/ " َوَصاِحلِ

 ]534صحيح مسلم/ 

اإلنسان من الوهم  لُتحرر -وهو الدين الذي جاء به كل رسول  -جاءت عقيدة التوحيد 

فة، ومن التشتت والعبودية  ولتلملم تفرق النفس؛ ولتجمع طاقة اإلنسان يف اجتاه  لغري اهللا، واخلرا

 واحد نحو خالقه.. ولتفك أرسه من أوهام اخلوف، والرجاء من دون اهللا أو مع اهللا..

ء أكانت مادية أو معنو ية.. أو حتى جمرد جاءت هذه العقيدة لتحارب أي مظاهر للرشك باهللا سوا

خاطرة ختتلج يف قلب مضطرب، فصار جناب التوحيد مقامًا طاهراً مقدسًا نقيًا ال يمسه شائبة، 

هلة املزعومة والرشكاء، الكريم.. فهو متحرر من أوهام اآل فكان اإلنسان املُوحد هو اإلنسان احلر

لعبودية هللا، فحتًام سيقع يف وكريم فهو يف أعظم مقامات العبودية اخلالصة هللا.. ومن مل ُخيلص ا

الرشك، ألن القلب مفطور عىل العبودية، فإذ مل تكن هللا، فحتًام ستكون لغريه من املخلوقات، وما 

 أذل أن يعبد اإلنسان غريه من املخلوقات التي ال تنفع وال ترض.

خالقي.. ثم تأيت الرسل لتدعو اإلنسان إىل خالقه، وتفتح له آفاق السمو اإليامين، والروحي، واأل

تنتهي مهمة الرسل، وترتك تعاليمها للناس لتسري عليها.. حيدث أن يطول األمد، وتقسو القلوب، 

هنا يفقد املجتمع  -حتت أي ذريعة  -ويتوحش الظلم والفساد، ويتوقف الناس عن مقاومته 

د الصاحلني  فيها، فاعليته، وينحرس وجود األمة، وتبدأ يف التمحور حول بعض األشخاص واألفرا

هذا التمحور حول هذه األشخاص يتخذ صور منحرفة، فاأل�بياء والصاحلني ال يكونوا عندهم 

موطن "قدوة وعمل".. بل موطن "هرب وتكاسل"، وهذا ما حدث للذين من قبلنا من اليهود 

فيام  -والنصارى.. �ا مات أ�بيائهم وصاحليهم اختذوا قبورهم مساجد أي معابد، األمر الذي كان 
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 هلا!ذريعة للرشك أكربه وأصغره، حتى صارت قبورهم مساجد بمعنى السجود والصالة  -بعد 

 الصاحلني!وصار اعتقاد النفع والرض فيها مع اهللا! إضافة إىل عبادة صور ومتاثيل 

*** 

 باالستبداد؟ولكن.. ما الذي يدفع النفس إىل اختاذ القبور مساجد، وما عالقة هذا األمر 

حتى وإن كانت هي نفسها  -واملُستبد هبا، خياجلها دومًا الشعور بـ "املظلومية"  النفس املقهورة

مة اإلنسانية،  - ظاملة! هذا الشعور ال بد من رصف طاقته.. وعندما تفقد الشعور باحلرية والكرا

قدرهتا عىل التوحيد  - اوانحسارهلضيقها  -وتفقد النفس  ،يتكون لدهيا الولع بـ "التجسيد"

ويتكون لدهيا الرغبة بـ "شعور" يشء جمسد، ظاهر، فتميل إىل الوثنية، واختاذ "القبور" اخلالص، 

كمحطة اللتقاء اهلاربني واملحرومني، ويتكون لدهيم الشعور بـ "املودة".. وإذا ُذكر اهللا "وحده" 

  يستبرشون!قلوهبم، وإذا ُذكر الذين من دونه إذا هم  اشمأزت

.. مسجداً لقديسني والصاحلني.. جتسيد النفس لقبورهم، واختاذها الذي من دونه هم األولياء وا

يعوض ويكافئ شعور النفس املقهورة واملعذبة، وجتد عند أعتاهبم ما ال جتده يف الصالة اخلالصة 

وهذا يشء خطري بالفعل عىل عقيدة التوحيد، فال بد للنفس أن تكون خالصة الشعور هللا، وال  هللا!

يف الشعور واحلب، وال يف الطاعة والعبادة، وال يف اخلوف والرجاء، وال يف  ُترشك مع اهللا أحدا ال

 .النفع والرض.. وهذا معنى التوحيد اخلالص.

يتطلب النفس احلرة الكريمة املتحررة من القهر ومن االستبداد.. ألن االستبداد يضغط  الذيو

ها ختاف من بطش املستبد، النفس، ويكبح شعورها، ويقتحم عليها صفاء ونقاء التوحيد؛ ليجعل

ومن ظلمه، وطغيانه.. فال جتد مهرب وال مكان، وال تقوى عىل املواجهة فتهرب إىل أعتاب 

  الصاحلني!

وانتظار  ،وهذا ما يقود أ�ضًا إىل انتظار اخلوارق واملعجزات وما ُيسمى "كرامات األولياء"

يف غري اهللا من جانب، كام كان اعتقاد "معجزة تنزل من السامء" وهذا ما يؤدي إىل اعتقاد "النفع" 
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قع  "الرض" يف املستبد يف اجلانب املقابل، وانتظار مثل هذه اخلوارق أو البطل املُلهم الذي سيغري الوا

بطريقة سحرية غامضة األسباب، بدون تكاليف من العبيد.. هو ما جيعل فرتة االستبداد والذل 

يف أعتاب األولياء والقديسني حمطة تفريغ لـ  جيدون الطغاةوالعبودية تطول، وهو ما جيعل 

 فيهتمون برعايتها واحلفاظ عليها. ؛عبيدهم"املؤمنني!" من 

*** 

 ويف األمة املسلمة:

جعلها مواضع  ، أوجاء النهي عن اختاذ القبور مساجد، أي بناء املساجد عىل قبور الصاحلني

يمس جناب التوحيد.. جاء  -مل ولو ُحمت -.. وذلك لرد أي ذريعة للرشك، فأي يشء للسجود

 اإلسالم حيذر منه، وينهى عنه.

فجاء التحذير ِمن اتباع َمن كان قبلنا يف اختاذ القبور مساجد، حتى ال نقع فيام وقعوا فيه.. ولكن �ا 

ذنا من قبور الصاحلني واألولياء الكتاب.. وقعنا يف املحظور، واختمضت األمة عىل سنن أهل 

لد وأعتا  ب ومزارات.مساجد وموا

وكانت تعاليم اإلسالم واضحة يف هذا اجلانب.. أن تكون املساجد مكانًا للصالة والعبادة، وحمل 

اجتامع األمة وسياسة أمرها.. ففيها تتصل بامللكوت األعىل، وفيها جتتمع عىل اإلسالم لتخطط 

ان معنى فضل صالة وهلذا ك وجتاهد كيف تقيم احلق والعدل؟ وكيف حتمل رسالة اهللا إىل العاملني؟

 اجلامعة..

وأما الصاحلني واألولياء من األموات فال مكان هلم يف املسجد، إنام مكاهنم يف املقابر.. وهم حمل 

طن قدوة وعمل وجهاد، وليس موطن هرب وتكاسل ومخول..  جدت قبورهم وإن وُ احرتام، وموا

هللا ، بل توجه القلب عانة هبااالستفليس معنى ذلك الطواف حوهلا، أو  –لسبب ما  –يف املساجد 

 ، ولقبلة بيت اهللا احلرام..وحده
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، والدعاء هلم، وتذكر سريهتم العطرة، واالتعاظ وليس هناك من إشكالية يف زيارة قبور الصاحلني

ية ملن بعدها، فمثل ذلك مما ُينشط النفس، ويقطع  باملوت، وشعور األمة الواحدة التي ُتسلم فيها الرا

 احلياة الدنيا. عنها طغيان شعور

وإذا كان هناك من قبور تم بناؤها يف حرم املسجد، فمن األفضل فصلها عنه ولو بجدار أو حائط 

أو ستائر، وقد حدث "التكاثر" والتباهي واملبالغة يف بناء القبور وزينتها، ولقد هنى اإلسالم عن 

ف  -ذلك  ة الوعظ يف الدنيا.. هي حتى ال تكون أول منازل اآلخرة، وحمط -وعن كل مظاهر اإلرسا

، مما يقطع عىل رهبة املوت معناها، وجيعل الناس تتفاخر حتى يف املقابر، وهلذا ةواملباهاحمل للتفاخر 

ها، وجعلها مرتفعة عن األرض قليًال.. لُيعلم م بتسوية القبور والتواضع يف بنائجاءت تعاليم اإلسال

بًا، ومل يبق له إال ما سعى.صاحبها، دون هبرجة أو زينة، فقد صار اإلنسان ت  را

هذا التصور السهل البسيط، وهذه التعاليم الواضحة املبارشة، وقع االنحراف عنها، وأحدثت 

 املسلمة!إشكاليات كربى يف تاريخ األمة 

: وهي موضوعنا هنا.. وجود ذريعة للرشك أو التعلق بغري اهللا، ورصف صورًا اإلشكالية األوىل

وهذا يشء وقع تدرجييًا مع مرور الوقت،  األموات!صة هللا.. لغريه من من صور العبادة اخلال

وانتشار اجلهل، فوقع التوجه بالدعاء واالستعانة واالستغاثة بغري اهللا من األموات، وربام وقع 

االعتقاد يف نفعها ورضها مع اهللا، إضافة إىل السخافات والتجاوزات التي حتصل يف االحتفال 

لد الصاحلني، و  إلخ!جتميع النذور...بموا

ع املرير الذي وقع بني ما ُيسمى بالصوفية األشعرية والسلفية احلنبلية اإلشكالية الثانية : الرصا

 االهتامات إىل حد التكفري والتبديع والتفسيق. وصلتحول هذا األمر، حتى 

كون" : استحالل دماء وأموال من يتخذون القبور مساجد، بحجة أهنم "مرشاإلشكالية الثالثة

األمر الذي زاد من تعميق أزمات األمة؛ حتى صار هذا  -أو كام يسموهنم "قبوريون"  -كافرون 
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 وتفجريها! -القبور قباب األمر هاجسًا خطريا لدى البعض.. فأصبحوا يظنون أ�ه بمجرد "تسوية" 

 الرشيعة!ستتحرر األمة، وُتقام  -

بعة ف األمة عن مواجهة قضايااإلشكالية الرا ها املصريية السياسية، وتسلط املحتل الغازي : انرصا

عليها، وتسلط الطواغيت والطغاة والفسدة والظاملة عليها، وانرصفت طاقتها إما يف جتويز اختاذ 

 ذلك!القبور مساجد، أو يف تكفري وقتال من يفعل 

 وحتى ال نخرج عن طريقة البحث املقررة هلذا الكتاب، وحتى ال يتضخم املقال بنقل األراء

 أقول اختصارًا: -فهو أمر معقد ومتشعب  -ه الفقهية حول هذا األمر، أو التتبع التارخيي ل

إن اإلسالم جاء ليحافظ عىل جناب التوحيد طاهراً مقدسًا نقيًا من أي "ذريعة للرشك"  -

فضًال عن الرشك ذاته، وأجد تعاليمه شديدة احلساسية هلذا األمر، فهو أراد لإلنسان أن 

 " هللا.. ودينه "كله" هللا.يكون "خالصاً 

واهلرب  -بعدما وقع االستبداد والظلم، وتعلق الناس بالصاحلني، واألولياء، واأل�طال  -

بدأ شيئًا فشيئًا أن يتحول األمر إىل "احتفالية"  -من الظاملني إىل سرية الصاحلني العطرة 

 ، وهذه أمور منهي عنها.عبث، ولغوورقص، و

حتى صار هناك من يستغيث هبا، ويدعوها، ويعتقد النفع والرض ثم اشتد األمر أكثر فأكثر  -

 فيها، وهذا يؤدي إىل الوقوع يف الرشك.

ثم جاء الولع بمنهج "اإلدانة واحلكم" بدالً عن منهج "التحليل والتشخيص والعالج"  -

 فصار يف منهج اإلدانة أن يرمي كل فريق اآلخر بالتبديع والتفسيق والتكفري.

ز  -كالذهبي وابن حجر والشوكاين وغريهم  -فقهاء هناك من كبار ال - ممن قال بجوا

حال حياهتم وبعد مماهتم..  -إىل اهللا  -"التربك" بزيارة قبور الصاحلني، و"التوسل" هبم 
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ولسنا هنا يف حمل نقل أو حتقيق هذه األقوال، ولكن نقول ذلك إعذارًا ملن يذهب للتربك أو 

 اآلن! التوسل كام تفعل ماليني من األمة

بالتتبع الفقهي هلذه املسأ�ة، وجدت من يتساهل فيها، ومن ُجييزها بضوابط، ومن حيذر  -

حتذيراً شديدًا من التجاوزات التي حتصل فيها، واالجتهاد لسد ذريعة الرشك، ولكنني مل أجد 

 مثل هذهأحدًا منهم يلقي أحكام الردة باجلملة؛ ويستحل دماء وأموال َمن يقرتف 

، وحتدثوا املُقلدبل عذروا  وردة!ند قبور الصاحلني أو جعلوا ديارهم ديار كفر تجاوزات عال

 عن رضورة البيان، ورفع اجلهل، وسد الذرائع، وتنبيه أويل األمر برصف الناس عن ذلك.

ثم حصل أن وقع الغلو يف مواجهة هذا األمر، والغلو يف التكفري، والغلو يف استحالل  -

ديار املسلمني ديار كفر وردة، ورمي الناس بالرشك.. األمر الذي الدماء واألموال، واعتبار 

َ اْلُقْرآَن، َخَرَج َعَىل : "☻حذر منه رسول اهللا  ُف َرُجٌل َقَرأ َأْخَوُف َما َأ�ََخوَّ

كِ  ْ يِْف َوَرَماُه بِالرشِّ ال سيام إذا ] 81، صحيح ابن حبان/ 5801الكبري للبخاري/  [التاريخ "َجاِرِه بِالسَّ

" كانت تتخذ من هذا األمر وسيلة لالستيالء برمجاتيةهذا الغلو.. "عوامل سياسية صاحب 

 وتوريثه!عىل احلكم، والقتال عىل ا�ال وامللك؛ واالستبداد به، 

وإذا أقررنا باملرض، فإننا ال نقر أ�دًا بقتل املريض، فضًال عن استحالل ماله، وأهله، ورمي  

بل والدخول يف "التسلسل" يف التكفري، وتكفري من مل ُيكفر املسلمني باجلملة بالكفر والردة، 

 بزعمهم!املرشكني 

وإنني أرى يف اإلسالم منهجًا فريدًا يف املواجهة والعالج.. إنه يأخذ الناس بالرفق واللني والدعوة 

بقوة وحسم الظلم والفساد واالستبداد  يواجهواإلصالح واهلداية من جانب، ومن جانب آخر 

وال ينشغل كثرياً بأعراض األمراض النامجة، بقدر ما هيتم بمعاجلة األمر من جذوره،  والطغيان،

 فمتى تم القضاء عىل املرض وُمسبباته، ذهبت أعراضه تلقائيًا.
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ومثل هذا املنهج يعصمنا من مكر أعدائنا.. عندما جيدون يف رمي عموم املسلمني بالرشك 

هلم، أو جيدون املس  يرتاقصون!لمني عاكفني عىل أعتاب األولياء يبكون أو واستحالل دمائهم وأموا

 وحتطيم كافة مقوماهتا. وتفريقها، وفتنتها، فيتخذون من هؤالء وهؤالء مطية لقهر األمة، وإذالهلا،

 

***
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لُِكُم: اْحلََسُد َواْلَبْغَضاُء، َدبَّ إَِلْيُكْم َداُء األَُمِم ِمْن َقبْ ": قال ☻عن رسول اهللا 

يَن، َوالَِّذي َنْفِيس بِيَِدِه، َأوْ  ْعَر، َوَلِكْن َحتْلُِق الدِّ : َوالَِّذي َنْفُس َواْلَبْغَضاُء ِهَي اْحلَالَِقُة، ال َأُقوُل َحتْلُِق الشَّ

، َوال ُتْؤِمنُ  ٍد بَِيِدِه، ال َتْدُخُلوا اْجلَنََّة َحتَّى ُتْؤِمنُوا ، َأَفال ُأ�َبُِّئُكْم َما ُيَثبُِّت َذلُِكْم، َأْفُشوا ُحمَمَّ وا َحتَّى َحتَابُّوا

الَم َبْينَُكمْ   ]2510[جامع الرتمذي/  "السَّ

احلسد والبغضاء مرض يتسلل إىل القلوب فيفسدها، وحيلق الدين.. والتعبري اجلاميل يف قوله 

قض عىل "دب" و"احلالقة" تصوير كأن هناك وحش يزحف يف هدوء لين ☻

القلوب، وينهش فيها، فكأ�ه حيلق الدين من جذوره ويأكل فيه باجلملة بال حساب، وهكذا فعلت 

 البغضاء!

البغي بينهم، وافرتقوا يف دين اهللا.. دب احلسد  وفيشعند هيود: �ا اختلفوا بعدما جاءهم العلم، 

ر نعم اهللا، ومتني زواهلا والبغضاء فيام بينهم.. احلسد: وهو الشعور الرشير بعدم استحقاق اآلخ

واحلقد واحلنق عىل ما فّضل اهللا به بعضهم عىل بعض، والبغضاء وهي احلالقة التي تأكل القلوب، 

وتعمي العقول، وتذهب باأللباب، فتدفع اإلنسان إىل البغي والظلم واالعتداء واإلفساد، إرواًء 

ُق إِنَّ اْحلَ لوحش البغضاء الذي ال يسكن. وكام جاء يف األ�ر: " َسَد ُيْطِفُئ ُنوَر اْحلََسنَاِت، َواْلَبْغُي ُيَصدِّ

ُبهُ   ]3694[مسند أيب يعىل / " َذلَِك َأْو ُيَكذِّ

، دبت البغضاء عليه، وعىل ما جاء به، وحنقوا عىل أ�باعه ♠و�ا َمّن اهللا عليهم باملسيح 

رييه.. رغم أ�ه جاء مصدقًا �ا معهم، وجاء منهم، وجاء خمففًا عن هم، وجاء حيمل جرعة وحوا

روحية ندية، تعالج القلوب القاسية الصلدة.. ولكنهم حسدوه وبغضوه، ومهوا بقتله، ووشوا 

 بأ�باعه لدى الوثنيني الرومان.
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ولو طهرت قلوهبم من هذا "احلسد والبغضاء" لكن هلم نجاة.. ولكنهم استجابوا للحسد؛ 

 فهلكوا.

بينهم أ�ضًا بعدما جاءهم العلم.. بغيًا وحسدًا، ثم جاء من بعدهم النصارى، ووقع االختالف 

وباع فريق منهم آيات اهللا بثمن قليل، ففشى بينهم احلقد واحلسد والبغضاء، وأعلنوا احلرب فيام 

 ُتفنيهم!بينهم بعدما كّفر كل فريق منهم اآلخر، حتى كادت احلرب أن 

ء يف قلوب اليهود ، دب احلسد والبغضا☻و�ا َمّن اهللا عىل البرشية كلها بمحمد 

رغم أ�ه جاء مصدقًا �ا معهم،  -إال قليًال  -والنصارى عليه وعىل دعوته وأ�باعه فحاربوها مجيعًا 

، وجاء إلنقاذهم من عذاب االختالف والتحارب والتفرق يف ♠وحتقيقًا لبشارة عيسى 

 بالنسب!دين واحلق الدين.. ولكنهم حسدوا، واستنكروا أن يأيت يف غري نسلهم أو قبيلتهم، كأن ال

*** 

 باالستبداد؟ولكن.. ما عالقة احلسد والبغضاء 

احلقيقة احلسد والبغضاء قد ينشأ دون وجود بيئة استبداد، فهو "يدب" يف القلوب يف أي ظروف.. 

 إال أن بيئة االستبداد ُتعترب "حاضنة" مغذية ودافعة له. لنفسه!عندما يكون اإلنسان أسرياً 

ينشأ عىل قاعدة تكوين "القطيع البرشي" وسجنه بقيود القهر والذلة، وسياط ذلك أن االستبداد 

د املجتمع نتيجة الظلم واجلالد،  االستبداد كذلك ُيؤدي إىل التفاوت الكبري يف ا�ال بني أفرا

والفساد، وهذه بيئة ُتنشأ بالطبع "احلسد" من جانب، و"البغضاء" من جانب آخر.. واحلسد قد 

قلبي، يغيل يف القلوب، ولكن البغضاء مرحلة أشد، فهي ُخترج احلسد عن نطاق يكون جمرد شعور 

 الشعور إىل نطاق الفعل واألذى والتظامل.

ونتيجة اختزال الشخصية اإلنسانية داخل بيئة االستبداد يكون شعورها وعواطفها جد حمدودة 

ضاء إليها من أرسع وضيقة، فتضيق عىل نفسها، فضًال عن اآلخرين، فيكون دبيب احلسد والبغ
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وأسهل ما يكون؛ ولذلك فهو قد ينشأ حتى يف حاالت الغنى ال الفقر ا�ادي، لكن فقر املشاعر 

 عمومًا، وجفاف العاطفة الطيبة هو معلم عام يف بيئة االستبداد.

حيث يتكون نتيجة القهر  "!وتنشأ يف بيئة االستبداد حالة عجيبة من "الرىض املُغلف بالبغضاء

"الرىض القهري" ال "الرىض القلبي" نتيجة عنف ووحشية املستبد، الذي جيعل القطيع  حالة من

البرشي مقهورًا عىل الرىض، ومع طول فرتة االستبداد قد حتاول النفس املقهورة اختالق شعور 

ء  الرىض للتكيف مع هذا القهر، ال سيام إذا صاحب هذا القهر.. التخدير بالشعور الديني، واجلزا

 ي، كحيلة املستبدين والطغاة لرتكيع الشعوب، وسلب ثرواهتا وحقوقها.األخرو

*** 

 ويف األمة املسلمة:

 - ☻متامًا كام أخرب الرسول  -دب إليها احلسد والبغضاء كام دب إىل من قبلها 

وهو أمر ُمهلك لألمة، وحالق لدين املسلم.. فوقع االختالف يف الدين بغيًا وعدوًا، وتفرقت األمة 

بًا  شيعاً  حتى أشعلت احلروب،  ؛ووقعت البغضاء فيام بينهم -كل حزب بام لدهيم فرحون  -وأحزا

تنهض األمة إال عندما واشتد البأس بينها.. منذ بدايات امللك العضوض، حتى يومنا هذا، وال 

، وتتطهر من هذا الداء املُهلك "احلسد والبغضاء" وما أن ُتشفى، حتى تعود تصفو قلوب أ�ناءها

ى مما كانت، وتنترص يف كل ميدان يف وقت قيايس عجيب بالنسبة حلركة التاريخ، ثم ما أن تغرت أقو

 بينها!بالنرص، وتفتتن بامللك، وتفرح با�ال.. حتى يدب إليها املرض مرة ثانية، فتعود للتقاتل فيام 

هو البيئة املُحِصنة واحلق والعدل، والقيام هللا.. والشهادة بالقسط، والقيام بالقسط، والشهادة هللا، 

االختالف يف الدين، والتفرق  -بإذن اهللا  -وهي التي متنع  ،ضد أمراض "احلسد والبغضاء والغل"

 فيه، والتحزب والعصبية اجلاهلية التي جتعل األمة الواحدة تتقاتل فيام بينها.

 الِكرب:ونتوقف قليًال عند داللة هذا احلديث الرشيف، وأ�ره عىل القلوب، وعالقته بمرض 
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ََِن ▬قال تعاىل:  ّّ َْ ِ� قُلُوََِنا ِغّ�ً ّقِ ََماِن َوَ  َ�َْع ََِن َسَبُصوََا َِاْ�ِ
َّ َو�ََِنا � َْ َا َوِ�ِ

ََ ََّنا �ْغِفْآ  َر
يمٌ  ُِ َُوٌف ّر ََّنا ََِِّك َر  ]10 احلرش:[♂  ََمُنو� َر

َقْبلُِكُم: اْحلََسُد َواْلَبْغَضاُء،  َدبَّ إَِلْيُكْم َداُء األَُمِم ِمنْ "☻: وَقاَل رسول اهللا 

ينَ  ْعَر، َوَلِكْن َحتْلُِق الدِّ  ]2510[جامع الرتمذي/  " ...َواْلَبْغَضاُء ِهَي اْحلَالَِقُة، ال َأُقوُل َحتْلُِق الشَّ

احلسد، والبغضاء، واحلقد.. هي أمراض تفتك بـ "مستقبالت اإليامن" يف القلب، وتطفأ الغل، و

اجلدران  ذهوعاء هلا جدران شفافة.. هكذا يكون عىل الفطرة، ه وكأ�هفالقلب  ظيفته!ونوره، وتفسد 

الشفافة هي "مستقبالت اإليامن" وعندما يقذف اهللا يف قلب عبده من نوره.. ييضء القلب، 

ْت َأَال َوإِنَّ ِيف اْجلََسِد ُمْضَغًة إَِذا َصَلحَ : "ويرشق.. فهو املضغة التي إذا صلحت صلح اجلسد كله

وتظل هذه  ]51[صحيح البخاري/" َصَلَح اْجلََسُد ُكلُُّه َوإَِذا َفَسَدْت َفَسَد اْجلََسُد ُكلُُّه، َأَال َوِهَي اْلَقْلُب 

ُ ِمن َ ورٍ ▬مظلمة.. حتى يأ�يها نور اهللا:  "املضغة" ََ ُ َُور�ً َ�َما  ََ  ُ َّ � َِ  ]40 النور:[♂ َوَمن ّقْم َ�َْع

ء ونورًا.. مع كل طاعة، ومع كل نجاح يف االبتالءات، فيعود القلب أ�يضًا يزداد هذا القلب ضيا

عالية، ويتسع وعاء القلب، وينمو، حتى حيتوي  بكفاءةسليًام نقيًا، تعمل فيه "مستقبالت اإليامن" 

 ويلمس بديع صنع اهللا يف كل خلقه، ويدرك آثار رمحته وحكمته يف الكون، الوجود من حوله..

 اخلالفة الراشدة عىل األرض..وينهض بأعباء 

عطل "مستقبالت ولكن يصيب هذا القلب "أمراض" خطرية منها: احلسد والبغضاء والغل.. فتُ 

اإليامن" يف القلب، وتتكاثف حول جدران القلب "الظلمة"، ويضيق وعاء القلب أكثر وأكثر.. حتى 

َ قُلُوَِِهم ّما َ�َُو: ▬يغشاه الظالم ََ َْ َر�َن  ََ ّ فال ثم ينغلق القلب  ]14[املطففني: ♂ � ََْ�ِمُبونَ ََ

َ قُلُوَِِهْم َ�ُهْم َ  َقْفَصُهونَ ▬يعود إال كتلة صامء مظلمة:  ََ بَِ   ُِ القلب أسودًا  صبحفي ]87[التوبة: ♂ َو

ِ  َقاَل  وعيد!ُخييفه  الال يعرف معروفًا وال ينكر منكراً، وال تنفع فيه موعظة، و َرُسوَل ا�َّ

َهبَا َقْلٍب  َفَأيُّ  ُعوًدا، ُعوًدا َكاْحلَِصريِ  اْلُقُلوِب  َعَىل  اْلِفَتنُ  ْعَرُض تُ ": ☻  فِيهِ  ُنِكَت  ُأْرشِ

َفا، ِمْثلِ  َأ�ْيََض  َعَىل  َقْلَبْنيِ  َعَىل  َتِصريَ  َحتَّى َبيَْضاُء، ُنْكَتةٌ  فِيهِ  ُنِكَت  َأ�َْكَرَها َقْلٍب  َوَأيُّ  َسْوَداُء، ُنْكَتةٌ   َفَال  الصَّ
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َامَواُت  َداَمِت  َما فِْتنَةٌ  هُ َتُرضُّ  ا َأْسَودُ  َواآلَخرُ  َواألَْرُض  السَّ ًيا، َكاْلُكوزِ  ُمْرَباد�  َوَال  َمْعُروًفا، َيْعِرُف  َال  ُجمَخِّ

، ُينِْكرُ  َب  َما إِالَّ  ُمنَْكًرا هُ  ِمنْ  ُأْرشِ  ]211[صحيح مسلم/ "َهَوا

التوبة "ويترشب" املعصية والكفر.. حتى فال يستطيع القلب أن يستقبل "نور اهللا"، ويعجز عن 

َ َ�ْ�ِ ▬ ويتحجر!جيف القلب، ويضيق..  ِِ ََلَِك فَ َُُ�م ّمِن َ�ْعِد  د  ُُّم قََمْت قُلُو َِ
َ
ْو َ
َ
َجاَرًِ َ

 ، ويستكرب عن سامع احلق، ورؤية دالئل اإليامن.. فيكوناالستجابةفيعجز عن  ]74 البقرة:[ ♂قَْمَوًً 

ُدورِ فَِِ ▬هو "العمى":  هذا  ّ ِٰ ِ� �ل اُر َوقَِ�ن َ�ْعَ� �قُْصُلوُب �ّق َّ ْ َ
َ
 ]46[احلج: ♂ ّ�َها َ  َ�ْعَ� �ْ�

ِ�مَ ▬ويعجز عن اإليامن: 
َ
ّٰ َََآُو�ْ �قَْعَا�َب �� َُ  ]97[يونس:  ♂َولَْو َجاَ�ُْهْم ُ�  ٍَََة 

ون الظلمة، فالبداية بداية املرض، وعىل قدر درجته وشدته تك وواحلسد والبغضاء والغل.. ه

ط اهللا املستقيم قليًال.. وهناية املرض "الكفر"  لذا فهو أمر  - والعياذ باهللا -"االنحراف" عن رصا

بعه "احلالقة التي حتلق الدين"! جد خطري فيه نجاة اإلنسان أو هلكته ؛ لذا فكان احلسد والبغض وتوا

 ه.وليس جمرد خطأ أو بعض أذى يصيب أخالق اإلنسان أو سلوك

*** 

هو "املرض" الذي هذا هو ذنب إبليس األول.. والذي تنشأ أمراض القلوب هذه من "الكرب" 

حياول أن ينقله إبليس لبني اإلنسان، بعد حادثة السجود.. التي استحق بعدها اللعن والطرد 

 والعذاب!

 ومن هنا كانت البداية..

ن ▬ لوي!!ستكرب" عن االستجابة ألمر اهللا.. يف املقام العاإبليس "
َ
قَاَل ََا َِِْلِيُس َما َمَنَعَك َ

ْم ُكنَت ِمَن �قَْعاقِ�َ 
َ
ْسَتْكَ�َْت َ

َ
لَْصُت �َِيَدّي َ ََ ٌ ّمِنْهُ ▬ل: قاو ]75[ص: ♂ سَْمُجَد لَِما  ْْ ََ  ْ ََا

َ
� ♂

ن َ�َتَكّ�َ �ِيَها فَ ▬فجاءه اجلواب:  ]12 األعراف:[
َ
َْ ِمنَْها َ�َما ََُ�وُن لََك َ َْ ََِِّك ِمَن قَاَل فَاْهبِ ُآ َْ ا

اِغآِ�نَ  ّّ .. وأصبح إبليس وكان عقاب "الكرب" من جنس العمل؛ فكان "الصغار" ]13 األعراف:[♂ �ل

َوَسّخَآ ▬ه من املخلوقات مسخر لإلنسان: هذا هو "املخلوق" الوحيد العدو لبني آدم، بينام كل غري
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رِْض َ�ِ 
َ
ٍٍ َقَتَفّكُآونَ قَُ�م ّما ِ� �لّمَماَو�ِت َوَما ِ� �ْ� ََلَِك َ�ََاٍت ّقَصْو  ]13 اجلاثية:[♂ يعاً ّمِنُْه ِِّن ِ� 

ونشأت عداوة أ�دية بني إبليس واإلنسان.. ظن فيها إبليس أن اإلنسان هو سبب لعنته وطرده من 

) عدم االعرتاف 2السجود آلدم. ( أمر ) عدم طاعة اهللا يف1رمحة اهللا، فإبليس استكرب يف أمرين: (

 كان من أظهر حقيقة نفسه املُستكربة، وأن اخللل فيه هو، ال يف اإلنسان الذيجمرد أن اإلنسان هو ب

 "موضع السجود" أو االبتالء.

ً عليه، مل يعرتف بذنبه، وال إبليس مل يلتفت و خلطئه وال جلريمته، بل ظل يف هذا االستكبار مرصا

هو  -▐!  -واعترب أ�ه  هلالج لج اهللا باللوم واملسؤولية عىل ى�قأبخطئه، بل تبجح به.. بل 

َك �لُْمْمَتصِيمَ ▬: الذي أغواه! َِ � ْ�ُعَدّن لَُهْم ِ�َ
َ
� ِِ ْغَو�ْتَ

َ
فلم يعتذر  ]16 األعراف:[ ♂َقاَل فَبَِما َ

الذي ظن إبليس أ�ه سبب  آدم!، بل طلب اإلمهال ليوم الدين لينتقم من بني يطلب الرمحةإبليس ومل 

؛ وكان سينكشف ▐هو ما بنفس إبليس من استكبار وعصيان هللا لعنته، بينام سبب اللعنة 

ولعنات  هلالج لجفاستحق لعنات اهللا  غريها!ما بنفس إبليس سواء يف حالة رفض السجود آلدم أو 

َِظْآِ� َِِ� ََوِْم ُقبَْعُثونَ ▬: املؤمنني إىل يوم الدين، ثم هو يف النهاية يف اجلحيم
َ
 ]79[ص: ♂ قَاَل َرّبِ فَأ

ء كل بني آدم حتى يوم الدين!فكان اللعني   ُخيطط إلغوا

 ▐ اهللابه  متحنيف ابتالء اإلنسان، ترك هذا العدو اإلبلييس.. ليَ  هلالج لجوحلكمته اهللا 

هل سيستمع إىل نداء ] 81، 80ص: [♂ َِِ� ََوِْم �لْوَقِْت �لَْمْعلُومِ  .َقاَل فَََِِّك ِمَن �لُْمنَظآِ�نَ ▬: اإلنسان

ئهورازقه.. أم سيستجيب لعدوه األزيل الشيطان، ويستجيب اهللا، ويعبد اهللا خالقه،   !؟ويعبده إلغوا

ن ّ  َ�ْعُبُدو� ▬ان مداخل اإلنسان، وهي "هواه": بعد أن أدرك الشيط
َ
ِِ ََدَم َ ْ�َهْد َِِ�ُْ�ْم ََا ََ

َ
لَْم َ
َ
�

بِ�ٌ  اَن َُِِّه قَُ�ْم َعُدّو م  ََ يْ َّ ٌٍ  .�ل � ْن �ْ�ُبُدوِ� َهَا� ِ�َ
َ
ْمَتِصيمٌ  َوَ فكل عابد لغري  ]61، 60[يس: ♂ م 

 اهللا، هو يف النهاية ويف احلقيقة يعبد الشيطان..

ية ا ) أن يسحبه إىل طريق الغو2) أن ينقل مرض الكرب لإلنسان. (1فالشيطان يملك اآلن أمرين: (

ت عهدها واهلالك بـ "حبل اهلوى".. وبالكرب واهلوى أضل الشيطان مجوع غفرية من البرش التي نكث
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ِِّ ُهًدى َ�َمِن �ّ�َبَ  ▬مع اهللا:  ِِيَّنُ�م ّمِ
ْ
َْعٍض َعُدّو َفِِّما ََأ ِْ ُ�ْم  ُْ ا ِمنَْها َ�ِيعاً َ�ْع ََ قَاَل �ْهبِ

 ََ َْ َ َ  َوَ  َ ِْ ُِ ََوَْم �قْصَِيامَ  .ُهَد�َي فََ� ََ ُ َُ ًة َضن�ً َوَ�ْ ََ ُ َمعِي ََ ْعَآَض َعن َِْكآِي َفِِّن 
َ
ةِ َوَمْن َ

 �َ�ْ
َ
َ.  ً �ْ ِّ ْ�َ� َوقَْد ُكنُت ََ

َ
َ ِِ َِ ْ ََ َُ َ�تَْك َََاُ�َنا فَََِميَتَها َوَ�َالَِك  .َقاَل َرّبِ لَِم 

َ
قَاَل َكَالَِك �

َٰ �ْ�َوَْم   ]126، 123 طه:♂ [َُِ

 ؛نفسه.. وبتزين كل ذلك من خالل إبليس اههتو اوباالستكبار عن سامع احلق، وباتباع اإلنسان م

، وتطبع عىل "مستقبالت اإليامن"تفسد و جتاه احلق وأهله..احلقد، واحلسد، والبغضاء.. ينشأ 

ط املستقيم، ويأ اُن ▬خذه الشيطان يف الضالل البعيد: القلب؛ فيعمى عن رؤية الرصا ََ يْ َّ َوُ�آِ�ُد �ل
ّلُهْم َضَ�ً  ََعِيد�ً  ِْ ن َُ

َ
 ]60 النساء:[♂ َ

ِِّن َكيَْد ▬وى.. يصبح كيد الشيطان ضعيفا: من اهل ولذا، بمجرد التواضع للحق، والتخلص
اِن َ�َن َضعِيفاً  ََ يْ َّ  ]76 النساء:[ ♂�ل

 ِمنْ  َحبَّةٍ  ِمْثَقاُل  َقْلبِهِ  ِيف  َكانَ  َمنْ  اْجلَنَّةَ  َيْدُخُل  ال: "من الكرب ☻ولذا حذر الرسول 

 ]5742[املستدرك عىل الصحيحني/ "كِْربٍ  ِمنْ  َخْرَدلٍ 

ةٍ  ِمْثَقاُل  َقْلبِهِ  ِيف  َكانَ  َمنْ  اْجلَنَّةَ  َيْدُخُل  َال " :َقاَل  ،☻ وعنه  إِنَّ : َرُجٌل  َقاَل  ،" كِْربٍ  ِمنْ  َذرَّ

ُجَل، َ  إِنَّ : َقاَل  َحَسنًَة، َوَنْعُلهُ  َحَسنًا، َثْوُبهُ  َيُكونَ  َأنْ  ُحيِبُّ  الرَّ  اْحلَقِّ  َبَطرُ  اْلِكْربُ  اْجلََامَل، ُحيِبُّ  َمجِيٌل  ا�َّ

 ]134[صحيح مسلم/" النَّاسِ  َوَغْمطُ 

�رُ  ِِلَْك ▬ :تعاىل اهللا وقال ّّ َآًُ  � َِ َِنَ  َ�َْعلَُها �ْ� ّّ ِ رِْض  ِ�  ُعلُّو�ً  َُآِ�ُدونَ    ل
َ
 فََماد�ً  َو  �ْ�

  ]83:القصص[ ♂لِلُْمّتصِ�َ  َو�قَْعاقَِبةُ 

 : أسباب هلكة اإلنسان افةوك ..ومن "الكرب واهلوى" كانت بداية كل الذنوب
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 :ابني آدم ويف قصة

ِدهَِما ▬: تهامها هو القرآن حيكي قص َُ
َ
ََ ِمن َ ََاَاً َ�ُتُصّبِ ََا ُقْآ ّقِ َِِْ قَّآ ْ ََدَم َِاْ�َ َِ �ْ� 

َ
َُ َعلَيِْهْم َ�َبأ ْ َو�ِ
ْ�ُتلَّنَك قَاَل ِِّ�َما َقَتصَ 

َ
آِ قَاَل َ� ََ  ِمَن ��

َْ َ  ِمَن �لُْمّتصِ َولَْم ُقَتَصّب � َُ  ]27[ا�ائدة:  ♂�َ ّب

 ومل ُيتقبل من اآلخر. ،فُتقبل من أحدمها ▐قربا ابني آدم قربانًا هللا 

 عىل: منه)مل ُيتقبل  (الذيفهل عزم اآلخر 

 ؟مراجعة نيته ورسيرته نحو ربه -

 ؟مراجعة القربان أ�كون فيه نقص أو عيب -

 ؟تصحيح نيته وعمله وأن يتحرى اإلخالص والصواب -

 ؟د أو حسد أو غل يمنع قبول العملتنقية قلبه من كل حق -

 ؟بكل دقة وصرب عن العيب والبحثمعاجلة أمراض نفسه،  -

ممن أظهر عيوب نفسه، عزم عىل إلغاء  "االنتقام"كال.. مل يعزم عىل يشء من ذلك، بل عزم عىل 

ل والعصمة، وربام امعيبة، بينام هي ترى يف نفسها الكوجود ذاك الذي أظهر نفسه وهو ناقصة م

بدالً عن  "احلقد والبغض والغل"فلام ُرفض قرباهنا غضبت وانفعلت وتولد  باأللوهية!ور الشع

 ؛وراحت متيض يف "ُسنة إبليس": االنتقام ممن أظهر عيوهبا ونقصها !"واإلنابةاخلشوع والتقوى "

 ألقتلنك!فقال ألخيه: 

صرية هي منهج وأخيه حريص عليه وخيشى عليه من اهلالك، فأوضح له طريق القبول بجملة ق

َ  ِمَن �لُْمّتصِ�َ ▬ حياة: � َُ  ]27 ا�ائدة:[ ♂ِِّ�َما َقَتَصّب

ولكن النفس املجروحة املتكربة العنيدة، التي ُترص عىل الذنب، وُترص عىل متجيد ذاهتا، وتطهري 

فة وكيف تستقبل املعر ساحتها.. وهي امللوثة بأقبح الذنوب وهو "الكرب" مل تستمع إىل النصيحة،

 بالباطل؟!فشة تنوهي هكذا م
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لقد كان الطريق هلا مفتوحًا للعمل يف جمال "التقوى" وتصحيح اخلطأ والتفتيش يف النفس، هل 

بعة..  ؟أصاب العمل يشء يف اإلخالص أو يف الصواب كان يكفي املحاولة الثانية أو الثالثة أو الرا

ر عىل تقد ،حماولة مستمرة حتى يتقبل اهللا العمل ، وحلظة أن ▐يم قربان آخر هللا واإلرصا

نهيرى اهللا صدق القلوب وطاهرهتا، وحرصها عىل مرضاة اهللا ؛ يتقبل اهللا ، واتباع رضوا

د الكريم :فهو ؛مضاعفة اً العمل.. بل ويضاعفه أضعاف ▐ احلليم الرحيم  الشكور اجلوا

 الودود الغفور الرحيم.

 أخيها!!جع نفسها.. وَسُهل عليها قتل ولكن.. مل تر النفس طريق التقوى، وثقل عليها أن ترا 

*** 

 :ولد نوحويف قصة 

ٌَ ��َْنُه ▬ينادي النبي الكريم، واألب احلنون ابنه:  َباِل َوََاَدى َُو ِ�ْ�َ ٍَ َ َ�ْآِي َِِهْم ِ� َمْو َِ َو
ّ �ْرَكب ّمَعَنا َوَ  َُِ�ن ّمَ  �قَْ�فِآِ�نَ  َِ  ]42 هود:[♂ َوَ�َن ِ� َمْعزٍِل ََا ُ�

ويبحث عن جبل!  االبن!ويمد النبي الكريم.. األب احلنون يديه إىل ابنه وهو يغرق، فيأ�ى 

ِصَم �ْ�َوَْم ▬ هكذا تصور االبن! ا�اء!يعصمه من  ََ ِِ ِمَن �لَْماَ َقاَل َ   ُم ِّ ٍَ َقْع َقاَل َسيوِي َِِ� َجَب
اَل ََيَْنُهَما  َُ َم َو ُِ ِ ِِّ  َمن ّر َّ ْمآِ �

َ
َِْآ�ِ�َ ِمْن َ َُ فََ�َن ِمَن �لُْم  ]43 هود:[♂ �لَْمْو

زينه الشعورية، موازين  تصور أن الذي سيعصمه جبل.. وأن الذي حييط به ماء.. هذه هي موا

 ؟!باطلة، مل تعرف من العاصم، ومل تدرك ما ا�اء

ل، ورجاء كان الكرب والعناد يف أعالها.. ومل يشفع هلا مشهد اهلالك احلاصفأما القيم النفسية، 

 النبي الواصل..

إن اإلنسان ال يستطيع أن يدرك هذا املشهد، إال عندما يتذكر مشهد الكرب األول الذي أهلك 

 احلق!والعناد أمام قوة  العبودية!.. الكرب يف مقام إبليس
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غرق االبن بجسده، وقبلها غرقت نفسه.. عندما تعطلت أجهزة االستقبال والتوجيه فيها.. فلم 

مهام كان ضخًام أو حيمل ومضات قوية، مل تدرك اهلالك.. وهو حييط هبا من كل  يشء تستقبل أي

مل تكن لتدرك، وال تدرك ما هو أكرب من  إليها!جانب، ومل تعرف طريق النجاة.. واأل�دي ممدودة 

 ذلك!

إهنا تتعطل.. عندما يشعر اإلنسان داخل نفسه أ�ه إ�، عندما تتمدد نفسه عن حجمها الطبيعي، 

وعندما يأ�يها  ،تأخذ مسارات مهلكة، ال يستطيع السيطرة عليها.. تتعطل عندما يعبد اإلنسان هواهف

  احلق! بأ�هاحلق وهي هكذا، تنفر منه.. تكفر به.. تنكره، وهي ترصخ يف داخلها 

ُتفضل أن تظل عىل الباطل، وال تشعر  احلق؛ عجزها عن حتقيق تكاليف ومقتضيات "تظن"وحني 

فتعلن عنادها وحرهبا.. هذه هي رحلة النفس  ؛احلق، أل�ه يقول هلا: إهنا باطل تتكرب عنبالعجز.. ف

 مستقبلها.حارضها.. ومع احلق.. إنه مشهد متكرر يف تاريخ احلياة البرشية.. و بالكرب املصابة

*** 

. وغريمها من قصص اهلالك. ..يف قصة ابني آدم، وولد نوح "هالك اإلنسان"وبالتفتيش يف أسباب 

ومن وراء ذلك "االستكبار"  ؛"احلقد واحلسد والبغضاء" كان هو الصورة احلقيقية اخلفية نجد أن

 الشيطان" لإلنسان، بأن نفس نيومن وراء ذلك "تزي و"رد احلق.. واحتقار أهله"؛ و"اتباع اهلوى"

ٌ ّمِنْهُ ▬كام قاهلا بالضبط إبليس:  ..اإلنسان هي األفضل، وهي األعىل ْْ ََ ََاْ 
َ
وتزينه  ]12 األعراف:[ ♂�

َمناً ▬فعًال حسنًا: رؤيته كذلك سوء عمله و َُ َُ َ�َملِهِ فََآَُِ  ُ ُسو ََ ّ�َِن  ُِ َ�َمن 
َ
َوقَذِ�ن ▬ ]8[فاطر: ♂ َ

اُن َما َ�َُو�ْ َقْعَملُونَ  ََ يْ َّ ّ�َن لَُهُم �ل َِ َُُهْم َو والعاقبة معروفة، فإبليس استحق  ]43 األ�عام:[♂ قََمْت قُلُو

 . و... ما مل يرجع ويتوب. مصريه!نفس  أصابهاستجاب لعدوه هذا  نوالعذاب.. واإلنسان إاللعن، 

"ُيفيش السالم": سالم النفس، وطهرها، وبراءهتا من البغضاء والغل واحلقد واحلسد.. جتاه 

اآلخرين، وإفشاء السالم يف حميط األرسة، وروابط الرحم والقربى، وإفشاء السالم يف حميط 

وتطهريه من كل ُمسببات البغضاء واحلقد والغل يف النظم االقتصادية، واالجتامعية،  املجتمع..
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والرتبوية، والثقافية، والفكرية، والسياسية...إلخ، وإفشاء السالم يف العامل.. بتحطيم قوى الباطل 

شى والطغيان التي تعبد الشيطان؛ وتضل الناس عىل سعادة الدنيا واآلخرة؛ فهكذا ينشأ احلب، وتغ

 الرمحة البرشية، ويعود لإلنسان الطمأ�ينة والرىض.. فـ "أفشوا السالم بينكم". 

 

***
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  خامتة 
 

ال تعني املوت، وال تعني النهاية، فهذه األمة لن  مراض التي أصابت األمة املسلمةكل هذه األ إنَّ 

ا حمفوظ؛ ليهدهيا إىل سبيل الرشاد متى متوت، وهي باقية إىل قيام الساعة بإذن اهللا، وكتاب اهللا هل

 بعد اكتشاف األمراض.. ،عقدت العزم عىل "الرغبة يف العالج"

األمة املسلمة كغريها من األمم تسري يف "دورة احلياة احلضارية" من ميالد ثم جهاد ثم قوة  إنَّ 

مترض، وتنتهي  وانتشار ثم افتتان بامللك واحلياة ثم يدب الوهن والشيخوخة احلضارية فيها، ثم

 يف الكون واحلياة. ▐حقق سنن اهللا ولتُ  ،دورة حياة هذا اجليل؛ لتستعد للميالد اجلديد

َأال إِنَّ َرَحى ...: "☻ودورة "احلياة السياسية اإلسالمية" نستلهمها من قول النبي 

َقاِن، َفال ُتَفاِرُقوا اِإلْسالِم َدائَِرٌة، َفُدوُروا َمَع اْلِكَتاِب َحيُْث َداَر، َأال إِنَّ اْلِكَتا ْلَطاَن َسَيْفَرتِ َب َوالسُّ

 .]172[املعجم الكبري للطرباين /  "...اْلِكَتاَب 

فبدأت احلياة اإلسالمية بآ�ات الكتاب ونورها الذي أخرج األمة من الظلامت إىل النور، وعليه 

هبذا الكتاب، َتكوَن له كان ميالدها، وتكوينها، وهويتها، وتارخيها، وحضارهتا.. ثم وبعد االعتصام 

الذي يف الكتاب، والقوة التي  (احلقرهب به عدوها؛ فكان حتميه، وتدافع عنه، وتُ  قوة) – (سلطان

 السياج الواقي لألمة من الضالل، ومن املهانة والتبعية.. السلطان)يف 

عن القوة التي يف  .. افرتق احلق الذي يف الكتابوحتت رضبات سيوف امللك العضوض

يتقاربان حينًا ويتباعدان حينًا آخر.. فبقي الكتاب يف قلوب األمة، وبقي السلطان يف  طان، وظالالسل

 امللوك!يد 
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ثم حتت رضبات األعداء التارخييني لألمة افرتق احلق الذي يف الكتاب، وضاعت أ�ضًا القوة التي 

وصارت تبعًا لكل  تقسمت، وبال قوة حتميها؛ فاهنارت وفأصبحت األمة بال نور هيدهيا؛ يف السلطان

 عدو، باهنيار الدولة العثامنية.. كآخر مظهر للوحدة السياسية للمسلمني.

التي نشأت كرد فعل عىل تفتت األمة،  ركات اإلسالمية..ويف جهود احل ويف حماوالت العودة

راض ومتزقها.. بدأت األمة تعود إىل الكتاب، وتستلهم نوره، وإن تعثر ميالدها اجلديد بفعل "أم

 االستبداد" إال أهنا مازالت حتاول، وال بد للميالد من خماض..

 ن:ويف طريق محاية "الكتاب" بـ"القوة" سلك البعض اجتاهني متضادي

ذلك منهجًا حلياته؛ فيجد نفسه يف النهاية يستجدي من : يتحلل من كل مظاهر القوة، وجيعل األول

 األقوياء ويسرتمحهم وخيضع هلم. 

رضورة القوة، وبدهييتها يف محاية الكتاب.. لكنه أخذ العهد وامليثاق عىل نفسه أن : يرى والثاين

 يرمي األمة بالكفر والرشك والردة قبل أي عمل؛ فأفسدوا وضلوا.

الكتاب بإخالص وبتجرد، وبحامية الكتاب بالقوة  الدوران مع –فيام أرى  –والصواب 

عذاب االستضعاف، ودون الغرق يف بدع التكفري، والسلطان.. دون التحلل من مظاهر القوة.. واستِ 

، أو دون التخيل عن املرشوعات السياسية التي ترتجم القوة إىل مرشوع ورمي األمة بالرشك

 .. حضاري وسيايس ينتشل األمة من الوهن والتبعية

 ☻ستعود اخلالفة الراشدة عن رسول اهللا  احلق وعندما يتحد الكتاب والسلطان

 أمته، وهو أمر منا جد قريب.. لكنه لن يأيت.. حتى ُنغري ما بأ�فسنا. يف قيادة ومحاية

*** 
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ض هذا الكتاب هلذه األمراض ليس الغرض منه الشعور باليأس وقلة احليلة وانقطاع ا استعر وإنَّ 

الرجاء يف اإلصالح، كال.. بل هو من أجل "امليالد اجلديد" لألمة املسلمة، والنهضة الفكرية 

رغم ما أصاهبا من  -قافية والروحية هلا، فهي أكثر األمم تأهًال لقيادة احلياة البرشية واحلضارية والث

ذلك ألهنا حتمل رسالة اهللا إىل البرشية، وذلك ألن كتاب اهللا هلا حمفوظ بفضل اهللا  -أمراض 

 وكرمه.

صيب إن األمراض الروحية والفكرية والنفسية واحلضارية، مثلها مثل األمراض اجلسدية التي ت

أي إنسان.. ويف املرض اجلسدي يكتشف اإلنسان املرض بالشعور باألمل واخللل؛ فيذهب إىل 

األطباء الذين حياولون استكشاف حالته، وحيللون أسباب املرض، وعالقته بغريه، وتارخيه، 

قبون ويالحظون؛ حتى يصلوا إىل العالج املناسب..  ويفتشون يف وسائل العالج، ثم جيربون ويرا

ا احلال يف األمراض الروحية واحلضارية، يمكن ألي أمة أن ُتشفى منها بإذن اهللا، طا�ا وهكذ

سارت يف طريق سنن العالج، واختاذ األسباب الصحيحة له.. وجتنبت "الدجاجلة" القاعدون عىل 

ط املستقيم يرصفون الناس   عنه!الرصا

، ورفع ذكرها بخري الرسل وإذا األمة املسلمة كّرمها اهللا باخلريية، وّرشفها بالكتاب

فإن ذلك ال يعني أ�ه ال جيري عليها املرض، والوهن، والضعف.. فسنة اهللا  ،☻

جارية عىل مجيع خلقه بال حماباة، ومن سار يف طريق الوهن والضعف أدركه ولو كانت أمة حممد 

، ومن سار يف طريق القوة والعلم أصابه وإن كان من أعداء اهللا.. وذلك من ☻

 وحكمته. ▐ عدل اهللا

*** 

 



 423                                                                                                                                                                      خامتة

ومن األسباب التي أدت إىل فساد "الفكر السيايس اإلسالمي" لدى قطاعات كبرية من األمة 

 املسلمة:

يف جانب سياسة  ☻) الرىض بالظلم والبغي والعدوان، وتبديل سنة النبي 1(

 –ظلمها الداعية إىل النار ب –"احلكم وا�ال"، ونقض أول عرى اإلسالم، وجعل "الفئات الباغية" 

فكان هذا أول رشخ يف الفكر  "!قد "ريض اهللا عنها"! وجعل تبديل "سنة" النبي الكريم، هي "السنة

 السيايس لدى بعض املسلمني، وأول انقالب يف موازين احلق والعدل.

"إال أن تروا كفراً بواحًا" مها قوام النظام السيايس  ،) جعل حديثي: "وإن رضب ظهرك"2(

حلديثني فهًام منحرفًا باطًال بدعيًا.. وصل إىل حتريف الكلم عن مواضعه؛ اإلسالمي، وفهم ا

صل للخنوع أ�ه ُيؤ –وحاشاه  –واإلساءة إىل التصور السيايس اإلسالمي الذي حسبه البعض 

إصالح النظام السيايس، وإقامة حماولة البدء يف والذلة، ويبارك القهر، ويؤيد االستعباد! وانتظروا 

ً بواحًا !احلق والعدل،  14Fحتى خيرج احلُكام ليقولوا لألمة لقد كفرنا كفرا

)1(   

رج رد ظلم احلكام، فأحدثوا ظلًام أكرب! 3( رج، حيث أراد اخلوا ) انتشار فكر ونفسية اخلوا

وانطلقوا يرضبوا الرب والفاجر، وأصبح لدهيم هوس تكفري الناس، وإدانتهم واحلكم عليهم، 

هلم! فأفس دوا فرصة مقاومة الظاملني، وأساءوا إىل العدل الذي يدعون إليه؛ واستحالل دمائهم وأموا

 فكانوا عونًا للظاملني عىل هذه األمة.

) ومع انسداد أفق إصالح الفكر السيايس لدى بعض املسلمني، وعدم العودة إىل سنة النبي 4(

والراشدين من بعده.. انترش الفكر العلامين، الذي يريد أن يكون بديًال عن  ☻

                                                           
 .منازعة أويل األمروبحث:  وإن رضب ظهرك،مقال:  –إن شئت  –راجع  )1(

http://ommaty1401.blogspot.com/2015/10/blog-post_8.html
http://ommaty1401.blogspot.com/2017/03/blog-post.html
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فاستقرت العلامنية يف بالدنا نتيجة الفراغ الفكري، وفساد احلكام،  ؛ظام والتصور اإلسالميالن

  وسطوة املحتل.

 كافة ما نعانيه من مشكالت، وختلف، وظلم، واستبداد. واألمراض ت كل هذه األسبابفأحدث

ورات، والبداية.. وكل بداية تكون مع الثورة عىل املفاهيم اخلاطئة، وتصحيح القيم والتص

ر موازين احلق والعدل، والتقوى واإلخالص هللا  حيث هو السبيل الوحيد  هلالج لجواستقرا

 لالستقامة واهلداية.

*** 

، فإن جمال إلخ)صالة، وزكاة، وصيام، وحج...( :من بعد القيام بأركان اإلسالموإنني أرى 

 اإلسالم" هو:الدعوة اإلسالمية، والنهضة اإلسالمية، واملرشوع اإلسالمي، و"العمل من أجل 

 عالج أمراض االستبداد. -

 إمتام مكارم األخالق. -

؛ ومن ثم حترير األمة من وجهادًا)، وختطيطًا، (تصوراً إصالح الفكر السيايس اإلسالمي  -

ت األوىل  الطغاة والظاملني واملفسدين واملجرمني.. األمر الذي سيجعلنا نخطو اخلطوا

 ريية، وهنضة األمة املسلمة.الصحيحة الفاعلة يف معاجلة قضايا األمة املص

 ومن ثم بعد كل ذلك محل رسالة اهللا للناس كل الناس. -

االهتامم بدقائق الفقه، واختالفات  –خاصة يف عرصنا هذا  –وليس جمال الدعوة اإلسالمية 

املذاهب، فهذا ليس جمال عملها، وليس كذلك الدخول يف تّرهات احلديث عن اختالفات الفرق 

أمثاهلا من املوضوعات، وليس جمال عملها االنتصار أل�ديولوجيات أو و هلالج لجاهللا  ذاتحول 
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، أو االنشغال بقضايا التكفري وهوس إدانة الناس واحلكم عليهم.. أو مجاعات أشخاص أو مذاهب

 بل االنتصار للحق وحده، والدوران معه حيث دار، وإقامة العدل حيث كان.

 القيام بدعوته:يف محل رسالته، و  ☻واحللفاء عن رسول اهللا 

خيفضون اجلناح للمؤمنني، ويرأفون بضعف الناس وجهلهم، وحيملوهنم عىل احلق برفق ولني  -

 وعلم ودراية.

 الذين ينترصون للضعيف، ويأخذون عىل يد الظامل. -

بل يتعاونون عىل الرب  عن عصبية جاهلية، وال ينترصون لفئة عىل فئة أو مجاعة عىل أخرى -

 ات األمة، وال يتعاونون عىل اإلثم والعدوان ولو كانوا أقرب املقربني.والتقوى مع كل فئ

نه. -  الذين ينترصون للحق والعدل، ابتغاء وجه اهللا الكريم، وابتغاء رضوا

الذين ينزعون عوامل وبواعث الفرقة والتشتت بني املسلمني، وهيدفون إىل "وحدة األمة" حول  -

 .كليات الدين، وحول قضاياها املصريية

 

*** 

 

واألمة املسلمة هي أمة مرحومة بإذن اهللا، وما أن تصل إىل قاع الوهن، وهناية املرض.. حتى يشق 

نور يف الظلامت، وجتتمع خاليا احلياة من جديد؛ تستنهض األمة املريضة، وتدفعها للعودة من 

ضارية.. جديد؛ فيرشق يف كل جيل فجر جديد؛ ليأخذ حظه ونصيبه وبالءه يف دورة احلياة احل

.. ويعلم الكاذبني. -وهو العليم سبحانه  –وليتخذ اهللا الشهداء، وليعلم اهللا   الذين صدقوا
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والعالج والتغيري يف املجتمعات عمومًا رحلة طويلة، ومعاناة تستلزم الصرب والعزيمة، 

ء والشكور من  واإلخالص وحسن التوكل عىل اهللا، وعدم استعجال الثمرة، وعدم انتظار اجلزا

، لهحد.. فام عىل املسلم إال أن يؤدي ما عليه، وخيلص النية وصالح العمل هللا وحده ال رشيك أ

ابتغاء مرضاة اهللا، وليطمئن إىل أن كل خري يفعله، وكل ثمرة طيبة يغرسها.. هي باقية بإذن اهللا.. 

برؤية هذه الثمرة يف  باقية عند اهللا، وباقية يف احلياة الدنيا، وأ�رها سيستمر، حتى ولو مل يفرح املسلم

 حياته.

▬� َ ََ � َكَما َ�َلَْتُه  َْ َعلَيَْنا ِِْ�ً ََّنا َوَ  َ�ِْم ََاۚ  َر
ْ
َ ََ َْ
َ
ْو َ
َ
ْاََا ِِن ِِّميَنا َ َِ ََّنا َ  َُِؤ� ََِن ِمن َر َّ
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